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Resumo 

 

A propagação acústica é um fenômeno de grande interesse nos dias atuais. Desde 

acústica de grandes espaços como anfiteatros ou cinemas, até sonares ou mapeamento 

sísmico, tudo passa pela acústica. Os métodos de cálculo para este fenômeno ainda 

carecem de estudos para serem usados em sua plena capacidade. É nesse cenário que 

uma comparação entre métodos de cálculo de resposta acústica se faz necessária.  

Este trabalho tem como foco calcular a resposta acústica de um pistão acústico 

subaquático de quatro formas independentes. Dois modelos analíticos são formados, um 

resolvendo a problemática para um modelo de fluido, de acordo com as equações de 

Navier-Stokes, enquanto o outro usa a formulação ondulatória, a partir da equação de 

Helmholtz. Além destes, dois modelos correspondentes são montados, a partir do método 

de elementos finitos. Um destes se usa de formulação de interação fluido-estrutura (Fluid-

Structure Interation – FSI), enquanto o outro faz uma análise acústica, a partir da equação 

de Helmholtz. Uma comparação entre os modelos é feita, variando parâmetros como 

distância, tempo e frequência. 

 

Palavras chave: Análise acústica, Pistão subaquático, Análise FSI, Análise Acústica, 

Equações de Navier-Stokes, Equação de Helmholtz, Método dos elementos finitos 

  



 

Abstract 

 

The acoustical wave propagation is a phenomenon of great concern. From acoustics of 

large spaces, like an amphitheater or a movie theater, to the extent of a sonar or seismic 

mapping, it all comes to acoustics. The methods to calculate this phenomenon are still 

lacking some studies to be used at full capacity. That’s when a comparison between 

acoustics response calculations methods comes in handy.  

This work focus on calculating the acoustics response of a subaquatic acoustic piston in 

four independent ways. Two analytical models are formulated, one solving the problem 

for a fluid model, according with the Navier-Stokes equations, while the other uses a wave 

approach, using the Helmholtz equation. In addition, two corresponding models are built 

using the Finite Elements Method. The first one uses a Fluid-Structure Interaction (FSI) 

while the other one is an acoustic analysis, using the Helmholtz equation. A comparison 

between models is made, while varying the values of parameters like distance, time and 

frequency. 

 

Keywords: Acoustic Analysis, Subaquatic Piston, FSI Analysis, Acoustic Analysis, Naiver-

Stokes Equations, Helmholtz Equations, Finite Element Method 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atual passa por um momento em que há uma mistura de uma grande 

dependência de recursos não-renováveis, tais como petróleo ou carvão, com uma grande 

disponibilidade de recursos computacionais. A consequência natural deste cenário é uma 

maior aplicação de métodos computacionais para tentar suprir a demanda destes bens.  

Existe um crescente número de meios de prever o comportamento real de várias áreas 

da física e engenharia através de métodos computacionais. Desde simulações estruturais 

a modelos socioeconômicos, um crescente número de análises passa por softwares para 

sua aprovação, validação e/ou comparação. 

No ramo da exploração de petróleo, começa a surgir uma nova demanda de análises e 

simulações, menos explorada anteriormente. São as análises acústicas de baixa 

frequência, essenciais para mapeamento da geografia submarina e prospecção de 

petróleo em grandes profundidades, sem interferir demasiadamente na vida marinha. 

Neste contexto, destacam-se os sonares que se usam de pistões subaquáticos para 

emissão acústica. Estes possuem dois pistões, e tem uma amplitude variável, de acordo 

com a frequência da onda. Essas análises ainda não são muito bem estudadas, e quando 

se tratas de modelos com grandes amplitudes de movimento e baixas frequências, 

análises que antes eram estudadas como propagação de onda, não podem mais ser 

simplificadas para tal.  

É com este contexto que se faz necessário um estudo maior voltado à comparação entre 

possíveis modelos de cálculo de resposta acústica. Modelos analíticos são bastante 

precisos quando se tem uma geometria simples e um sistema linear, enquanto modelos 

numéricos usam diversas aproximações para discretização do meio e resolução do 

problema. Mas quando se trata de um problema real, com geometrias reais e não-

linearidades reais, o nível da discrepância entre diferentes modelos de cálculo ainda é 

incerto. A solução deve ser aprofundar os estudos voltados para as novas demandas da 

sociedade, de forma a aumentar a competitividade para com o mercado. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Por causa do valor do petróleo e seus derivados na sociedade, a prospecção deste bem 

tem se tornado uma grande preocupação nas grandes empresas de petróleo e gás do 

mundo. Mesmo com a diminuição recente do preço do barril do petróleo, este continua 

sendo um dos ramos da indústria com maior produtividade e movimentação de dinheiro.  

Como mencionado anteriormente, sabe-se que é possível realizar mapeamento da 

geografia submarina e prospecção de petróleo a partir de sonares que usam ondas 

acústicas de baixa frequência. Por conta disto, o estudo da resposta do pistão acústico 

subaquático, presente nos sonares, ganha grande importância. 

O fenômeno de propagação de ondas em baixas frequências pode ser estudado de 

diversas formas. Cada tipo de análise tem seus pontos positivos e negativos e ainda 

carecem de estudos para definir quais os melhores parâmetros para cada faixa de 

variáveis.  

Tendo em vista essa problemática, este trabalho se utiliza de bibliografias e métodos 

computacionais para calcular o efeito de propagação da onda acústica do pistão 

subaquático, e ao mesmo tempo, define faixas de frequência para qual cada método de 

análise tende a ser mais relevante. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos neste trabalho se dividem entre objetivos gerais e específicos. 

