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Esse trabalho vem dar continuidade a uma serie de

estudos realizados no campo do escoamento bifãsico, no que diz

respeito ao cã1cu10 da influência da fração de vazio, num parâm~

tro conhecido como "massa induzida", que aparece na equaçao cons

titutiva para a força de massa virtual.

A determinação da influência da fração de vazio

na "massa induzida", serã feita atraves de uma experiência envo1

vendo O escoamento de bolhas em um meio fluido, a agua.

Utilizando-se algumas hipóteses em relação ao ti

po de escoamento obtido experimentalmente, consegue-se através do

uso do modelo de dois fluidos e do uso de uma equação constitutl

va para a força de massa virtual, e da filmagem do escoamento, d~

terminar a influência da fração de vazios no parâmetro desejado.
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This work is a contlnuation of many others studles

that have been made in the field of two-phase flow, concerning

the influence of the void fraction in a parameter known as

lIinduced mass ll that appears in the constitutive equation of the

inter-phase force ca1led II virtual mass force ll
•

The determination of the influence of the void

fraction in the induced mass is done using a experiment invo1ving

a bubble flow in a vertical tube filled with water.

Using the two-phase flow model together with some

hypotheses concerning the bubble flow experience and the

constitutive equation for the virtual mass force, we achieve

through the analysis of the filming of the experiment our

purpose in determining the irifluence of the voidfraction on

the induced mass.
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I. I NTRODUç;a;O

Na Engenharia Nuclear, ri estudo do escoamento bi

fãsico e de grande importância para o projeto de reatores. No ca

so d~s reatores a igua fervente (Boiling Water Reactors - BWR),

existe um escoamento bifisico dentro do núcleo do reator, isto

e, o vapor e gerado diretamente no vasO do reator .. Desse modo, a

determinação de todas as forças envolvidas no escoamento, como a

fração de vazios, como as velocidades fãsicas e fundamental para

o projeto e segurança dos reatores BWR.

Nos reatores a ãgua pressurizada, (Pressurized

Water Reactors - PWR), o estudo do escoamento bifãsico torna-se

importante no caso de acidentes de perda de refrigerante, que tem

como consequência o aparecimento de um escoamento bifãsico no nu

cleo.

Uma das maiores dificuldades em problemas que en

volvem escoamento bifisico, na sua modelagem matemãtica, ea compl~

xidade dos fenômenos de transporte relacionados com a interface.

Virias são as forças de interface que aparecem num

escoamento bifãsico. Esse trabalho estã interessado apenas em

uma dessas forças de interface, força esta conhecida como força

de massa virtual.

A filosofia adotada para a determinação de equa

ções constitutivas para as forças de interface que envolvem um

escoamento de bolhas num meio fluido e que essas forças de inter



02

face possam ser relacionadas com determinados parâmetros do esco

amento.

A força de arraste~ por exemplo, ~ relacionada com

a velocidade relativa do escoamento, bastando para isso, realizar

experi~ncias de modo a obter o fator de proporcionalidade como

função dos parâmetros desejados tais como: diâmetro de bolhas,

fraçio de vazios, n~mero de Reynold, etc ... ·

Baseldo no que foi dito acima, suporemos, entio

que a força de massa virtual ~ proporcional a uma determinada a

celeraçio e esse fator de proporcionalidade deve ser determinado

experimentalmente.

A força de massa virtual, nada mais ~ do que afo!

ça necessária para acelerar o fluido que envolve a bolha, devido

a mudança de velocidade relativa. Uma bolha ao ser acelerada so

fre uma resistência do fluido que a envolve e portanto, parte de

sua energia deve ser cedida ao fluido e tudo se passa como se a

massa da bolha aumentasse, originando assim o nome de força de

massa virtual.

MILNE-TffOMSON (l), realizou uma experi~ncia envol

vendo a aceleraçio de uma esfera sõlida na âgua e obteve como re

sultado. que a aceleração da esfera induz uma força resistiva na

mesma igual a metade da massa de fluido deslocado vezes a acele

raçao do centro de massa da esfera.

Portanto se chamarmos a velocidade do centro de



03

massa da esfera de Ug(t}, a densidade do llquido de pl, e o raio

da esfera de R, então a força de massa virtual na esfera ê:

Fmv = ( I ~ 1 )

Ao ser obtido. esse resul~adQ, o efeito das forças

viscosas e o efeito de esferas vizinhas não foi considerado.

Na realidade a força de ma~sa virtual envolvendo o

escoamento de muitas bolhas e influenciada por outros parâmetros.

do escoamento tal como a fração de vazios.

Consti tutivamente, a força de massa vi rtual pode ser

tratada como sendo o produto de uma massa virtual (massa induzi

da) por uma aceleração virtual.

o objetivo desse trabalho ê investigara influência

da fração de vazios no parâmetro conhecido como massa induzida.

A premissa fundamental em que se baseia a equaçao

constitutiva para a força de massa virtual ê que ela" assim como

a f or ça de ar r as te, seja obj et i va . DREW- CHENG (2).

Com base no que foi dito anteriormente podemos en-

tão escrever:

Fmv = Cvm • Pl' avm

Onde Fmv e a força de massa virtual por unidade de
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volume de bolha, avm e a aceleração de massa virtual e Cvm e co

nhecido como massa induzida.

Como foi mostrado antes, para uma unica bolha, nao

deformãvel, Cvm = 1/2.

No caso ·de frações ,de vazio diferentes de zero,- esse

valor e desconhecido e portanto deve ser calculado e este e o es

copo desse trabalho.

No Capitulo II são i ntroduzi das as equaçoes .de movi

mento' e o conceito das equações ·de media e suas aplicações den

tro do escoamento multifãsico. E ~eita a descrição do modelo de

dois fluidos, aplicãveis a nossa experiência.

No Capitulo 111 e desenvolvido o conceito de obj~

tividade, para que possamos chegar a equação constitutiva para a

aceleração de massa virtual e sao apresentadas algumas discussões

a respeito dos valores conhecidos para a massa induzida Cvm base

ado em experiências jã realizadas.

No Capitulo IV e descrito o equipamento utilizado

e a descriçio das experiências, bem como a metodologia utilizada

para cãlculo dos parâmetros desejados.

E descrita no final a Rotina de cãlculo utilizada

para determinação da influência da fração de vazio na massa indu

zida.

No Capitulo V sao apresentadas as conclusões desse
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trabalho bem como criticas e sugestões.

Os Apêndices A e B descrevem respectivamente a for

ça de arraste e os diversos conceitos de media existente.

No Apêndice C sao apresentados tabelas e grificos

dos parimetros obtidos experimentalmente.

No Apêndice O e apresentado um programa fORTRAN, u

tilizado para cilcul0 dos ~arimetros desejados.
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II . EQUAÇOES DO MOV I MENTO

11.1. Introdução as Equações de Media no Escoamento Multifãsico

Quando estudamos o comportamento de uma unica fa

se, seja ela gãs ou liquido, o que fazemos é escrever as equ~

ções de campo que descrevem as leis de conservação de massa, mo

mento, energia, etc ... ,

Essas eqtiações sao então complementadas com equa

çoes constitutivas apropriadas com base nas propriedades dos con!

tituintes como fluido'Newtoniano, fluido Fourier e, etc ...

Espera-sa que quando estamos tratando de escoamen

tos multifãsicos, formulações possam tambem ser feitas com base

nas equaçoes de campo e equações constitutivas apropriadas. En

tretanto as ded4ções ~essas equações para um escoamento multi

fãsico são bem mais complicadas do que para um unico meio continuo

formado por uma unica fase.

Para termos uma ideia da dificuldade de deduzirmos

as equaçoes de balanço para um meio não continuo, basta lembrar

mos que na mecânica do continuo, asteorias de campo são construi

das baseado em balanços integrais, e se as variãveis na região

de integração forem continuamente diferenciãveis e existir o Ja

cobiano da transformação entre as coordenadas materiais e espacl

ais, então o balanço diferencial de Euler pode ser obtido utili

zando-se o teorema de Leibnitz ou mais especificamente, o teorema

de transporte de Reynolds.
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Como no escoamento multifâsico existe a presença

de inumeras interfaces, grandes dificuldades aparecem na formula

ção desse escoamento.

Do ponto de vista matemãtico, um escoamento multi

fâsico pode ser dividido em vãrias subregiões consideradas contí

nuas com fronteiras móveis separando os constituintes de cada fase.

Uma formulação local temporal resulta num problema

de mu1tifronteiras com as posições das interfaces desconhecidas,

o que dificulta o acoplamento entre as equações de camP9 de cada

fase e as condições nas interfaces.

Podemos notar então, que uma formulação local temp~

ra1,estã limitada a problemas de geometria interfacia1 simples co

mo no caso de uma unica bolha em um fluido ou de um escoomento es

tratificado cuja a interface e bem definida.

Em problemas multifãsicos de grande numero de inter

faces de geometria complicada, não e possive1 uma formulação lo

cal temporal como foi visto antes. Na maioria dos problemas em

engenharia detalhes microscópicos do movimento do fluido raramen

te são necessãrios e o que se torna importante sao os aspectos

macroscópicos do escoamento.

Atraves do uso de certas medias das variâveis em

estudo, conseguimos eliminar flutuações locais instantâneas inde

sejãveis ao estudo do fluido de uma forma global.
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Dependendo dos conceitos fisicos utilizados pode

mos classificar os diversos tipos de media possiveis em tres ti

pos principais chamados de media Euleriana, media Lagrangeana e

media de Boltzmann. Esses tipos principais por sua vez podem ser

subdivididos em vãrios outros tipos que podem.ser vistos no Apê~

dice A.

Vãrias sao as consequencias relacionadas com a uti

lização de cada um desses modelos.

o modelo de media de Euler na ãrea de uma seçao

trans·versal de um duto e muito utilizado na engenharia jã que as

equações de campo se reduzem ao modelo unidimensional.

Utilizando-se esse tipo de media perdemos informa

çoes quanto as variações normais das variãveis do escoamento e

portanto as trocas de momento e energia entre a parede e o flui

do devem ser introduzidas atraves de correlações empiricas que sub!

tituam as condições exatas na interface.

Geralmente quando tratamos de escoamentos disper

sos, utilizamos a media temporal de Euler, isto porque consegui

mos suavizar as flutuações devido as turbulências assim como con

seguimos fazer, que as duas ou mais fases que antes se alternavam

ocupando um volume passem simultâneamente a existir num mesmo po~

to tornando-se portanto as duas fases contfnuas.

o que se faz então quando nos defrontamos com um

escoamento disperso e tirarmos as medias das propriedades dos flui
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dos e das equaçoes de campo de modo a tratarmos os fluidos como

continuos.

Alguns cuidados devem ser tomados quanto ao inter

valo de tempo a ser utilizado na integração das medias em ques

tão. Ele deve ser um valor grande o suficiente e de modo a sua

vizar as variações das propriedades locais e pequeno se compara

do com o tempo de interesse do escoamento. ISHII (3).