 

1.2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

O objetivo deste trabalho é realizar uma comparação entre os métodos para o cálculo da 

resposta de uma fonte acústica de baixa frequência e analisar a influência da variação 

de frequência no projeto de um pistão subaquático.  
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar a resposta da fonte acústica de forma analítica através das equações de 

Navier-Stokes e através da equação de Helmholtz 

 Analisar a resposta da fonte acústica através do método de elementos finitos 

acústico e FSI 

 Analisar comparativamente modelos analíticos propostos com as soluções em 

elementos finitos 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho é composto de 6 capítulos. O primeiro capítulo, de introdução, é seguido 

pelo capítulo 2, de revisão bibliográfica, onde são apresentados alguns trabalhos 

pertinentes.  

No capítulo 3 são mostrados os conceitos de acústica e de fluidos, assim como uma 

introdução ao método dos elementos finitos, de forma a introduzir o leitor nos conceitos 

básicos necessários para desenvolvimento do trabalho. 

No capítulo 4, de estudo de caso, é introduzido o modelo do pistão acústico. Neste, as 

equações pertinentes de acústica e fluidos são deduzidas para o caso específico do 

pistão acústico. Também é montado e detalhado as análises em elementos finitos para o 

problema estudado. 

No capítulo 5, os resultados são apresentados e é realizada uma discussão, 

comparando-os. 

No capítulo 6 é apresentada a conclusão e sugestões de trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A comparação entre métodos de cálculo de modelos acústicos não é inédita na literatura. 

O problema acústico, devido a sua complexidade e sensibilidade com a variação de 

geometrias e parâmetros, já foi estudado de formas diferentes e com resultados 

diferentes (OTANI, 2000). 

Em (RIENSTRA; HIRSCHBERG, 2015), por exemplo, é feita uma comparação entre 

resultados acústicos obtidos em simulações usando o método de elementos finitos 

acústico e o método dos elementos de contorno (Boundary Elements Method – BEM). 

Esta comparação indica uma boa compatibilidade entre os métodos MEF acústicos e 

BEM, para modelos suficientemente refinados. 

Uma comparação entre os métodos MEF acústico e BEM também é feita em (HARARI; 

HUGHES, 1992), para comparar os respectivos custos computacionais. De forma geral, 

MEF foi provado como sendo menos custoso para problemas menores e que possibilitam 

o uso de recursos como simetria.  

O (LARIO; ARINA, 2015) faz um estudo de propagação de ondas acústicas utilizando as 

equações linearizadas de Navier-Stokes. Este usa métodos numéricos de Runge-Kutta 

para resolver uma formulação de Galerkin. A partir destes métodos, é feita uma análise 

dos fluidos em expansão em um duto cilíndrico e os resultados são comparados com 

experimentos, demonstrando uma boa correlação entre eles. 

Em (ZIENKIEWICZ; TAYLOR; NITHIARASU, 2005) é apresentada a dedução completa 

da formulação em elementos finitos do modelo de interação fluido-estrutura, partindo das 

equações principais de Navier-Stokes, com explicações detalhadas sobre os fatores que 

controlam o fenômeno. Este livro também dedica um capítulo à formulação de elementos 

finitos acústica, derivada da equação de Helmholtz, mencionando conceitos que serão 

estudos, como a radiação de Sommerfeld, tamanho de malha e faz breve comparação 

entre os modelos e suas aplicações. Para modelos com tamanhos de onda pequenos (e 

consequentemente, a maiores frequências) o modelo em elementos finitos acústico é 

mais adequado. Este também faz uma breve introdução ao método dos elementos 

infinitos. 
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Um estudo sobre a resposta acústica em aparelhos auditivos, considerando o fluxo como 

viscotérmicos, é feita em (KAMPINGA, 2010). Este compara duas formulações de 

elementos finito, usando as equações de Navier-Stokes linearizada e Navier-Stokes 

sequencial, além de usar uma outra formulação de BLI (Boundary Layer Impedance) que 

usa as equações de Helmholtz. Os modelos são comparados em precisão e custo 

computacional. Os resultados mostraram que, muito embora o modelo de Navier-Stokes 

linearizado não seja computacionalmente eficiente, este apresenta um acoplamento 

fluido-estrutura melhor que os outros métodos. Os modelos em BLI e Navier-stokes 

sequencial demonstraram ser mais eficientes, porém só conseguem transmitir efeitos de 

pressão e velocidade normal para o fluido.  

Além dos métodos numéricos de cálculo e comparações, muito interessa o estudo 

aplicado das equações de Navier-Stokes e Helmholtz para o caso específico de um pistão 

subaquático oscilando.  

A radiação do som causada por um pistão circular, partindo de uma abordagem acústica 

é explanada em (KINSLER et al., 2011). Este aborda os conceitos principais de acústica 

e sistemas oscilatórios, e explica casos específicos, de forma analítica. Para o caso 

particular da onda acústica causada pela oscilação de um pistão circular, é mostrado o 

caso geral, para o campo próximo e para o campo distante. De forma similar, (MOSER, 

2009) abordou o mesmo problema de forma mais simplificada e também analítica, 

focando principalmente na diferenças entre as respostas para o campo próximo e para o 

campo distante. 

O artigo (OTANI, 2000) também trata da resposta acústica para um pistão circular, dando 

ênfase na abordagem transiente e considerando efeitos para os primeiros momentos de 

oscilação. Este usa de métodos analíticos para o cálculo da resposta acústica e valida a 

metodologia de offset da onda acústica para modelos transientes.  