11.2. Mode16 de Dois Fluidos

Quando estudamos o comportamento de determinados ma

teriais, no ponto de vista da mecinica do continuo, consideramos

que eles são rormados de apenas uma substânci a.

Quando o escoamento e formado de mais de um consti

tuinte., como· por exemplo, o escoamento de bolhas na agua, utili

zamos uma modelo conhecido como modelo de dois fluidos.

Essa modelo considera que a mistura pode ser vista

como a superposição de k materiais continuas, cada um seguindo o

seu próprio caminho e que em um tempo t cada lugar x da mistura

e ocupado simultâneamente por diferentes particulas, uma de cada

constituinte.

o que se faz então e recorrer as equaçoes de ISHII

(3), que nada mais e do que escrever as equações de conservação

de massa, momento linear, energia, etc ... , para cada fase em se

parado e acrescentar as informações necessãrias, perdidas devido
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as aproximações existentes nas equaçoes de ISHII (3) através de

equaçoes constitutivas apropriadas responsável pelo acoplamento

entre as fases.

Temos então: DREW (4.}, ISHIl (3). Conservação da

massa para a fase k

( Il-3)

ôt

Conservação de momento para a fase k

+ (Uki - Uk) Tk (Il-4)

onde a,k - fração de vazios da fase k, den s i dade média da
e a Pk e a

fase k, Uk e a velocidade da fase k, Tk e a taxa de geraçao de

massa da fase k na interface, Pk e a pressao da fase k, 1"k e e

tensão viscoso,
t tensão turbulento,

tensor l' e o tensor Pld e a
k

pressão na interface, Mk é a taxa de geraçao de momento da fase

k na interface e inclui a força de arraste e a força de massa vir

tual, e finalmenteUki é a velocidade da interface.

O primeiro termo do lado esquerdo da equação de mo

mento e conhecido como termo de inércia. O primeiro termo do la

do direito é o termo de pressão, o segundo é o termo viscoso, o
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terceiro i o efeito da força de corpo, o quarto como foi dito an

tes são as forças de interface, isto i, a força de arraste e a

força de massa virtual.

o quinto term~ esti relacionado como crescimento

das bolhas e portanto se a bolha não se expande devemos ter:

(11-5)

Caso contririo devemos utilizar as equaçoes de RAYLEIGH, que re

laciona o valor da pressão na interface com o ~alorda pressao

longe da bolha.

As pressoes na interface da bolha e do lfquido sao

relacionadas atravisda tensão superficial, isto i:

Onde cr e a tensão superficial e 1/2R i a curvatura midia da inter

face. Se desprezarmos o efeito da tensio superficial temos como

consequ~ncia a igualdade das pressões na interface ou seja:

o ultimo termo da equaçao de momento representa a

troca de momento devido a mudança de fase e i claro se não exis

te mudança de fase esse termo i nulo.

(II-7)

(11-6)

Pg; = p~;

a
Pgi = P~i +

2R

Se acoplarmos a hipótese que a bolha nao se expan-
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de, junto com a hipõtese de que a tensão superficial e desprezl-

vel, chegamos a seguinte conclusão

Pgi = Pg = p~ = P~i = P (11-8)

Considerando que na nossa experi~ncia, unidimensio

nal, nao exi ste mudança de fase, que as bol has não se expandem,

que a tensão superficial e desprezlvel, consider'ando apenas o e

feito de parede por parte do liquido e aplicando as condições de~

cri tas acima nas equações de massa e momento descritas anterior-

mente, chegamos a

Conservação de massa para a fase gasosa:

(II-9)
axat

Conservaçio de massa para a fase liquida:

aagpg V·(agpgUg)
---+ =0

at
+

ax
= O (II-10)

Conservação de momento para a fase gasosa:

( au~ au~1
a~p~ -- +U~-

at ax

ap
= - a ~ - - a~p~G + ML - F. w

ax
(11-12)
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como:

(II-15)

(II-14)

(II-13)

1

2DH

Fmv = Fw + a5/, (pQ. - pg)G - FA +

[
auQ. aUQ.1 [aug aUg ]

+ pQ.aQ. - + UQ.- - aQ.pg - + Ug-
at ax) at ax

Fw = f

ML = - Mg = ag ~A + Fm~

Se isolarmos os gradientes de pressaonas equaçoes

de momento e subtrairmos uma da outra temos:

{
a(ug - UQ.)

Fmv = P5/, Cvm . + Ug V'(Ug - U5/,) + (Ug - UQ.t
at _

parede pode ser descrita segundo LAHEY-CHENG-DREW-FLAHERTY (5),

onde DH e o diimetro hidriulico do can~l ef e o fator de fricçio

quee obtido a partir do diagrama do MOODY e que para o nosso ca

so e considerado igual a 32/Re, hipótese de regime laminar.

Fw e a força de arraste sofrida pelo liquido devido ao efeito de

Sabemos que Mk e formado pela força de arraste e

pela força de massa virutal~ portanto podemos escrever:

crita segundo DREW-CHENG (2) como:

onde FA e a força de arraste e a sua equaç~o constitutiva esti

descrita no Ap~ndice B, e a força de massa virtual pode ser des~·
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111. FORÇA DE MASSA VIRTUAL

111.1. FDrmulaçiopara a Aceleração de Massa Virtual

O conceito de objetividade vem da mecânica do con

tinuo e significa ser invariante quanto ao observador. Tanto

um vetor como um tensor sao sempre invariante~ quanto ao sistema

de coordenadas, mas pouquissimos vetores e tensores sio objetivos.

Consideremos por exemplo dois sistemas de referen

cia, um representado por ~ e t (posição e tempo) e um novo-repr~

sentado por ~* e t.

A mudança mais geral de referencial e da forma:

~*(t) = y(t) + Q(t) • ~(t) ( I I 1-1 )

Figura 111-1
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Portanto y(t) representa uma translação e Q(t) re

presenta um movimento de corpo r;gido de rotação.

Fica claro que um escalar ê objetivo se:

*B = B
(I11-2)

Fica claro também que um vetor e objetivo se:

*U = QU
(II1-3)

Baseado na formulação acima, DREW-CHENG (2), che-

gou a forma mais geral da aceleração objetiva para a força de

massa virtual, isto é:

_ (Ug - U~) VUg -
O~ U~

Ot

Og Ug

Ot (III-4)

_ (Ug - U~) VU~ + (l - À) EUg-U~) V(U~ - Ug8

avm =

que pode ser escrita de virias formas, entre elas:

O~ Ug
avm = ot

Og U~
__ + (1 - À) (Ug - U~) V(U~ - Ug)

Ot
(111-5)
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ou

Dg(Ug-U~) Q
avm = + (Ug -U~) (À -2)

Dt
'VUg +

+ (1 - À) U~ (I 11- 6)

Baseado na equaçao (111-6) podemos escrever a for

ma mais geral da força de massa virtual.

fa(Ug -U.~)
Fmv = p~ Cvm i + Ug'V (Ug~ U~) + (Ug - U~)

t at

8À • 2] ,?Ug + (1 - À) VU~ } (111-7)

A maioria dos trabalhos ati hoje realizados consi-

Esse valor i vil ido apenas para baixas frações de

HOUGHTON (7), realizou tal experiência e obteve co

mo era esperado para uma unica esfera, Cvm = 172.

os valoresPodemos notar que na equação (111-7)

apropriados de Cvm, podem ser determinados atravis de experiên

cias envolvendo apenas os termos temporais da aceleração.

111.2. Determinação de Cvm e À

deram como aceleração de massa virtual apenas o primeiro termo

da equação (111-6), o que nao i uma boa·esco1ha pois esse termo

sozinho não i objetivo.
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vazios. No caso de altas frações de vazios esse valor não econhe

cido e portanto experiências devem ser feitas para esse caso.

Examinaremos agora duas situações contrárias. A

primeira delas quando aceleramos uma esfera rígida em um tanque,

ou seja:

Ug = Ug (x, t)

U~· = O

Fazendo-se as substituições na equaçao (111-7) fi

ca

Para uma única gotícula sendo acelerada num campo

onde o gas tem uma velocidade constante podemos escrever:

Comparando-se as equaçoes (IlI-8) e (11I- 9.) en-

contramos que À = 2 e Cvm = 1/2.

O problema cita~o acima e um problema clássico cu

ja solução já sabemos e igual a:

(IlI-9)

. (Ill-H)

2 Ot

1 OgUg
Fmv =

{
09Ug + }Fmv = evm p~ (I, - 2) .Ug VUg

Ot

Examinaremos agora a situação contrária, ou seja

para uma alta fração de vazio.
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Ug = Cte

U9, = U9.(x, t)

Fazendo-se as substi tui ções na equaçao (III-7) fi ca:

{

D9,U9,
Fmv = p9, c'vm + (Ug - U9,) VU9, -

Dt

- (l-À) (Ug-U9,)

Esse problema também é um problema c1ãssico ·cuja so

. 1ução e:

Como veremo~ mais tarde na nossa experiência, as

variações temporais são maiores que as variiveis espaciais e po~

Como a experiincia que realizaremos e tanto tempo

ral como espacial, teremos que assumir ou o va1~r de À da fraçio

de vazio conhecido ou o valor de Cvm como função da fração de va

zio como conhecido.

Comparando-se as equações (111-10) e (111-11) obte

( III -11 )

pg / p9,
1

2
Cvm =

pg
2 Dt

1 D9.U9.

À = O

Fmv =

suporemos com base nos dois casos discutidos anteriormentanto

mos:

te,o valor de À conhecido.
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Existe uma discussão muito grande a respeito do V!

lor de Cvm. Uns trabalhos supoem o valor de Cvm como sendo di

retamente porporcional ao aumento da fração de vazio e outros in

versamente proporei ona 1. GORBAN, SREBNYUK (8).

A maioria dos trabalhos relacionados com o efeito

da fração de vazios na massajnduzida (Cvm), são trabalhos rus

sos. Para efeito de comparaç~o, será citado alguns metodos que

já foram utilizados para a determinação da massa induzida.

SREBNYUK, STEPANOV, POGORICHNYY (9).

o pri mei ro metQdo chama - se metodo i nerc ia1 e base i a

-se em determinar a mudança de.velocidade durante o movimento de

um corpo num fluido sobre a aç~o de forças fixas.ji conhecidas

com o subsequente cálculo da aceleração e consequentemente o va

lor de Cvm.

Outro metodo conhecido e o da analogia eletrodini

mica. Esse metodo se baseia na analogia entre as equações hidr.2.

dinimicas de um fluido ideal e as equações de corrente eletrica.
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Analiticamente a curva de Cvm pode ser escrita da

seguinte maneira:

1 • 83

Cvm (ex) =' 0.5 + 1.12ex ( II I -1 2)

ess~ resultados serao usados no final deste trabalho para efeito

de comparação.

O trabalho de MOKEYEV (10) utiliza uma analogia en

tre um potencial de campo elitrico num meio condutor (eletrollt!

co) e um campo potencial de velocidades.

Outro trabalho conhecido ~ o de MOKEYEV (lO) que

baseia no m~todo citado anteriormente conhecido como analogià ele

trodinâmica e que levou a seguinte equação para Cvm:

(III-13)Cvm (ex) = 2.1ex + 0.5

O fluido eletrolitico utilizado ~ uma solução de

cloreto de sódio (10 a 20 gjlitro) e o corpo de teste sao esfe

ras delOOmm de raio feitos de uma fibra soviªtica de nylon co

nhecida como Kapron.
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Jâ o trabalho de SREBNYUK (9), utiliza como fluido

a âgua e as esferas utilizadas são feitas de um material plâsti

co de diâmetro igual a 61mm e o nGmero de Reynolds obtido na sua

experiência ê de ordem de 10 5
,
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IV. MATERIAIS E MtTOOOS

IV.l. Montagem Experimental

a aparato experimental pode ser visto na figura

(IV.l) e consi~te basicamente de um tubo de vidro (1) de l6mm de

diâmetro interno e l57cm de altura, preso a uma tábua de madeira

pintada de preto (2) de modo a evitar reflexo na filmagem devido

a iluminação utilizada.

Na parte inferior do tubo existe um distribuidor

(3) formado por particulas de vidro sintetizada de modo a obter

mos um "escoamento tipo bolhas".

Na parte inferior direita do tubo de vidro existe

uma entrada lateral (4), responsável pelo acoplamento com alinha

de ar que vem .do compressor.

Antes do distribuidor, está localizado uma outra

entrada (5) ligada a um pedaço de borracha fechado por uma pinça,

lugar por onde i desviado a vazão de ar de modo a obtermos o cor

te necessário para realização da experiência.

A sarda lateral (6) serve para esvaziar o tubo ao

final da experiência.

Na parte superior existe uma entrada que i fechada

por uma rolha (7) e i por onde i enchido o tubo com água.
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A outra entrada superior lateral (8) estâ conecta

da a um rotãmetro (9) modelo f 8p 02. Fl/8 -16 - 5/35 (0-16), respon-

sâvel pelo controle da vazão;

Na entrada inferior do tubo de vidro por onde i fel

toa. acoplamento com a linha de ar estã localizado uma vãlvula

reguladora de pressao (lO), modelo BS 300/3 (L'air liquide)

(-'1 a 5 bar e 10 a 70 .tb/in 2), vãlvula esta responsavel pela va

riação de vazão de ar de modo a obtermos vãrias corridas diferen

teso

Antes da vãlvula reguladora de pressao e.colocado um

tanque de compensação (11) modelo ARPREX/m~nõmetro RECORD (O-lOkgf/

cm2) p~ra amenizar as variações de vazão devido a operação do com

pressor.

Na madeira ao lado do tubo de vidro existe uma es

cala graduada em centlmetros necessãria para compararmos a esca

la da interpretadora de filme utilizada e os valores reais de al

tura obtidos.

Do lado esquerdo do tubo de vidro, preso a madeira

es t â 1oca1i zado um. cr onõmet r o di gi tal (l 3) com a pr eci são de cen

tisimos de segundo.
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o filme utilizado foi um filme da KODAK colorido,

modelo 7240 próprio para filmagens com luz de tungstênio.

A interpretadora de filme utilizada ê da NAC 

Incorporated (film motionana1yser) e nos dã quadro a quadro, os

valores para as alturas de liquido abaixo da frente de bolha e a

altura da região bifãsica com uma precisão de cerca de 3/10- demm.

o fator de escala obtido da anãlise do filme na in
....terpretadora e 10/16.3.

neira.

Como fluido de trabalho, foi utilizado água de tor

De modo a evitar coa1escência no leito foi misturado com

a ãgua uma solução de álcool eti1ico na proporção volumétrica de

1/1000.

A mãquina filmadora utilizada, modelo BOLEX em

conjunto com o filme KODAK escolhido, levou a bons resultados fi

nais no que diz respeito aos contrastes obtidos na anãlise do fi1

me.

IV.2. Descrição das Experiências

A primeira experiência tem como objetivo calcular

o coeficiente de arraste a ser utilizado na equação constitutiva
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para a força de arraste. Baseado numa experiencia simples reali

zada por NI CKLI N (1 1), consegue- se obt e r num tu bo ver t i ca1 de vi -

dro, um regime bifasico, conhecido como "reg ime a bolhas".

A pri~eira etapa da experi~ncia consiste em encher

parte do tubo de vidro com agua (Figura (IV-2a)

manente a bolhas ascendente num liquido estagnante (Figura IV-2b).

c
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Figura ]Y-2

a

A terceira fase da experiência consiste em cortar

repentinamente o suprimento de ar na entrada do tubo (Figura IV-2c).

Feito isso, começa-se a injetar uma determinada va

zao de ar conhecida (medida pelo rotâmetrolocalizado na linha de

ar), pela parte inferior do tubo. Devido a localização de um di~

tribuidor na entrada do tubo de vidro consegue-se um regime per-
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o corte e conseguido abrindo-se uma passagem antes

do distribuidor de modo que o ar e desviado por essa saida,ji

que esse e 6 caminho mais ficil para o mesmo. O que e obserVado

apos o desvio do ar i um movimento ascendente de uma frente bem

nitida de bolhas, e uma frente descendente de liquido jã que gr~

dativamente mais e mais bolhas irão se libertar pelo topo do lei

to (Figura IV.2c).

Considerando-se que por hip5tese, a velocidade da

frente de gas seja constante, e o mesmo acontecendo com a vel~ci

dade di frente de liquido e considerando uma distribuição de-fra

çao de vazios homogênea, se aplicarmos essas hip5teses na 'equa

çao (11-15) temos:

FA = a,R,(pR, - pg) • G (IV-l)

Como pode ser visto acima, existe um balanço entre

a força de arraste e o empuxo.

A força de arraste segundo ISHII-ZUBER (12) pode

ser descrita como:

=FA

3

8

CD
• pR, • (UG - UL)2

Rb
(IV-2)

Onde CD e conhecido como coeficiente de arraste;

Rb e o raio da bolha e UG-UL e a velocidade relativa.

Substituindo a equaçao (IV-2) na equaçao (IV-l) ob
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a~. (p~ - pg) ·G·8 ·Rb.
Co =

3 p~ (UG-UL)2

(IV-3)

da como:

A velocidade da frente de liquido pode ser calcula

U~ = (HLL - HOO) / ~t
(IV-4)

Onde HOO e a expansao do leito, HLL a altura inici

al de agua, e ~t o tempo de observação daexperi ênci a',

A velocidade da frente do gas pode ser calculada

como:

Ug = HLL/b.t {IV-S}

ta como:

A fração de vazios como e homoginea pode ser escri

a 9 = (H OO - HLL) / HO O (IV-6}

Substituindo-se esses resultados na equaçao (IV-3)

conseguimos calcular o coeficiente de arraste como função do n~

mero de Reynolds de bolha baseado apenas nos dados experimentais,

i s to e:
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CD =
l
( (HOO - HLL)1

.

1 - • (pt - pg) • G • 8 • Rb
HOO ) ( IV-7)

Como desejamos obter uma variação da fração de va

zios de modo a obtermos consequentemente variações nas velocida

(IV-8)
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pR.·2 ·Rb· (Ug -UR.)

a

Reb =

A segunda experiência e uma variação da primeira

descrita anteriormente. A primeira etapa dessa ~xperiência e

idêntica a primeira fase da experiência anterior (Figura IV-3a).
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des fãsicas o que se faz na segunda fase da experiência e forçar

um gradiente de fração de vazio no leito.

o que se faz então nessa segunda fase ê abrir a va

zao de ar de modo que quando a primeira bolha atingir a frente de

llquido (Figura IV-3b) e tivermos portanto obtido uma distribui

ção da fração de vazios no leito~ corta-se a vazão de ar de modo

idêntico a terceira etapa da primeira experiência (Figura IV-3c).

IV.3. Cãlculo de Fração de Vazios a partir das Análises do Filme

Baseado no que foi dito acima~ temos que~ a fração

de vazios pode ser escrita como:

Suporemos por· hip5tese~ que a fração de vazios va

ria linearmente com a posição jã que no regime permanente ou se

ja na primeira experiênc1a~ esse valor era constante e espera-se

portanto que não haja grandes variações no regime transiente~ is

to ê~ na segunda experiencia.

(IV-9)a(x~ t) = A(t} + B(t) x

Filmando-se o escoamento durante esta terceira fa

se~ com a localização de um cron6metro bem ~islvel ao lado do tu

bo de vidro onde esta se desenvolvendo o escoamento~ consegue-se

atraves da anãlise do filme numa interpreta~bra adequada~ calcular

a fração de vazios e as velocidades fãsicas· ambas como função da

posição e do tempo.
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Como existe uma tendencia rápida de homogeneização

do leito, a função B{t) sera aproximada por uma função linear com

o tempo e decrescente. Logo podemos assumir como aproximação p~

ra B(t) a seguinte função:

B(t l = B(o), 1 - :t1 (IV-lO)

Onde B(o) pode ser det~rminado como veremos a se

guir e tt e o tempo que o leito demora para se homogeneizar.

Substituindo-se a equação (IV-lO) na (IV-9) temos:

a(X, t) = A(t) + 8(0).\-_'1 - _t_l xtt J
(IV-ll)

Efetuando-se a media espacial bifásica da fração de

vazios, isto e, integrando-se a equação (IV-ll) no espaço obte-

mos:

H(. t) • B( o) \ t 1
<t a{X, t)::t> = A(t} + I 1 -- (IV-12)

2 L tt J

Onde H(t) e a altura da região bifásica que dimi

nui conforme o tempo.

Da análise do filme tiramos tambem que a media es

pacial bifãsica e dada por:

H(t) -lHLL -HL(t»

H(t)
(IV-13)
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Onde HL(t} e a altura de l1quido abaixo da frente

de bolhas.

Comparando-se as equaçoes (IV-12) e (IV-13) temos:

H(t) -(HLL -HL(t)).
= A(t) +

. H(t)

H(t).B(o) \~ t 1
+ 2 =l-ttJ

(IV-14)

Para o instante ~nicial, isto

que a equação (IV-14) fica:

-e, pa ra t = o temos

E como nos forçamrrs que a fração de vazios no ins

tante inicial para x = HOO f~sse pequena ji que o corte i feito

quando as primeiras bolhas atingem a superficie do liquido, a fr~

ção de vazio serã aproximada em 3%, logo substituindo em (IV-9)

Das equações (IV-15) e (IV-16) tiramos que:

A(o) + B(o) • HOO = 0.03

temos:

H00 - (H LL - o)

HOO

B(o) ~ (0.03

HOO • B(o)
= A(o) + ---

2

(HOO - HLL) I 2

HOO J HOO

(IV-15)

(IV-16)

(IV-l7)
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(

O ( HO0.- HLL) 12

A(o) = 0.03 - 0.03 - ----
. HOO J

(IV-18)

IV . 4. Cã1cu 1o das Ve 1oc i da des Fãs i cas a parti r da Anã 1i se do Fi 1me

As velocidades fãsicas da segunda experi~ncia ~ao

calculadas da seguinte maneira:

lembrando-se que a9 + a~ 1 e somando-se as equa-

çoes (11-9) e (11-10) temos=

idade.