De forma geral, a bibliografia acessível explica bastante de cada um dos casos 

isoladamente, porém, comparações entre modelos diferentes de cálculo da onda acústica 

devem ser melhor estudados.  

A seguir, serão abordados conhecimentos pertinentes ao presente trabalho, com objetivo 

de contextualizar e facilitar o entendimento da metodologia aplicada posteriormente. 
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2.1 GRANDEZAS ACÚSTICAS 

 

A acústica é um dos ramos da ciência, que estuda ondas mecânicas se propagando em 

gases, líquidos e sólidos. Estas ondas podem estar ou não dentro do limite audível para 

o ser humano, que varia entre 20Hz e 20kHz (RIENSTRA; HIRSCHBERG, 2015). 

As ondas mecânicas se caracterizam por serem ondas de pressão, que transmitem 

energia sem haver transporte de massa.  

Diversas grandezas físicas podem ser utilizadas para representar as características 

físicas de cada onda acústica. Algumas delas dispensam apresentações, como 

velocidade e pressão, conhecidas em tantas outras áreas de estudo. Porém, para este 

trabalho se faz necessário alguma familiaridade com outras destas grandezas. 

 

2.1.1 NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA 

 

O nível de potência sonora (PWL ou LW) é uma medida logarítmica para medir a potência 

do som, relativamente a uma potência de referência. É uma grandeza medida em bel, ou 

mais comumente em decibel (dB), e é representada por: 

 
= 10 ∙ log , 

 

( 2.1 ) 

 

onde P0 é a potência de referência, comumente usada como 1pW ou 10-12 W. Esta 

grandeza representa a potência de uma onda sonora. 
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Tabela 2.1 - Níveis típicos de potência sonora (Adaptado de acoustic-glossary.co.uk )

 

 

O nível de potência tem formato logarítmico para se adequar melhor a audição humana. 

Como é possível ver na Tabela 2.1, o ouvido humano consegue ouvir de valores muito 

pequenos até valores relativamente grandes de potência sonora. É importante não 

confundir o PWL com o nível de pressão sonora, já que ambos são medidos em dB. 

 

2.1.2 NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 

 

De forma parecida ao PWL, o nível de pressão sonora (SPL – sound pressure level) é 

também uma medida logarítmica. É medida em bel, ou mais comumente em decibel (dB), 

que é uma unidade adimnsional. É definida por: 

 
= 10 ∙ log = 20 ∙ log , 

 

( 2.2 ) 

 

onde p é a pressão acústica da onda, e p0 é a pressão acústica de referência. Esta é 

2∙10-5 Pa no ar, que é o limite audível para o ser humano, e 10-6 Pa para propagação da 

onda em outros meios.  

 

2.1.3 INTENSIDADE SONORA E NÍVEL DE INTENSIDADE 

 

Estas são duas grandezas que medem, essencialmente, a potência sonora por área. A 

intensidade sonora é representada por: 

 

Fonte Potência Sonora Absoluta Potência Sonora (Ref a 1pW)
Motor de Jato 10000 W 160 dB
Alto-Falante de Rock 100 W 140 dB
Martelo Pneumático 1 W 120 dB
Motor de Popa 0.01 W 100 dB
Máquina de Lavar 0.0001 W 80 dB
Escritório 0.000001 W 60 dB
Geladeira 0.00000001 W 40 dB
Sussuro 0.0000000001 W 20 dB

Limite audível 10-12 W 0 dB
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=

∙
, 

 

( 2.3 ) 

 

 

onde prms é a pressão efetiva, ρ é a densidade e c é a velocidade do som. A intensidade 

sonora é representada no SI por W/m2. De forma equivalente a pressão sonora, esta 

grandeza diminui ao longo que se afasta da fonte sonora, para ondas esféricas. Isto se 

dá pelo fato de que, embora a potência emitida pela fonte sonora se mantenha constante, 

a área da esfera de propagação vai aumentando de forma quadrática, de acordo com 

= 4 .  

O nível de intensidade (IL – Intensity Level) representa fisicamente o mesmo fenômeno 

que a intensidade sonora, porém esta mede a intensidade de forma logarítmica. É 

representada pela fórmula: 

 
= 10 ∙ log

10 ∙  
. 

 

( 2.4 ) 

 

   

2.1.4 IMPEDÂNCIA ACÚSTICA ESPECÍFICA 

 

É a grandeza física que quantifica a resistência de um meio à propagação de uma onda 

acústica. No campo da acústica, esta grandeza física age de forma similar à massa para 

o campo da dinâmica, oferecendo uma resistência ao movimento.  

A impedância acústica específica se dá pela fórmula: 

 = , 

 

( 2.5 ) 

 

onde p é a pressão e v é a velocidade. A impedância acústica específica é uma 

propriedade do meio, podendo ser calculada e especificada para cada meio. Esta tem 

uma dimensão em 
∙
. 
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É importante entender a diferença entre a impedância acústica especifica e a impedância 

acústica. Esta última relaciona a pressão com o fluxo, ou seja, não depende apenas do 

meio, mas também da geometria onde o fluido está circulando.  

Para este trabalho, como a emissão de ondas acústicas em meio aberto é tratada, e não 

há uma geometria definida, apenas impedância acústica especifica será importante, e, 

portanto, será chamada apenas de impedância acústica, de forma a também se ajustar 

com a nomenclatura usada por muitos autores. 

Os fatores descritos acima são comumente utilizados em análises acústicas e serão 

utilizados para o desenvolvimento das equações e dos modelos físicos apresentados nos 

capítulos a seguir. 

 

2.2 ABORDAGEM POR NAVIER-STOKES 

 

O estudo dos fluidos sempre foi importante desde a antiguidade, para construções de 

aquedutos e tubulações. Porém este estudo sempre foi associado a práticas empíricas, 

uma vez que não existia um modelo matemático adequado para prever o movimento dos 

fluídos. Em 1759, Leonhard Euler publicou equações de movimento para fluídos, 

aplicando a segunda lei de Newton, que relaciona o produto da massa e da aceleração 

com as forças externas agindo sobre um corpo.  

Em 1822 Claude-Louis Navier deduziu a primeira vez as equações de fluídos partindo 

das equações de conservação da massa, do momento, da energia e da equação da 

continuidade, considerando agora o efeito da fricção, representada pela viscosidade, no 

modelo matemático. Este modelo, apesar de considerar apenas fluidos incompressíveis, 

representou, de uma forma muito mais realista, problemas mais difíceis, que não são bem 

representados pelo modelo de Euler.  

Durante o meio da década de 1840, George Gabriel Stokes re-derivou as mesmas 

equações de uma forma mais generalista, não limitando mais o modelo a fluidos 

incompressíveis.  

Na forma mais geral, essas equações podem ser divididas em três expressões gerais. A 

primeira é a equação da continuidade é definida por: 

 



21 
 

 
+ ∇ ∙ ( ∙ ) = 0, 

( 2.6 ) 

 

 

onde ρ é a densidade e v é a velocidade. Esta equação relaciona a massa que passa por 

um volume infinitesimal de controle com a variação da densidade no tempo. 

A segunda expressão é a equação de conservação de momento, e é definida por: 

 

 
+ ( ∙ ∇) = ∇ ∙ −p ∙ I + τ + F, 

( 2.7 ) 

 

 

onde p é a pressão,  é o tensor tensão, I é o tensor identidade e F é a força motriz, em 

unidade de força por volume. O lado esquerdo da equação representa a taxa de variação 

da quantidade de movimento que está passando pelo volume de controle, enquanto o 

lado direito da equação representa o somatório das forças externas, representadas como 

o tensor tensão no fluido somadas a outras forças motrizes, sendo esta, normalmente, a 

aceleração da gravidade.  

Por final, a terceira expressão é a equação da conservação de energia, representada por: 

 

 
+ ∇ ∙ ( ) = ∇ ∙ ( ∇ ) − + + , 

( 2.8 ) 

 

 

onde T é a temperatura, k é a condutibilidade térmica do fluído, β é o coeficiente de 

compressibilidade isobárica,  é o fluxo de calor, CP é capacidade térmica do fluído e φ 

é a dissipação viscosa. 

Esta equação pode ser encontrada em diversas bibliografias, em diversos formatos, 

porém todas representam o mesmo fenômeno físico. A variação da energia em um 

determinado volume de controle é igual à soma dos fluxos de calor e trabalho que cruzam 

as superfícies de controle, acrescidas de eventuais gerações de energia por processos 

químicos ou físicos.  
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As equações de Navier-Stokes são muito complexas e não podem ser resolvidas 

analiticamente, sem o auxílio de considerações, aproximações e condições de contorno. 

As considerações mais usuais são (ANDRADE, 2010): 

 O fluido é newtoniano, ou seja, a sua viscosidade é considerada constante; 

 Os efeitos da dissipação viscosa desprezáveis; 

 As propriedades físicas do fluído são constantes; 

 Escoamento laminar; 

 Regime permanente; 

 Fluido incompressível. 

 

Nessas condições, é possível aplicar as considerações acima às equações gerais, de       

( 2.6 ) a ( 2.8 ), de forma a obter as seguintes simplificações: 

A equação de continuidade, quando aplicada a um fluído newtoniano incompressível: 

 

 ∇ ∙ ( ) = 0. ( 2.9 ) 

 

A equação da conservação do momento, para um fluido newtoniano, não viscoso e 

incompressível 

 
+ ( ∙ ∇) = − ∇ . 

( 2.10 ) 

 

 

A equação da conservação da energia, considerando líquidos incompressíveis e regime 

permanente 

 
∇ ∙ ( ∙ ) =

∙
∇ . 

( 2.11 ) 

 

 

As Equações ( 2.9 ) e ( 2.10 ) serão bastante utilizadas neste trabalho para a dedução do 

comportamento da onda acústica por Navier-Stokes. 
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2.3 ABORDAGEM POR HELMHOLTZ 

 

A equação de Helmholtz é batizada em homenagem ao físico alemão Hermann von 

Helmholtz, conhecido por suas teorias sobre o fenômeno da conservação de energia. É 

normalmente apresentada em estudos de problemas físicos que envolvem equações 

diferenciais parciais no espaço e tempo.  

A solução da equação independe do tempo, o que é bastante utilizado de forma diminuir 

a complexidade das análises. Na Figura 2.1 mostra, para o caso de fontes oscilantes na 

água, como que a equação de Helmholtz representa seu resultado em termos de 

amplitudes, de forma independente ao tempo. 