Onde Us e a velocidade da superficie de descontinu

Agora para a interface entre o liquido inferior e

a frente de bolha podemos escrever a condição de salto para a mas

sa da fase liquida como:

(IV-21)

(IV-20)

(IV-19)

pta~(Us - U~) = p~ (Us - O)

dX
(agUg + (1 -a,g)Ut) = O

Integrando-se em relação a x obtemos:

agUg + (1 - ag)Ut = F(t)

Escrevendo a condição de salto para a fase gasosa

temos jã que a interface e uma superficie material para a fase

gasosa a seguinte equação:
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Ug = Us (IV-22)

Substituindo a equaçao (IV-22) na (IV-2l) temos:

Ug =
1 - aR,

• UR, (IV-23)

Substituindo esse resultado na equaçao (IV-20)

tiramos que F(t) = o.

Chamandn Ulg = UR, - Ug obtemos a partir da equaçao

(IV-20) a forma mais geral para as velocidades fãsicas.

A ve 1od da de r e1at i va e ca1cu 1ada da mesma f orm a que

a fração de vazios, isto e, assumindo-se uma linearidade com a

posição x. Portanto podemos escrever:

Como podemos ver pela equaçao acima, J(t) represe~

ta o valor da velocidade relativa da frente de bolhas e portanto

utilizando-se as equações (IV-9), (IV-25) e (IV-26) para x = O

temos:

(IV-27)

(IV-26)

(IV-24)

(IV-25)

UFB (t)
J(t} = --

A(t)-l

UQ,g = J(t) + I(t} x

Ug = (ag -1) UQ,g

UQ, = a.gUQ,g
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Onde UFB(t) ~ a velocidade da frente de bolhas que

e obtida derivando-se o ajuste quadritico obtido para hL(t).

Utilizando-se então as'eq~ações (IV-24), (IV-26) e

(IV-9) e substituindo-se os valores das mesmas para x = H(t) che

Utilizando-se os pontos obtidos i feito um ajuste

e uma extrapolação para valores de Reynolds acima de 60 at~ apr~

ximadamente 75.

A partir dos valores de HOO, HLL e At obtidos. da

primeira experiincia, tabela C.I-l calcula-se baseado nas equa

ções (IV-7) e (IV-8) o valor do coeficiente de arraste Cd, para

os diversos Reynolds obtidos. Todas as tabelas e grãficos encon

tram-se no Apindice C.

(IV-28)
r UFL(t) -I

= I -J(t} /H(t)
~(t) +H(tLB(t} JI(t}

IV.5. Rotina de cãlculo

gamos a:

A função I(t} i calculada com base na velocidade da

frente descendente de liquido que chamaremos de UFL(t) que por

sua vez devi do. a· i ncer tez a na me di da que apar ece nos da dos expe

r i nient a i s r e1a't i vos ao cã1cu 1o da a1tu r a bi fãs i ca H( t) devi do ao

aparecimento ~e uma camada de espuma serã aproximado por uma re

ta com base nos valores exatos de HOO e HLL.
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Oa curva ajustada manualmente sao tirados os valo

res de Co para Reynolds variando de 1 em 1, entre 32 e 75. Os va

lares obtidos estão descritos na tabela (C.I-2).

Os valores da tabela (C.I-l) estão plotados no gr~

fico (C-l)" e o ajuste desses pontos podem ser vistos no grifico

(C-2).

A tabela (C.I-2) e utilizada numa rotina conhecida

como "spline" que dados n pontos ajusta a cada dois pontos um p~

linômio do segundo grau com os "der"ivados de primeira e nos pontos

de intersecção continuas. Isto e feito porque precisamos saber

o valor do coeficiente de arraste Cd para toda a faixa de Reynolds

obtidos na segunda experiência.

A partir da anilise do filme da segunda experiência,

tiramos os valores de HOO, HLL, HL(t), H(t) a cada instante para

as duas corridas realizadas. Os valores obtidos podem ser vis

tos nas tabelas (C.II-l) e (C.III-l) e nos grificos (C-3) e (C-lO),

respectivamente. E feito um ajuste para as funções hL(t) e h(t)

baseado nn metodo dos mlnimos quadrados para as duas corridas e

os resultados estão ilustrados na tabela (C-IV) e nos grãficos

(C-4) e (C-ll),"respectivamente.

O próximo passo e calcular a fração de vazios com

base nas equações (IV-9), (IV-14), (IV-17) e (IV-18).

As velocidades da frente de gas e liquido sao cal-

culadas com base nos ajustes quadritlcos obtidos para hL(t) e
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h(t), respectivamente.

Com os valores obtidos para a velocidade da frente

de gas e llqu1do, calcula-se com base nas equações (IV-26), (IV

27) e (IV-2a) o valar da velocidade relativa como função do tem

po e ·d o espaç o •

Os valores das funções B(t), J{t), I(t), B'(t), J'

( t ) e I I (t) Par a cada cor r i da es tão i1 ust r ados nas ta bel as (C. II -

2) e (C.III-2), respectivamente e nos gráficos (C-5),(C-;6),(C-7),

(C-12), (C-13) e (C-14) ..

Conhecendo-se os valores da fração de vazios e da

velo~idade relativa, torna-se fãcil calcular as v~ocidades fã

sicas com base nas equações CIV-24) e (IV-25). Os valores das ve

locidades do gas e do l1quidQ no tempo e espaço estio ilustrados

nos-grãficos (C-a), (C-91, (C-15) e (C-16), para cada corrida,

respectivamente.

As derivadas e os gradientes das velocidades fãsi

cas bem como da fraçio de vazio podem ser calculados com base nos

ajustes de h(t) e h~Ctl e utilizand.o-se as equações (lV-9) e (IV-26).

Conhecendo-se os valores de todas as funções, de suas

derivadas e de seus gradientes, podemos calcular a força de mas

sa virtual com base na equaçio (11-15).

Utilizando-se então a equação constitutiva para a

força de massa virtual, isto ê, equação (111-7)" podemos



com a equaçao (11-15) calcularmos finalmente o valor da massa in

duzida Cvm como funçio da fração de vazio, bastando para isso

supor o valor de ~, constante e igual a 2 baseado no que foi

visto no c~pltu10 11.

Todos os cálculos citados acima foram feitos uti1i

zando-se um programa fORTRAN que se encontra no Apêndice D.
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v. ANALISE DOS RESULTADOS ECONCLUSAO

Vãrios sao os fatores responsãveis pela introdu

çao de erros no resultado.

Basicamente existem dois tip6s de erros relaciona

dos com a experiincia. O primeiro, diz respeito ao mitodo uti1i

zado, isto é, o modelo adotado e suas respectivas simplificações.

O segundo tipo de erro, esta relacionado com os instrumentos de

medida e são menores quanto mais preciso forem os instrumentos de

medição utilizados na experiincia.

Algumas criticas podem ser feitas a esse trabalho

no que diz respeito ao metodo utilizado.

Primeiramente o uso de uma pequena quantidade de

ãlcool etllico 1/1000, utilizado com a finalidade de evitar coa

lesc€ncia no leito, levou a uma imprecisão muito grande no cãlc~

lo da altura da frente de liquido, devido ao aparecimento inevi

tãvel de uma pequena camada de espuma na frente superior do lei

to, quantidade essa suficiente para obrigarmos a assumir a velo

cidade da frente de liquido como constante, com base nos valores

de HOO e HLL, jã que a velocidade do liquido i pequena. Esta hi

pótese leva a uma certa incerteza em relação aos valores calcula

dos para as funções J(t) e I(t).

Outro fator responsável pela introdução de erro

nesse trabalho, esta relacionado com os ajustes do polinômio ut1

lizado para cálculo das funções HL(t) e arraste com base no meto

do dos mlnimos quadrados, pois temos que conhecer funcionalmente
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as funções J(t) e I(t) para podermos calcular os valores das de

rivadas de J(t) e I(t). Os respectivos desvios padrões de hL(t)

e podem ser vistos n~ Tabel~ C.TV.

Existe também uma incerteza no valor do tempo de

homogeinização TT utilizado para cada corrida, já que o seu va

lor e obtido com base na observação do filme e através de um ~Y".2.

cesso iterativo com base no comportamento das funções I(t) e J(t).

Quanto ao erro relacionado com os intrumentos de

medida as maiores imprecisões estão relacionadas com o cilc~o do

coeficie~te de arraste, onde as respectivas incertezas dos ins

trumentos de medida podem ser vistos abaixo:

LlHLL + O.1= - cm

LlHOa + O. 1= - cm

Llt + 0.05= - seg

Rb + 0.01= - cm

o cálculo das incertezas dos valores obtidos exp~

rimentalmente para velocidade relativa, fração de vazios, nijmero

de Reynolds e do coeficiente de arraste é calculado com base na

técnica matemática das diferenciais, isto e: Seja G=f(x,y,z, ... )

a grandeza procurada e x, y, z, .•. as grandezas físicas medidas,

temos que a incerteza de G, conhecida como LlG é dado pelo dife-.

rencial de G, isto é:

LlG = /f'x/Llx+/f'y/LlY + /f'z/Llz + ...
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Com base na equaçao acima podemos calcular as re~

pectivas incertezas absolutas dos valores anteriormente deseja

do s . Tem os e ntão :

I:.Vr I:.HOO HOO I:.t= --+ 11

t t 2

I:.Rb 2'0 pJV
I:.Rb + Rb I:.Vr)= ---- o(Vr- •

llJl,

HLL I:.HOO +
I:.HLL

I:.(lg -- - -= HOO 2 HOO

I:.CD = (pJl, -pg)·G-8
3-'pJl,

+
3.t2~HLL-Rb.I:.HOO)

H00 4

Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela

(V-l}.

Como o resultado obtido apresentou flutuações nos

valores calculados para a massa induzida Cvm para uma mesma fra

ção de vazios, o que jã era esperado devido as incertezas rela-

cionadas com os valores calculados para as funções B(t), J(t) e

I(t), isto e incertezas devido as aproximações usadas para cãlc~

lo das velocidades fãsicas e fração de vazio, o que foi feito de

modo a amenizar essas flutuações e obter o comportamento de como

varia a massa induzida com a fração de vazios, foi tirar a media

dos valores obtidos para Cvm a cada 2% de variação de fração de

vazio.



TABELA V~l ~ Incertezas Absolutas de V~g; Rein; ag; CD

HOO (em) HLL (em) ~t (s) Rb (em) ~Vr (cm/s) ~ Rei. n ~ag ~CD

.'

96.0 58. O 8.0 O.13 0.09 2.7 0.002 0.13

76.0 47.0 6 . 1 0.13 0.12 2.9 0.002 O. 14

87.0 65.0 6.0 0.13 0.14 3.4 0,002 O. 1 2

69. O 63.0 4.2 O. 12 .0.22 4.0. 0.003 O. 12

79. O .68. O 5.0 0.12 0.34 4 .1 0,002 0.12

100.5 96.2 5.8 O.12 0.17 .4. O. 0.002 0.11

75.0 64.5 . 4.0 0.12 0.26 4.5 0.003 0.09 .

62.0 54.0 3.2 0.12 0.33 4.8 0.003 0.09

67.0 63. O 3,0 .O. 12 0.41 5.7 0.003 0.07
..

63. O 62. O. 2.7 0.12 0.4'7 .6. O 0.003 0.07

+>
N



4:3

Foram desprezados os pontos cujos Reyno1ds fossem

superior a 75, pois os valores do coeficiente de arraste são des

conhecidos acima desse valor e a1~m do que esses valores foram

gerados supondo-se um raio medio de bô1ha igual a 0.120 cm e

0.121 cm e conforme pode ser visto na análise do filme as .prime.,i

ras bô1has t€m um raid bem menor que o supo~to como m~dio, le

vando portanto a valores do numero de Reyno1ds' bem maiores que o

rea 1 .

For am despr ezados os va 1or es de Cvm cu j o mO du1o es

tivesse acima de 3 jã que 70% dos valores experimentais se con

centram nessa faixa.

Os resultados obtidos para Cvm foram feitos assu

mindo-se uma aproximação para À constante e igual a 2 com base

no valor conhecido para fração de vazio igual a zero, discutido

anteriormente no Capitulo 111.

Os resultados finais para cada corrida estão i1us

trados na Tabela (V~2).

Conforme pode ser visto na Tabela (V.-Z) existe uma

variação nos valores obtidos para CYm para uma mesma fração de

vazio para cada corrida o que nos leva a concluirmos que a massa

induzida Cym deve ser função de outros parimetros do escoamento

al~m da fração de vazio, tal como por exemplo, numero de Reyno1ds.

Os resultados obtidos para a media das duas corri

das mostram um comportamento crescente da massa induzida Cvm com

a fração de vazio, concordando portanto com o resultado obtido



TABELA V-:2

ao CVMj1 ~ CORRIDA CVMj2~ CORRIDA CVMjME:DIA

0.07 0" 5 261 - .0.5261
..

0.09 O• 3596 0.7393 0.5495

0.11 0.5199 O.5598 0.5399

O.13 1 .4004 1.2921 1 .3463

0.15 1 .7970 0.5666 1 .1818

0.17 - - -

O. 1 9 - - -

.j:::>

.j:::o
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por SREBNYUK (9) e MOKEYEV (10).

Para efeito de comparaçao foi apresentado no gr!

fico (V-l), junto com o resultado obtido pelos pesquisadores rus

sos, os valores ponto a ponto desse trabalho.

O resultado obtido nesse trabalho vem confirmar os

valores jã conhecidos de Cvm para baixas fraçoes de vazios con

forme pode ser visto no grãfico .(V-l). Ainda com base no grãf!

co (V-l) podemos observar que os ~alores obtidos nesse trabalho

mostraram~se mais senstvel a variação de fração de vazio do que

o trabalho de SREBNYUK (9)e MOKEJEV (10).

Os dois ultimas pontos obtidos nesse trabalho po

dem ser indicad~resde alguma mudança no regime obtido para fra

ções de vazio mais elevadas como uma coalesc~ncia ou apenas in

certezas maiores devido a aproximação utilizada para função ~,

jã que os pontos iniciais estão em boa concordincia com o traba

lho de SREBNYUK (9).

Muitos trabalhos necessitam ainda ser feitos nes

se campo ji que são pouqutssimos os trabalhos realizados at~

agora.
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COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS

o RESULTADO DE SREBNYUK

0.260.220.14 0.18
FRAÇÃO DE VAZIO

FIG. Y. - t

0.10

fj, RESULTADO DESSE TRABALHO

o RESULTADO DE MOKEYEV

0.49 +--,.-----r-""""T"---r--..,---r----r-'-T""--r---,

0.06

0.63

1.33

1.47

1.19

:E
>
u

« 105
Q

N
:;)
Q
Z

« 0.91cn
cn
«
:E

0.77
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o ideal e que seja feito uma experiência apenas

tem~oral para eliminar a dependência da aceleraçio de massa vir

tual com o parimetro À, que nesse trabalho como aproximação foi

considerado constante cam base no valor conhecido para a fração

de vazio igual a zero, ~ pode ser fr responsãvel. pelas maiores V!

riaç5es obtidas no cilculo da massa induzida para frações de va

zio mais elevadas.

Algumas melhoras podem ser feitas na experiência

utilizada nesse trabalho. Uma delas 'seria melhorar a incerteza

existente no cilculo da fração de vazio, utilizando-se ticnicas

radioativas como a da absorção gama.

Outro parimetro que pode ser melhorado é o coefi

ciente de arraste, bastando para isso filmarmos tambim a primei

ra experiência de modo a diminuir a incerteza existente no tempo

da experiência que i determinado utilizando-se um cronômetro ma

nual.

Espera-se que trabalhos mais precisos sejam reali

zados nesse campo de modo a obter valores quantitativos mais co~

fiiveis para a influência da fraçio de vazio na massa induzida,

jã que qualitativamente chegamos a resultados que confirmam os

valores de Cvm para baixa frações de vazio e comprovamos o com

portamento crescente da massa induzida com a mesma.
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APtNDICE A

são descritos os diversos tipos de m~dia
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M!OIA EULERIANA

F = F (X, t); X = X(x, t)função

media no tempo

media estatlstica

1

~t

1

N

J F(X, t) dt
~t

N
I Fn (x, t)

n = 1

MtDIA BOLTZMANN

função molecular f = f (x, ç; , t)

1'!J(Ç;) f d~

propriedades de transporte '!J(t, x) =
Jf d~
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AP~NDtCE B

r descrita a formulação p~ra a força de arraste
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APENDICE B

A força de arraste segundo ISHlr-ZUBER (11) pode

ser descrita como:

Cd que e conhecido como coeficiente de arraste geralmente e da

do como função do numero de Reynolds e e função portanto do tipo

FA = l P~CD (Ug - UR)2 Apb/Vb
2

onde Apb e a area projetada da bôlha e portanto igual a:

e Vb e o volume da bôlha que e igual a ! nRb 3

3

FA = 3 CD P~ (Ug - U~) 2
8 Rb

de escoamento.

(8-1)

(B~3)

(6-4)
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APENDICE C

São apresentadas as tabelas e gráficos contendo

os resultados experimentais



TABELA C.I.1 - Cilcu10.do Coeficiente de Arraste CD (1ª Experi€ncia)

HOO (CM) HLL (CM) l:It (SEG.) Rb (CM) Vr ( CM / S) RIIN a.g CD

96, O 58,0 8.0 O.13 12. O 32.33 0.3958 1 .4254

76,0 47,0 6. 1 0.13 12.46 33.57 O.3816 1 .3535
.,

87,0 65,0 6.0 O. 13 14 .5 39.06 0.2529 1 .207

69, O 63,0 4.2 O.1 2 16.42 40.86 0.0870 1 .069

79, O 68,0 5.0 O.1 2 15.8 39.29 O. 1 392 1 .0813

100.5 96,2 5.8 O.12 17 .33 43.09 0.0428 0.9998

75,0 64,5 4.0 O.1 2 18.75 46.63 0.1400 0.767

62,0 54,0 3.2 O.1 2 1 9.38 48.18 0.1290 0.7276

67,0 63,0 3.0 O.12 22.33 55.53 0.059) 0.5900

63,0 62,0 2.7 O.12 23.33 58.02 0.0159 0.5600

til
U1



- -------------------------

56

I

GRAFICO C 1
CÁLCULO DO COEFI CIENTE DE ARRASTE

o co EXPERIMENTAL

605442 48
REYNOLDS

36

0.70

1.12

0.56 +---r--r--r----r--or----r"-...,..---,.---r:ol----l

30

0.84

0.98

1.26

1.40

1.54

c
u
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TABELA C.I-2 - Ajuste de CO por Sp1ines Cúbicas

REIN CO
32.00 1 .520
33.00 1 .480
34.00 1 .445
35.00 1 .410
36.00 1 .350
37.00 1 .250
38.00 1 .200:..
39.00 1. 150
40.00 1 .090
41 .00 1 .030
42.00 1 .009
43.00 0.950
44.00 0.900
45.00 0.870. .'
46.00 0.840
47.00 O.800 .
48.00 0.740
49.00 0.730
50.00 0.720
51 .00 0.680
52.00 O.660'
53.00 0.630 .
54.00 0.610
55.00 0.590
56.00 0.570
57.00 0.550
58.00 0.530
59.00 0.520
60.00 0.500
61 .00 0.480
62.00 0.470
63.00 0.460
64.00 0.450
65.00 0.440
66.00 0.430
67.00 0.420
68.00 0.410
69.00 0.400
70.00 0.390
71 .00 0.380
72.00 0.370
73.00 0.360
74.00 0.310
75.00 0.300
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807050 60

REYNOLDS
40

1.17

o co EXPERIMENTAL

AJUSTES POR SPLlNES

GRÁFICO C 2
CÁLCULO DO COEFICIENTE DE ARRASTE

0.27-f---,---,---r-"""""T--,---...--.--.-----,.-....,
30

0.81

1.53

0.45
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1.35

0.99
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TABELA C.II.l - 12 Corrida - 29 do Filme - (Dados do Filme)

HOO = 128.05 -23.40

HLL = 116.45 ..,23.40

to = 52.730

10 em 10 quadros

fator de escala
10/16.3

t HL (t) H (t) (t/seg) HL (t) H (t)

52.730 0.0 128.05 0.00 0.00 104.65

52.769 28.00 - 0.39 4.60 -
52.803 34.55 - 0.73 11 . 1 5 -
52.834 41 .00 - 1 .04 17.60 -
52.866 47.70 - 1 .36 24.30 -
52.898 5.4.35 - . 1 .6a . .30.95 ..,

52.931 62.10 - 2.01 38.70 -
52.969 69.30 - 2.39 45.90 -
52.996 77.05 - 2.66 53.65 -
53.028 83.70 - 2.98 60.30 -
53.06 O 91 .00 - 3.30 67.60. -

'53.093 98.20 - 3.63 74.80 -
53.125 106.20 - 3.95 82.8 -
53.158 116.45 0.0 4.28 93.05 0.00

OBS.: Para HL (t) foi feito um aju$te quadratico baseado nos minimos

quadrados.

Para H (t) foi feito um ajuste linear baseado nos 2 pontos co-

nhecidos.