Figura 2.1 - Comportamento da equação de Helmholtz na água 

 

Fonte: wikipedia.org 

 

Esta equação e é escrita, em sua forma mais simples e homogênea, como segue: 

 

 ∇ + = 0, ( 2.12 ) 

 

onde f representa a grandeza física de interesse da onda, k é o número de onda e ∇² é o 

operador de Laplace, também conhecido como Laplaciano ou simplesmente ∇∙∇, como 

mostrado por (POUZADA, 1999). 
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A equação 3.12 pode assumir diversas formas a depender do fenômeno estudado. No 

eletromagnetismo, por exemplo, a equação de Helmholtz, para regime permanente 

senoidal adota a forma: 

 

 ∇ + = 0, ( 2.13 ) 
 

 

  

onde E representa vetor intensidade do campo elétrico e k é o número de onda 

eletromagnética. Esta equação é bastante utilizada para determinar a intensidade e 

distribuição de campos elétricas em modelos complexos. 

Para o estudo do comportamento da amplitude de deslocamento de ondas, como o caso 

de uma perturbação na superfície da água (Figura 2.1) esta equação assume uma forma 

mais corrente de: 

 

 ∇ + = 0, ( 2.14 ) 
 

onde A é o valor da amplitude de deslocamento e k o número de onda.  

A equação de Helmholtz é derivada dos princípios de conservação de massa e da 

equação de movimento. Para o melhor entendimento desta equação, é adequado a 

dedução da mesma, partindo da conservação de massa e da equação do momento. 

O princípio de conservação de massa representa o equilíbrio da massa num elemento 

infinitesimal de volume. Está fórmula, segundo (NAHAS; MASIERO, 2011) é 

representada por: 

 
+ ∇ = 0, 

( 2.15 ) 

 

onde ρ é a densidade do meio, v é a velocidade e t é o tempo. 

De forma simplificada, o teorema da conservação de massa denota, através de sua 

fórmula, que toda variação de densidade deverá ser causada por uma variação de 

pressão, representada pelo gradiente da velocidade.  

A equação de movimento, por sua vez, é um desdobramento da segunda lei de Newton, 

= ∙ , aplicada para a mecânica dos fluidos: 

 
= −∇p, 

( 2.16 ) 
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onde ρ0 é a densidade estática do meio, v é a velocidade do fluido e ∇p é o gradiente da 

pressão. Esta equação, assim como a segunda lei de Newton, relaciona a força aplicada 

a um elemento infinitesimal de massa com uma aceleração. Porém, no lugar da força, 

como está sendo tratado um modelo de fluidos e elementos infinitesimais de volume, tem-

se um gradiente de pressão (NAHAS; MASIERO, 2011). 

Com o auxílio da equação de movimento, pode-se substituir termos na equação de 

conservação de massa, e assim eliminar a dependência dessas equações na velocidade. 

O resultado obtido é a equação da onda acústica homogênea: 

 

 
∇ −

1
= 0, ( 2.17 ) 

 

onde c é a velocidade do som no meio. Está equação, embora bastante similar, ainda 

não é a equação de Helmholtz, uma vez que esta ainda possui dependência no tempo.  

Conhecendo a natureza oscilatória da onda, pode-se assumir que a solução da equação 

da onda acústica homogênea terá também uma natureza oscilatória, representada por: 

 

 = ∙ , ( 2.18 ) 

 

onde P é a amplitude da pressão, variável independente do tempo. Substituindo P na 

equação da onda acústica, e considerando um regime estacionário, chega-se na equação 

de Helmholtz homogênea, representada por: 

 

 ∇ + = 0. ( 2.19 ) 

 

 

A equação de Helmholtz, com a variável da pressão é a mais usada para o cálculo de 

problemas acústicos. E é a partir desta equação que são desenvolvidas as equações por 

método dos elementos finitos para análise de problemas acústico. Esta equação também 

é bastante encontrada em sua forma não-homogênea, que considera a existência de uma 

fonte acústica, se dá na forma de: 
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 ∇ + = , ( 2.20 ) 

 

 

onde Q é um vetor de fonte acústica. A equação de Helmholtz não-homogênea 

representa o comportamento acústico em um meio onde existe uma ou mais fontes 

acústicas ou perturbações.  

 

2.4 ABORDAGEM USANDO ELEMENTOS FINITOS ACÚSTICOS 

 

A aplicação do método de elementos finitos aplicados para análises acústicas 

harmônicas é uma área ativa de pesquisa a cerca de 40 anos (THOMPSON, 2005). O 

MEF acústico foi bastante utilizado para descrever a resposta acústica em geometrias 

complexas e com diversas condições de contorno. Ainda hoje este tipo de análise é 

bastante utilizado para analisar a resposta acústica com áreas de atuação que variam de 

pequenos componentes, como microfones, na indústria automotiva, no sistema de 

exaustão e abafadores, até em escalas muito maiores, como auditórios e fontes sísmicas.  

O modelo em elementos finitos acústico tem sua formulação análoga à formulação 

completa do modelo estrutural transiente. O modelo estrutural transiente tem como 

formulação básica a equação 

 

 + + = , ( 2.21 ) 

 

onde d é o deslocamento, M é a matriz de massa, C é a matriz de amortecimento, K é a 

matriz de rigidez e F é o vetor de forças.  

Por outro lado, a formulação acústica tem, como sua forma, a equação: 

 

 ( − + ∙ ∙ ) ∙ = , ( 2.22 ) 

 

onde ω é a frequência angular, p é o vetor pressão, K é a matriz de rigidez, M é a matriz 

de massa, C é a matriz de amortecimento e Q é o vetor fonte acústica.  
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A matriz K é chamada comumente de matriz de rigidez, para manter a analogia com o 

modelo estrutural, porém esta tem como significado físico o inverso da matriz de massa 

ou simplesmente uma matriz de mobilidade. Ela relaciona a pressão com a aceleração 

(DESMET; VANDEPITTE, 2005) 

A matriz M, de forma simular, é chamada comumente de matriz de massa para manter a 

analogia com o modelo estrutural, porém esta tem como significado físico uma matriz de 

compressibilidade, relacionando pressão com deslocamento. 