VI
\.O
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GRÁFICO C3
1º CORRIDA - 2 DO FILME

C H TOTAL X TEMPO

o ALT L1Q X TEMPO

542 3
t l s)

o~---r---r---r-----"'--r----'r----r--r-----.-...,
O

16

48

32

80

64

96

112
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GR ÁFICO C 4
1º CORRIDA - 2 DO FILME

5432
O-O'----'T---r--..----r---r---r-.,...---,.-~____,

O

16

t (s)

C H TOTAL X TEMPO

O ALT L1'Q X TEMPO

32

48

80

64

96

112



TABELA C.II.2 - Funções temporais e suas derivadas

t (SEG. ) B (t) 1.1 (t) I (t) B' (t) J' (t) I' (t)

- -

0.10 -O. 2204 x 10- 2 -13.235 - -0.466
.. - O• 3 142 x-1 0- 2 0.388 1 .809

0.20 -0.1889 x10- 2 -13.200 -0.327 -0.3142 x10- l 0.316 1 .078

0.30 -0.1574 x10- 2 -13.172 -0.239 - O• 314 2 xl 0- 2 0.247 0.718

0.40 -0.1259 x10- 2 -13.150 -0.178 -0.3142 x10- 2 O. 180 0.516

0.50 -0.9444 x10- 3 -13.136 -0.133 -0.3142 xlO- 2 O•114 0.391

0.60 -0.6296 x10- 3 -13.127 -0.098 -0.3142 x10- 2 0.051 0.308

0.70 -0.3148x10- 3 -13.125 -0.070 -0.3142 x10- 2 -0.012 0.252

0.80 0.0 -13.130 -0.047 -0.3142 x10- 2 -0.073 0.212

\.

0\
N
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GRÁFICO C 5
FUNÇÃO B(T)
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GRÁFICO C 6
FUNÇÃO J (T)

o lQ CORRIDA -2 DO FILME

-131.24

-131.40

-131.56

-131.72

-I

o-*
-131.88

-132.04

-132.20

-132.36 ~----'~--'--""----r--Y--r--......,...-~---r--'
0.10 0.24 0.38 0.52 0.66 0.80

t (s )
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GRAFICO C 7
FUNÇÃO I (T)

o lQ CORRIDA-2 DO FILME

0.00

-0.08

-0.16

-0.24

- 0.32

-0.40

-0.48
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GRÁFICO C 8
VEL. 00 ~S NO TEMPO E ESPAÇO

705628 42
POSIÇ ÃO (eM)
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GRÁFICO C9
VEL. DO LíQUIDO NO TEMPO E ESPAÇO
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TABELA C.II!.l - 2~ Corrida - 5~ do Filme (Dados do Filme)

HOO = 149.50 - 2Q80

HLL = 130.80 - 20~0

to = 106.545

1 O em 10 quadros

fator de escala
10/16.3

t HL (t) H (t) t (seg) HL (t) H (t)

1 06.545 0.0 149.50 0.00 0.00 1 28.7 O

106.578 25.35 - 0.33 2.55 -
106.612· 31.55· - 0.67 10.75 -

·106.(149 37.40 _. 1.04 16 .6 -
'106.677 13.60 - 1 .32 22.8 -
106~710 50.05 - 1 .65 29.25 -
106,743' 56.70 - 1. 98 35.9 -
106.775 63.20 - 2.30 42.4 -
106.808 69.45 - 2.63 48.65 -
106840 76.60 - 2.95 55.8 -

, ·106.879 83.50 - 3.34 62.7 -
'106.906 91 .50 - 3.61 70.7 -

, '106.938 98.20 - 3.93 77.4 -
, ·106.973 105.20 - 4.28 84.4 -

. , ·107.004 11 3 .30 - 4.59 92.5 -
107.037 '120.85 - 4.'92 . .100.05 -

, '107.089' 130.80 0.00 5.44 11 0.0 0.00

OBS.: Para HL(t) foi feito um ajuste quadratico baseado no mTni l
mo s qua drado s .

Para H(t) for feito um ajuste linear baseado nos 2 pontos

conheci dos

0\
00
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GRÁFICO C 10
20 CORRIDA - 5 DO FILME

o H TOTAL X TEMPO

O ALT. Lío. X TEMPO

140

120

100

ao

60

40

20

o-O:;;'---.--r---r-----.---r--,..-----r--..,--.......,.-...,

o 1.20 2.40 3.60 4.ao 6.00
t (s )



------------~-----------

70

GRÁFICO C 11
20 CORRIDA - 5 DO FILME

o H TOTAL X TEMPO

O ALT. LIO. X TEMPO
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o 1.20 2.40 3.60 4.ao 6.00

t {s )



TABELA C.III.2 - Funções temporais e suas derivadas

t (s ) B(t) J (t) I( t) BI (t) J I (t) I I (t )

0.10 -0.2758x10- 2 - 14.759 - 0.589 -0.1623 x10- 2 0.800 1 .674

0.20 -0.2596x10- 2 - 14.682 - 0.455 -0.1623 x10- 2 0.742 1 .087

0.30 -0.2434 x10- 2 - 14.610 - 0.363 -0.1623 x10- 2 0.686 6.763

0.40 -0.2272 x10- 2 - 14.544 -" 0~298 -0.1623 x10- 2 0.633 0.566

0.50 -0.2109x10- 2 - 14.484 - O.248 -0.1623 xl 0- 2 0.581 0.436

0.60 -0.1947x10- 2 -" 14.428 - 0.209 - O. 16 23 x 1O- 2 0.531 0.348

0.70 -0.1785x10- 2 - 14.377 - 0.178 -0.1623 x10- 2 0.482 0.284

0.80 -0.1623 x10- 2 - 14.332 '-0.152 -"0.1623 x10- 2 0.435 0.237

0.90 -0.1460 x10- 2 - 14~290 - 0.130 -0.1623 x10- 2 0.389 0.201

1 .00 -0.1233 x10":"2, - 14.240' -0.105 -0.1623 x10- 2 0.327 0.164

1. 10 -0.1136 x10- 2 - 14.221 - 0.095
' -2

0.301 O. 152' ,:"0.1623 x "0

1 .20 -0.9735 x10- 3 -14 ~ 1 94 - 0.081 -0.1623 x10- 2 0.258 0.134

1. 30 -0.8113 x10- 3 - 14.170 - 0.068 -0.1623 x10- 2 0.216 0.120

1 .40 -0.6490 x10- 3
-'14~150 -0.057 -"0.1623 x10- 2 0.175 0.108

1. 50 -0.4868 x10":"3 -14.135 - 0.046 -"0.1623 x10- 2 0.134 0.099

1 .60 '-0.3245 xl 0-'3 - 14.123 - 0.037 -0.1623 x10- 2 0.094 O. 091

1 .70 -0.1623 X 10"':'3 -" 14.116 -0.028'
-2

0.055 0.084-0.1623x10

1 .80 O~O - 14~1l2 - 0.20 -0.1623 x10- 2 0.016 0.079

--J
I-'
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o 20 CORRIDA· 5 DO FILME
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GRÁFICO C 12
FUNÇÃO 8(T)

-0.12

- 0.36 -1-___.,.-~-r___.,_-~___r_-..,____.,.-~_.,
0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00

t (s )
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GRÁFICO C13
FUNÇÃO J (T)

o 211 CORRII'A - 5 DO FILME

-14.07

-14.17

-14.27

-14.37

-14.47

-14.57

-14.67

- 14.77-+--:=;:;......,---.--'r-"---r--r---r----r---r----T-....,
0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00

t (s)
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GRÁFICO C14
FUNÇÃO I lT)

o 2g CORRIDA - 5 00 FILME

0.05

-0.05

- 0.15

-0.25

- 0.35

- 0.45

- 0.55

- 0.65 +-___r---r--..----r--..,..----r--~---r-....,..----.

0.00 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00
t l s)



806432 48

POSiÇÃO ( em )
16

75

GRÁFICO C15
VEL. DO GÂS NO TEMPO E ESPAço

o TEMPO: 0.20 SEGUNDOS

O TEMPO: 0.40 SEGUNDOS
11 TEMPO: 0.60 SEGUNDOS

+ TEMPO: 0.80 SEGUNDOS

X TEMPO : 1.04 SEGUNDOS

O TEMPO: 1.20 SEGUNDOS

l' TEMPO: 1.40 SEGUNDOS

. X TEMPO: 1.60 SEGUNDOS

Z TEMPO: 1.80 SEGUNDOS

6+--.,..----,---r--,--,----.,,--.---,--,-----,
O
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""
E
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GRÁFICO C 16
VEL. DO LíQ. NO TEMPO E ESPAÇO

IJ TEMPO: 0.20 SEGUNDOS

O TEMPO: l>.40 SEGUNDOS

I:J. TEMPO: 0.60 SEGUNDOS

+ TEMPO: 0.80 SEGUNDOS

X TEMPO: 1.04 SEGUNDOS

O TEMPO: 1.20 SEGUNDOS

... TEMPO: 1.40 SEGUNDOS

,; TEMPO: 1.60 SEGUNDOS
Z TEMPO: 1.80 SEGUNDOS

-1.20

-1.80

...... -3.00
<n........
:E
u

...J.....
> -3.60

-4.20

-4.80

806432 48
POSiÇÃO (eM)
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- 5.40-+--~-""---'---r--~--"'---'---r--"----"

O



TABELA C.IV ~ Ajustes Mínimos Quadrados NCE/GR~FICO - UFRJ

y = ax 2 + bx + c a b c DESVIO PA ORA0

HR-(t) - 1ª CORRIDA 1.02257502399 1 •75015184112x1 01 -1.34296788997 8.656 x 10- 1

H(t) - 1~ COR RI DA -2.7102804 104.65

HR-(t) - 2ª CORRIDA 5.33266486548 x 10- 1 1 .78968981 982x1 01 -1.75744556396 9.631 x 10- 1

H(t) - 2~ CORRIDA -3.4375000 128.70

COM(a) Mt:DIA 7.86071427736 x 10 1 -6.75257140984 5.57470713304 x 10- 1 3.060 X 10- 1

---J
---J



APÊNDICE D

Programa FORTRAN



ç.********~*****.*********************.*********.* •• ** **********
******
C ESTE PRDGQAMA TPM COMO 00JETIV) CALCULAR A TNFLUENCTA
C DA ~RACAO Li r: \! A1 ! fi !" () P .lU" Ai',i ç TR ,) CI') ,iH ECIr) O C!"l MI') MAS SA
C INOU7IDA ..
c*******************************************************.*.******
***** .