A matriz C é a matriz de amortecimento, representada pela impedância acústica do meio. 

Esta matriz introduz as perdas devido a viscosidade no modelo de elementos finitos 

acústico.  

A Equação ( 2.22 ) acima é deduzida a partir da Equação de Helmholtz não-homogênea 

( 2.20 ), apresentada na seção 2.3.  

De acordo com (DELMAS, 2015) e (DESMET; VANDEPITTE, 2005), esta equação pode 

ser escrita, em sua forma integral, como: 

∇ ∙ ∇ ∙ − ∙ ∙ ∙

+  ∙ ∙ ∙ ∙ + ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ = 0, 

( 2.23 ) 

 

 

onde ϕ é a função de ponderação, e Vn é a amplitude da velocidade que move o fluido, 

na fonte acústica.  

Neste contexto, para a compreensão da função de ponderação, faz-se necessário 

explicar o conceito da função de interpolação. Esta é uma função arbitrária que tem como 

objetivo a interpolação da variável de interesse, neste caso a pressão, continuamente ao 

longo do elemento. Esta tem como particularidade ter valor máximo em seu nó de 

interesse e valor zero nos demais nós, como pode ser visto na Figura 2.2 (b).  
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Figura 2.2 - Função de interpolação: (a) Elemento na malha; (b) Valor da função de interpolação 

no elemento; Valor da função de interpolação na malha global 

 

Fonte:(DESMET; VANDEPITTE, 2005) 

Para elementos 2D com 4 nós, como os da figura acima, existem 4 funções de 

interpolação. Estas assumem, comumente o formato de: 

( , ) =
1
4

(1 − )(1 − ); 
( 2.24 ) 

 

( , ) =
1
4

(1 + )(1 − ); 
( 2.25 ) 

 

( , ) =
1
4

(1 + )(1 + ); 
( 2.26 ) 

 

( , ) =
1
4

(1 − )(1 + ), 
( 2.27 ) 

 

onde ξ e η são as coordenadas isoparamétricas do elemento, como pode ser visto na 

figura a seguir. 
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Figura 2.3 - Elemento quadrilateral isoparamétrico 

 

Fonte: (COOK; MALKUS; PLESHA, 1989) 

 

Através das funções de interpolação é possível obter o valor das diversas grandezas de 

forma contínua ao longo do domínio. Para a pressão, tem-se que: 

( , , ) = ( , , ) ∙ , 
( 2.28 ) 

 

onde pi é a pressão em cada nó. 

Para a função de ponderação ϕp, esta equação toma uma forma bastante parecida 

= ∙ , 
( 2.29 ) 

 

 

onde ci representa um fator de contribuição arbitrário para cada nó (HAL et al., 2003). 

Para uma aproximação usual pelo método de Galerkin, esta função de ponderação pode 

assumir valores lineares, de acordo com a própria função de interpolação N 

(THOMPSON, 2005). 

Para elementos em 3D, o mesmo método se aplica, mudando apenas a quantidade de 

funções de interpolação e a ordem dos vetores e matriz, de acordo com a quantidade de 

nós por elemento e adicionando uma terceira coordenada isoparamétrica no elemento. 

A equação ( 2.23 ) pode então ser expandida, ainda segundo (DESMET; VANDEPITTE, 

2005) de forma a obter a equação:  
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{ } ∙ ∙ { } − ∙ ∙ ∙ { } + ∙ ∙ ∙ ∙ { } =

∙ { }, 

( 2.30 ) 

 

 

onde: 

 

Matriz de rigidez acústica: = ∇ ∙ ∇ ∙ ; ( 2.31 ) 

 

 

Matriz de massa: =
1

∙ ∙ dV;
Ω

 
( 2.32 ) 

 

 

Matriz de amortecimento:  = ∙ ∙ ∙ ; ( 2.33 ) 

 

 

Vetor fonte acústica: = ∙ ∙ ∙ . ( 2.34 ) 

 

 

Substituindo as Equações ( 2.31 ) a ( 2.34 ) na Equação ( 2.30 ), obtém-se a Equação      

( 2.22 ) que representa as equações por método de elementos finitos aplicados à 

acústica. 

Através da função de interpolação, e usando a quadratura de Gauss, é possível resolver 

as integrais presentes nas matrizes de massa, rigidez, amortecimento e no vetor fonte 

acústica, de forma numérica. 

Outro ponto importante na formulação por elementos finitos acústica são as condições 

de contorno. Certas condições como paredes fixas, são relativamente fáceis de modelar. 

Basta aplicar uma condição de componente normal da aceleração é igual a zero, na 

superfície. Porém, quando é necessário modelar a emissão de ondas acústicas em um 

meio aberto, é necessário analisar o problema de uma forma diferente. 

Não é possível discretizar um meio aberto, visto que este é infinito. O que é feito de forma 

usual é considerar um volume de controle, cuja geometria depende do tipo de onda 
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estudada. Para ondas esféricas, que são bastante comuns para análises acústicas em 

meios abertos, este volume de controle costuma ser esférico.  

Para estes problemas, é necessário satisfazer a condição da radiação de Sommerfeld 

(DESMET; VANDEPITTE, 2005), na superfície externa do volume de controle, para 

garantir que as ondas acústicas se propaguem em direção ao infinito, e não exista 

reflexão na mesma, como é possível visualizar na Figura 2.4. 

Figura 2.4 - Condição de Sommerfeld 

 

Fonte: comsol.com 

A radiação de Sommerfeld assume a forma de:  

 

 
lim

| |→
| | ∙ (

| |
) + ∙ ∙ = 0, 

 

( 2.35 ) 

 

 

onde r é o raio finito e k é o número de onda. Para atingir um bom nível de aproximação, 

seria necessário tender o raio do domínio modelado ao infinito, porém, o custo 

computacional da análise vai aumentando exponencialmente com o aumento deste raio, 

e rapidamente a análise se torna inviável devido aos custos computacionais. Para 

minimizar este problema, alguns métodos para aproximar a condição da radiação de 

Sommerfeld foram desenvolvidos. Um dos mais simples e usuais consiste em modelar 
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um outro domínio, como mostrado na Figura 2.5, mais externo, com impedância 

anisotrópica e de valores muito maiores na direção normal. Este método é conhecido 

como Perfect Matched Layers ou camadas perfeitamente combinadas (PML). Esta 

impedância na direção normal causa um amortecimento bastante rápido, evitando que a 

onda alcance o fim do domínio, evitando assim a reflexão. Este modelo, ainda assim, 

permite propagação da onda nas direções tangenciais e/ou longitudinais, de modo a não 

afetar o comportamento do modelo na região de interesse. 

Figura 2.5 - PML aplicado 

 

Fonte: comsol.com 

O maior problema desta condição é que ele ainda necessita de bastante elementos em 

regiões de pouco interesse, de forma a satisfazer a condição, aumentando o custo 

computacional. 

Outro método bastante utilizado é conhecido como Dirichlet-to-Neumann, ou 

simplesmente método DtN. Este requer um modelamento geométrico bastante parecido 

com o PML, necessitando de um segundo domínio exterior. Este segundo domínio tem 

sua formulação por elementos finitos própria. Existem diversas formulações de elementos 

que usam o método DtN, de acordo com diversos pesquisadores. A grande vantagem 

deste método é que ele necessita um domínio externo menor, quando comparado com o 

PML. 

É possível também satisfazer a condição de radiação de Sommerfeld aplicando uma 

condição de contorno nos elementos que estão na superfície do volume de controle. Esta 
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condição de contorno muda de acordo com o tipo de propagação da onda (Ondas planas, 

cilíndricas ou esféricas). Este método, usando equações de contorno de segunda ordem, 

é conhecido como radiação de Bayliss-Turkel.  

O método de Bayliss-Turkel tem a vantagem de não necessitar de um segundo domínio, 

uma vez que apenas é necessária aplicar a condição de contorno nos elementos já 

existentes. Este é particularmente importante para este trabalho, pois sua formulação é 

usada para a satisfação da condição de Sommerfeld na análise acústica do equipamento 

objeto deste trabalho. 

As outras condições de contorno comumente representadas em um modelo MEF 

acústico são bem definidas nas bibliografias e em softwares comerciais. Condições de 

contorno como paredes, simetrias, pressões incidentes, além de condições de 

carregamento de fontes acústicas, como fonte monopolo ou dipolo podem ser 

encontradas com detalhes da formulação em (COMSOL, 2012a). 

 

2.5 ABORDAGEM USANDO ELEMENTOS FINITOS FSI 

 

O modelo de elementos finitos de interação fluido-estrutura (Fluid-Structure Interaction – 

FSI) combina o modelamento físico de dois modelos de elementos finitos bastante 

difundidos. O primeiro deles, e pioneiro na aplicação do método de forma comercial, é o 

módulo estrutural. Este relaciona as forças e restrições aplicadas a uma estrutura com 

os deslocamentos da mesma, através da matriz de rigidez. Formulações mais complexas 

envolvem também uma matriz de massa e até uma matriz de amortecimento.  

O segundo modelo usado para análises FSI é o de fluidos. Usualmente, análises 

numéricas de fluidos são feitas através de programas CFD (Computational Fluid 

Dynamics) usando o método de diferenças finitas ou de volumes finitos. O método de 

elementos finitos para análise de fluidos é um pouco menos difundido que os anteriores, 

porém este brilha quando se tem o intuito de acoplar as análises de fluido-dinâmica com 

quaisquer outras. O MEF para fluidos se usa das Equações de Navier-Stokes, ( 2.6 ) a    

( 2.8 ), para desenvolver seu modelo numérico.  
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O MEF para FSI tem como objetivo acoplar as análises de fluidos com as análises 

estruturais, de forma a simular o equilíbrio entre os dois fenômenos, como pode ser visto 

no exemplo da Figura 2.6 a seguir. 