GOMMON/SPLIN/S(441,Sl(44),S2(q~),S3(4a).PROXIN

UTMENSION ALT(50)
D! i"1 ENS 1ON CV IH I T , 1Q) , CII~' F (1 b J , I... L (1 b ) , C'li H t C1 " )
DTMENSIO~ PPClbl,NN(16),QQ,1b),CV MIltlbl
DIMENSIO~ ML5(16,bb)
OTHE l~ S I ON H (3 ('l ) , 11 t nO) , B (3 t)) , T S (3 ()) , VF b (3 rl ) : Vf" l~ (3 ~ )
DIME~SIDN dL,30],PJL(30),FIL(30),FJ(30);~T(30)
DIMENSION ALFA(7&,Q6),U A(1b,b6),Ul('b,b6)

*, GR AL. F Á (76, 6b ) , OUI., ü r (7 tu i) 6) , I.) UGnT r7 b , &6'
*,M~1(,&,b6);ML2C7b,6bl,~L3(1b,~&),ML4r76,6b',

• f M\I (76, b b) , LAMEl r) AC7 6, &li) , f;k !lLG (7 ~ , "b) , UL G(1 f::q b ti)

.,AL~AOT(7&,6b),GRAUUL(76,6bl,GR'DUG(1&f6bl

DIMENSION OULGDT(7b,b&)
UIMEN510N ÇVM(7h,66)
DTMENSIDN REINt 7 b;b&)
otMENSION ÇO(7b,66)
D!i"IEi~~Hnf\! bA (20)
o H11=:tiS rOiJ AL (201
OIMFNSION SONA{t7),CO~T(17).CV~M(t7),AL~(t71

OHtlfí\iSI0í~ UU(?O) ,IHJL(?O)
OIMENSION cnI(5~)f~Fr(50),COEFCD(150)

REAL H
REAL. LA riA

'I
1.0



RFAL M~1,ML2,ML3,ML4

REAL Ml...5
RE' AL ~OO, ~~LL

REAL HQ,Hl.
00 1'5 :r=1,44

15 RE1\ O(1 , (,7) RETO) , ÇO 1 ( I)
61 FORMAT(X,F15~8,5X,F15",6)

CALL SPLINE(CDI,REI,Q4,U4,REI)
DO 11 1=1,44
COEFCD((I~1)*3+1)=S(I)

COEFCO(O·1)Jlr5+2)=Sl (1)
COEFCD((!-1)*3+3)=S2(T)

77 CONTlfll\JE
00 101 .1J=1,2
If (JJ",Eí";",1) N=10
lF (JJ.EG.2) N::20
READ(5,23) tTSCT],r=l,N)

23 FORMAT(F8,4)
RE A.O [5,1) ROL, ROG, C'J:\10, riOO, HLl., ;;

1 FORMAT(F1.4,X,f 7 ,a,X,F7.3,X,F1.3,X,F7.3,X,F7.3)
~'I R I TE ( b , 2 14 )

24 FORMATelll,' TEMPO (5) ALT.dI: (eM) AL1.LI9 CeM)
.. (HT) Vr..L.F'.B (C"\/S) Vt:L.F .. l, (CfVS) 4
*JCT) I(n')
AA::l0.011~.3

HOQ=HOO*AA
HLL,=HLL*AA
~H 1> =""00
a(1)=(O.03~(HOO·HLL)/HOO)*2/HOO

8A(1'=(HOO-HLLl/HOO-t8(1)*HOQ/2)

00
o



FJel)=5.0/aAtl)
IF CJJ.EQ.11 GO TO 102

c.***·***********·~·***·************k****.***.************.******

•c* DADOS OA SEGUNOA CORR!DA.(S FIL~e)

c·*****************··****~*******·**·*·*******·******************

* TT=1,8Q
AAA=AA*C.53326b4~bS9o

86B=AA*17.8968 4A 1Q82
CCC=AA*(-1.75 14455639b)
DOO=O.O
EEE=AA* (-3. 431~)
FFF=AA*12~.7()

CO TO lOS
c**********************·*****************************************
•c* DADOS DA PRIMEIRA CORPIOA-(? FILME
C*******************************·**~t*.**.*********-*******_.****

'*
102 TT=O,OO

AAA=AA*1,n225150239Q
B8B=A.A*t1.5~1518411~

CCC=AA*(~t,3439h186997)

OOD=O.O
EEE=AA*(~2.110280~)

FFF=AlUrl0/~.b5

1015 8668::;0
C****************·*******··*******************************.*****~
11

00
f-'



..->

C C'~CULO DAS FUNCOE5 TEMPO~'lS E SUAS DERIVADAS
C rl~lT)=ALTURA DE bl 100 A3AIXO n~ FRENTE DE GAS
ç H(T)=AL~WRA B!F~S!C~
C VFGCTl=VELOCIDADE O' FRENTE )E GAS
C VF~(T)=VELOCIOAOE DA FRENT( ~f LIQUIDO
C 6(Tl=FUNCAO QUE PONDERA A p.RT( ~SPAclAL DA fRAC'O

C Qf VAlIO.e UA(Tl=FRACAO DE VAZIO DA FRe~TE DF GAS
c FJtT)=FUNCAO qUE INDICA A VELOCIDADE RELATIVA DA
C FRENTE INFERIOR.ç FI(T)=FUNCAO wue PQNOfPi A PARTF ESPACIAL DA

t VELOCIDlUE RELATIVA.
C TT:::f E1'1Po !jE 1H'] 1·1 oti f 1N1Z!li CÂO" ( VA1< rA P AR A CAti A

C CORIHOf4)lOc BL(Tl=OERtVADA DA FUNClO 8tT)
C AL(T)=OERIVADA DA FUNCAO 8A(T)
C FJ~(T)=DERIVAO~ DA FUNCAQ FJC T)
ç Ft~(T)=OERtVAOA DA FUNCAQ FItT)
C******·****·****************·*·*·*··****~**************.~**.****

**** 00 50 T=2,N~l
H~(T)=AAA.iS(T)**2.a6B*lS(i)+CCC
H(T)=OOD*TS(Tl**2+E FE t TS(1)+FfF"HL(T)
VFG(T):2* ••• ·TSCT)+eaB
VF~(i)~?*OOO*TS(T)+EEE
8{T)=8~1)~a(1)*TS(1'1'1
aA'T):::'M~T).~H~L~H~(T»))/~(T)"atTl'*H~Tl/2.
fJ(T)=VFG(T)/tBAtT)~1.0)
'1(T):(tVF~(Tl/(BAtT).6tl)*H(T»).FJ~T))/MlT)
B~tT)=~atl)/TT

00
N



AL(T)=(HtT)·VFL(T).(li(T)-HLL+H~(T)*CVFL(T)-VfG(T»))1

lH(T)**2-0.~.{8~(T)*H(T)+D(T)*(VF~(T)-VFGlT»))

FJ~(T)=((eÃ.(T)-1~n)*2*AÁA~VFG(T)~A~(T»)/(BA(T)-\)**2
UU(T)~VF~(T)/(aA(T)+U(T)*H(T»

UUL(T)=((8A(T)+e(T)*H(T»)*2*DDj-VÇ~(T)*(AL(T)+8L(T)*

IH(T)+B(T)*'Vf~(T)~V~G(T)/(8~(T)+B(T)*H(T))**2

fI~(T)=(H(T)*(UU~(T)-FJL(T)]·(UU(T)-FJ(T))*(VFL(T)

IVFGCT»))/H(T)**?
\.~ Q 1 TE (6 , 2 '3 )lS (T) di (,O , H~ (T ) , p; (T) , VFLi ( 1) , VFL ( T) ,

*F"J(T),fICT)
25 FORMAT(II,2X,F5.2,7X,F6.4,5X,F8.Q,3X,E12.4,7X,

*f&.3,9X,F6.2,7X.F9.3,1X,Fb.3)
50. CONTINUF

wRITE(6,40)
QO FORMATeI/I," TEMPO (8) A~(T)

*FJL(Tl FIL(T)")
DO 100 "=2,t~"'1
wRITE(b,Sl) TstT),aL(T),rJ~(T),FIL(T)

51 FORMAT(II,F5.2,7x,E12.4,5~,fq.J,12X,fb.3)

100 CONTINUE .
VíSCG=1.813Sc: ... Q5
V!SCl..=9.651E"'!02
V~RITE(ó,3)

3 FORMAT(I/I,~ ROL (G/CM**3) ROG tc/eM·.!) HOO (uI)
.. HLI" ( li I) GRAV. ( Cr,V S**2 ) ")

WRITEtb,2) RO~,ROG,HOa,HLL,G

2 fOf{MAT(I,3X,F7.(l,7X,f'1.4,6X.r 7 .. 4 ,3X,F7 .. 4,6X,F7.3)
R6=O!l12

IF(JJ.EQ.2) RR=O.121
\"'~RITE(6,66) JJ

00
lN



66 fORMAT(10X,Il,'CORRIOA'l
DO 10 T=2,N~1

fiRITE(6,5)
5 fORMATell," TS(T) CS) A~TUR' (tM) A~~A(x,T)

*U8(X,T) LCM/5) u~tXITJ (CM/S) U~G(X,T) (CM/S)")
00 20 X=l,2n
Y=(X·l)/19
A~T(T)=V*H(T)

ALfA(X,T)=6(T)WH(T)·Y+BALT)
~AMODA(X,T)=2

U~G(X,T)=H(T)*FI(T)*Y·FJ(TJ

UL(X,T) = ALfA(X,T)*ULGeX,T)
UG(X,T)=(AL~A(XIT)~l)*VLG(XI!)

ALFADT(X,T)=BLCT)tH(T)*Y+AL(T)
GRALrA(X,T)=b(TJ
DULGDT~X,T)=FIL(T)*H(T)·Y·FJL(T)
OULDT(X,Tl=AlFAOT(X,TltULG(X,T)+ALfA(X,T)*OULGOT(X,T

*)
DUGDT(X,T)~OULGOT(~,T).(ALfA(XtT)~l)·ULG(X,T)*ALfADT.

*(X,T)
GRULG(X,T)=Fl(T)
GRAOUL(X,T)=GRALFA[M,T)*ULG(X,T)+ALFA(X,T)*G~ULG'X,T

*)
GRADUGtX,T)=GRAOULtX,T)~GRULG(K,T)

REIN(X,T)~ROL*tU~(X,T)~UG(X,T»*2.R8/VISCL

REIN(X,T)=A85(RFIN(X,T»
CD(X,T)=PPVALU(RfI,COE Fcn,Q3,3,REI N (X,T),O)

M~1(X,T)=RQ~*(1.0~ALFA(X,T»)*()ULDT(X,T).UL(X,T)

**GRAOU~(~IT»)
HL2(X,T)=ROG*(1.O-ALFA(X,T)*(JUGDT(X,TJ+U&(X,T)

00
~



**GRAOUG(X,T))
ML3(X,T]=(1.0~ALFA(X,T))~G*(RO~~ROG)

ML4(X,T'=(3.0*CO(X,T)*RO~*tlIG(~,T)~UL[X,T))**2)/8/RB

ML5(X,T)=O~5.ROL*UL(X,T)*b4*Vr$CL

FMV(X,T)=ML1CX,T).ML2(X,T)~MLa(x,T)~14LS(X,T)+ML3(X,T)

CVM(X,T)=FMV(X,T)JROL/(DUGDT(X,T).OULOT(X,T).UG(X,T)
**(GRAOUG(X,T)~GRAOULt·,T))·(UG(X,TJ~UL(X,T))*t(LAMBOA

*(X,T).2)*GRADUGeX,T)+(I.LAMBDA(X,T»*GRADUL(X,T))
Ir(REIN(X,T).CT.7S) GO Ta 20
wRITE(6,4) TSCT1,ALT(T),ALfA(X,T),WG(X,T),UL(X,T),

*ULGeX,T),CVM(X,TJ
4 FDRMATtX,F8.4,6.,F6.3,&X,F6.4,&~,F8~4,11X,F&.2,11X,

*Fl0.3,5x,F8.41 .
WRITEt&,88l CO(X,T),CODtx,T),REIN(X,T)

88 'ORMAT(X,Fb,a,X,F6.4,X,fb.?)
20 CONTINUE
10 CONTINUE

C·***·********************************t*************~* ***********

*****
C CALCULO Dü COEFICIENTE NEorü OA MASSA !~nu7tDA

C******·**************.***********************************.*.*.*.
*****

005:3 T=2,'';J-l
DO 54 X=1,20
DO 55 I!=1,16
DL.=O.OZ
IF(ALFA(XIT).GE.'!I~l)*DL.AND._LFA(X,T).~T.II*DLJ

*GO TO 59
60 TO 55

59 IF(A8SCCV M(X,T)l.GE.3,O) SO TO 55

00
CJl



IF(REIN(X,Tl.GT.75) GO TO 55
SOMA(II)=SO~A(II).CV~(X,T)

CONT(I!)=CUNTlII)+1
55 CONTINUE
54 CONTINUE
53 CONTINUE

OQ 57 11=1"Q
IF (CONT(Il).LE.l.0] Bo TO 151
CVMM(tI)=SüMAClt)/CONT(II)
ALF(I!)=O.Ol·(II-l)*O~

wQITE(&,5B)A~F(II),CV~M(lI)

58 FORMAT(II,2nX,"FRACAD DE VAlIO;",Fb.4,"MASSA INOU710A.
*::",f7,,(~)

IF(JJ.EQ,ll CVMltII)=CVM~(II)

IF(JJ.EQ,2) CVMII(II)=CVMM(rI]
I'(JJ.EQ.3) CVMII1(II>=CV MM(lI)
I'(CV MI(ll).NE.D) NNlII)=l
IftCVMI!tTI).NE.O) PP(lI)=l
I'(CVM!rI(!I),NE.Ú) QO(!1)='

157 CONTOI)=O
SOMA l! I) =0

'57 CONT HHJF
101 CONTI MUE

00 111 t1=1,16
CVMF(IIl=(CVMICII)+CVNII(II)+CVMIII(II»
~~(II)=PP(II)+NN(!I)+QG(II)

IF(l~(11).EQ.O) GO TQ 111
CVMF~Il)=CVMftII)/~~(Il)

WRITE(6,123)
123 FORMAT(III," MEDIA DAS 3 CORRIDAS ")

00
Q\



XX'=PQNTOS BASe
Y=VA.í"OR [,.11\· F:UIVCAO i~ÜS P(EHOS DE (Hlt:8f~A

N= NUMERO DE PONTOS BASE
T= PONTOS UNO E SE DESEJl A TNTEAPOLACAO OU OIFERENCIACAO
M= NUMERO DE POMTOS A I~TERPOLAR ou DIFERNCIAR
SS,SS1,S$2,53:fUNCAO E DERIVADAS DE 1,2,E3 ORDEM
PROXIN=INTEGRAL NO !NTEPV_LO

~RtTE(b,121) ALF(II),CVMFeII)
121 FORMAT(2X,'FRACAO OE VAlIO= ',~b.q,2X,'MASSA !NOUZIOA

*:::; ',Fb.<!)
111 COf\lTFH)E

STOP
ElIlt/

c****************************************************************
*******
C SUBROTINA DE !NTEGRAtAC.DIFERf~CIACAO,t lNTERPOL4CAO NUMERI .
CAS POR
C SPLINES CUtiICAS
C***********************~*********************************.*****.
*******
C
C
C
C
C
C
C
C
C

SUBRQUTINE SPLINEtv,x,N,M,T)
DIMENSION T(b")

tOMMON/SPLIN/SS(3S),S51(35),SS~(3S),s3t35),PROX!N

DIMEN5lDN S2(200),RO(200),TAL(?OO"X(200),y(2 nO),HY1(200),H
2(200)

Nl=N·l
S2(N)=O
RD(2)=O

~- -----------r" ,ri'iim ..~

00
-.]



TAi".(c)=O.
l'12(1)::X(2) .. X(t)

oo 1 O 1 =2 , !'~

H2(!)=X(I+1)~X'!1
Hl=:X(I) ... X(! ... l)
HH1=H1/ H2(Il
HY1(I)=(Y[I·l'~YCl»)/M2(I)
HV2=(V(!) .. Y{!~1))/Hl
H6=6 11 / H2(1)
O=Hb*CHYlCI) .. Hy2)
A.=HHt*(RO(I)+2.)+2
HOtl+t) =.... 1 1I!J:;
TAL(I+l1:tO .... HH 1*TAL(1»)/A

\0 CONTINUE
00 20 1=1,rH
11=N.. !i<1

20 S?(11)=RO(11+1l*S2(Il+l)+TAL(Tl+1)
00 30 l=l,Nl

30 53(ll=tS2(1+ll .... S2(tll/H2(I)
00 40 J=l,f'tl
1=1

S4 IF(T(J)·~(1»)58,11,55
55 IF(T(J)·X(N»57,SQ,5B
Sb IF(T(J)-XCl,)bO,1 7 ,S1
51 1=1+1

CO TO '56
se PRINT lH.,J
44 FORMATC14,aaHTH ARGUMENT ouT O~ RANGEl

co TO <H>,q l=N

C?" j n, t ;,,: '):1:: tt b - í di 5t#* 7wt

00
00



&0 1=q .. 1
11 H"l=1'(Jl,..;~(l)

I'IT2=i(J) ... XO ot l)
PROD::Hit*HT2
5S2tJ)::S2(11+ MT1 *S3(1)
De~SQS=(5?(Il~S2(!tl)+5S2(J))/b
5S(J)=Y(I)+Hi1~HY1(I)
fi, lJ;( =pRtm lfr DEL.::;r~s

SS(J)=SS(J)+AUX
SS\(J)=HY1(I)+tHT1+HT2)~OfL.SQStPROO*S3(1)/b.

40 ÇONTINUE
PRoX1N=O~
DOS Q I =: 1 , i~ 1PROXIN=PROX~N+_S*H2(!).tY(1)+V(T+1».H2(r).*3*(S2(I)+S2(1+1

»)/2.4.
SO CONiIN\,lE

REiURN
E. Nt)

fUNCTlON PPVALU t Xl, C, LX!, <., x, IofRlV )

C
t:AL.LS INTER\}

00
\O



(;0 TO 99

1.0

Cf) TO ?O

o

) ) (;0 TO 110
(lO TO qQ

) CO TO 40

} L~O TO 100

DIMENsrON K!~LXI),C(K,LXI)
PPVA~U :: O.
F~OATK ; K ~ IüERIV
l f (f~OATK .~E. c.)
cA~L INTERV(XI,LXI,X,I,NDUNMY)
OX ::; x - XI(l)
J ::; K

1 PPVALU:: PPVALU/FLOATK*OX + C(J,I)
J = J·l
F~OATK :: FLüA1K ... I,
lF ~FLO~TK .GT. o.) GO TO 1

q9 RfTURN

f.ND

SUôROUT!Nf: INTERV ( Xi, L~T, X, lLff'T, MFl,A(;)

DIMEN51DN XT ( ~XT )
DATA H.O / 1 I
lH1 :: IL() 't< 1
IF ( IH! .LT. lXT )

!r ( X .GE,e 'i,,1 ( \.JT
iF ( Lx.T .LE. 1 )
1l..0 ::; LXi ... 1
!HI= \"XT

20 IF ( X ,GE. XT [ IH! )
IF' t X .GE" )'.1 ( lL"O 1

30 tSTEP :: 1
31 IH1 := H.O

ILO :: IH! ... lSTEP
lF ( 11..0 .lE, 1 ] GQ TO 35

E:"',.,.-- - ;;:; "mw w



IF ( X .GE. Xr ( 11..0 ) )
IST!P :: ISTEP * 2

35 1\..0 :: 1
IF ( X .LT. XT ( I ] ]

LlO ISTEP :: 1
41 11..0 :: Irq

IH! :: !LO • ISTEP
Ir ( 14 1 .GE. LX! )
Ir ( x .LT. xT ( lHI ) )
ISTEP :: 15TEP ~ 2

45 lF ( X .GE" XT (. Lxr »)
PU :: i,.XT

50 M!DD~E::(lLO+IHI)/2
l f ( HIPDLE .EL~. !LO )
l F (~ .\..T" XT (MIOOI..E) )

11..0 :: !'1IDCL.E

53 IHI:: MIODLf

qO í'/lFI..AG :: ,.1
II..EF'T ::; 1

100 1'oíFL.AG :::t (l
lL.EFT :: tLO

110 1''''F1•• AG :: 1
II..t:FT :: l..Xj

GO TO 50

(,;0 TO 31

GD TO qQ
GO TO Si)

G[) TO ü5
GO TO 50

CO TO 41
bU TO 110

GO TO 100
bO TO S3 ~

CO TQ '51)

~

GO TO 50

REl\nHJ

REtURN
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NOMENCLATURA

avm = Aceleração virtual de massa

Apb = Area projetada da bolha

Co = Coeficiente de arraste

Cvm = Massa induzida

OH = Diâmetro hidrãulico

f = Fator de fricção

FA = Força de arraste devido a diferença de velocidade relativa

entre o liquido e o gas

F = Função qualquer

Fmv = Força de massa virtual

Fw = Efeito de parede no liquido

G = Gravidade

H(t) = Altura bifãsica

HL(t) = Altura de liquido abaixo da frente de bolhas

HLL = Altura inicial de liquido

HOO = Expansão inicial do leito

Mk = Taxa de geraçao de momento da fase k na interface

Mg = Taxa de geraçao de momento do gas na interface

M.Q, = Taxa de geraçao de momento do liquido na interface

N Re = Numero de Reynolds

Pk = pressao da fase k

Pg do -= pressao gas
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PQ, = Pressão do l1quido

Pki = Pressão na interface da fase k

pg i = Pressão na interface do gas

pR, i .= Pressão na interface do liquido

r = Raio da bolha

t = Tempo

Uk = Velocidade da fase k no referencial 1

*Uk = Velocidade da fase k no referencial 2

Ug = Velocidade do gas no referencial 1

UR, = Velocidade do liquido no referencial

uki = Velocidade da interface

Ufg = Velocidade frente de gas

UfQ, = Velocidade frente de liquido

* gãs referencialug = Velocidade do do 2 :.

* liquidoUQ, = Velocidade do no referencial 2

Vb = Volume da bolha

x = Vetor posição no referencial 1
r'O.

* *= Vetor posição no referencial 2x

GREGAS

ak = Media no tempo da fração de vazio da fase k

ag = Media no tempo da fração de vazio do gas

aR, = Media no tempo da fração de vazio do liquido
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Tk = Geração de massa da fase k

Tg = Geração de massa do gas

TQ, = Geração de massa do liquido

flt = Intervalo"de tempo de media

1-1k .". Viscosidade da fase k

1-1g = Viscosidade do gas

]..lt = Viscosidade do llquido

Pk" . - Densidade da fase k

Pg = Densidade do gas

pR, = Densidade do llquido

a = Tensão superficial

Tk = Tensor tensão viscoso da fase k

t Tensor tensão turbulento da fase kTk =

SíMBOLOS E OPERADORES

fl = Incerteza

V· = Divergente

V = Gradiente

Dk
Derivada material seguindo fase k= a

Dt

Q = Tensor ortogonal

.y = Vetor translação