Figura 2.6 - Aplicação de FSI (Micropump) 

 

Fonte: Adaptado de comsol.com 

  

O procedimento usado nas análises de iteração fluido estruturas utilizando o método dos 

elementos finitos pode ser descrito como segue. Calcula-se o comportamento do fluido 

considerando a estrutura rígida, calculando também as reações da estrutura no fluido, e 

então aplicam-se essas reações na estrutura. Quando esta estrutura se deslocar, o fluxo 

do fluido vai mudar, então este é recalculado. Repete-se esta iteração até que a mudança 

entre uma iteração e outra seja menor que uma tolerância. Neste momento, se a análise 

for transiente, acontece o incremento no tempo, e repete-se o ciclo. Este ciclo pode ser 

visto na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Fluxograma de análise FSI 

 

Fonte: (DUNNE; RANNACHER, 2006) 

O fenômeno de fluidos é calculado normalmente, usando as equações de Navier-Stokes 

( 2.6 ) a ( 2.8 ). Uma vez que é definido o campo de pressões e velocidades do fluido, é 

aplicado a equação a seguir para definir as forças de reação por área unitária do fluido 

na estrutura (COMSOL, 2012b): 

 

 
= ∙ − ∙ + (∇ + (∇ ) ) −

2
3

(∇ ∙ ) , ( 2.36 ) 

 

onde n é a normal às superfícies, p é a pressão, µ é a viscosidade dinâmica, v é a 

velocidade do fluido e I é a matriz identidade. Esta equação é derivada da equação da 

conservação do momento ( 2.7 ), de Navier-Stokes.  

Esta força é aplicada diretamente na estrutura sólida, se atentando para aplicar a força 

proporcional a cada nó da malha da estrutura, caso não exista continuidade na malha, 

na região de interface fluido-sólido. 

Existem alguns diferentes métodos de formulação e resolução do modelo de elementos 

finitos em fluidos. O mais comum e a ser explorado nesta seção usa a aproximação de 

Galerkin para a resolução do modelo.  

Para este propósito, é possível reescrever a equação ( 2.7 ) da conservação do momento 

segundo (ZIENKIEWICZ; TAYLOR; NITHIARASU, 2005) como sendo: 

 

 
= − + − + , ( 2.37 ) 

 
 

onde = , e representa a velocidade mássica.  
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Os valores de pressão e velocidade em um dado instante de tempo deverão ser 

calculados a partir do estado do fluido no instante de tempo imediatamente anterior.  

Nesta condição tem-se que: 

 Δ = − ; ( 2.38 ) 
 

 

 = + ΔU∗ + ΔU∗∗, ( 2.39 ) 
 

onde ΔU* e ΔU** são variáveis auxiliares da velocidade mássica e a notação sobrescrita 

representa o incremento de tempo. 

Aplicando o método de Galerkin geral, segundo (ZIENKIEWICZ; TAYLOR; NITHIARASU, 

2005), à equações ( 2.37 ), obtém-se: 

 

Δ ∗ = Δ − + + +
Δ
2

− ; 

 

( 2.40 ) 
 

 

 
Δ ∗∗ = −Δ ∙ +

Δ
2

∙ ;   

 

( 2.41 ) 
 

 

 1
c

Δ = −Δ +
∂ΔU∗

− Δ +
Δ

,   

 

( 2.42 ) 
 

 

onde θ1 e θ2 são fatores arbitrários que variam entre valor zero e unitário, de acordo com 

a aplicação. Estes fatores ajudam na convergência e estabilidade numérica do modelo.  

Para a resolução do modelo numérico, incialmente aplica-se a equação ( 2.40 ) para a 

determinação do ΔU*. Em seguida aplica-se a equação ( 2.42 ) para determinação do 

valor da Δp. Com ambos os valores atualizados, aplica-se a equação ( 2.41 ) para o 

cálculo do ΔU** e então, com auxílio da equação ( 2.39 ), finalmente determina-se o valor 

de Un+1. 

Para a resolução das equações de ( 2.40 ) a ( 2.42 ) é necessário utilizar o conceito de 

função de interpolação, visto no equacionamento do modelo em elementos finitos 
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acústico, seção 2.4. Usando o método de Galerkin para resolução da equação ( 2.40 ) 

encontra-se: 

  

Δ ∗ Ω = −Δ ∙ Ω + Ω − ∙ ( ) Ω 

+
Δ 2

2
( ) − + Ω

+  Δ ∙ ∙ Γ . 

 
 

( 2.43 ) 
 

O método de Galerkin mais uma vez usado na resolução das equações diferenciais de   

( 2.41 ) e ( 2.42 ) para obtenção das equações em sua forma integral. Através da função 

de interpolação, e usando a quadratura de Gauss, é possível resolver as integrais, de 

forma análoga ao feito para elementos finitos acústicos.  

Outro ponto importante de ser observado deste tipo de análise é que a cada iteração, 

quando a malha da estrutura se deforma, a malha do fluido se deforma com a mesma, 

como pode ser visualizado na Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 - Malha de fluido deformável 

 

Fonte: comsol.com 

Como é de grande interesse a análise de estruturas com grandes deslocamentos (uma 

vez que se os deslocamentos forem pequenos, não seria necessário acoplar os 

fenômenos) esta malha ao redor da estrutura pode se deformar excessivamente. 
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Para minimizar este efeito, é possível realizar uma malha adaptativa. A cada iteração, se 

os critérios máximos de deformação dos elementos da malha forem atingidos, a 

geometria é novamente discretizada, mantendo todas as propriedades de material, assim 

como interpolando as velocidades, pressões e outras propriedades físicas pertinentes. 

Desta forma, é possível trabalhar com grandes deslocamentos sem perder precisão 

devido à deformação excessiva nos elementos. A malha adaptativa, por sua vez, tem o 

inconveniente de aumentar consideravelmente o custo computacional.  

O método dos elementos finitos para simular interação fluido-estrutura é um método já 

consagrado na literatura e possui algumas metodologias e particularidades inerentes a 

cada autor ou análise. A metodologia abordada neste capítulo segue o apresentado nas 

referências (COMSOL, 2012b) e (ZIENKIEWICZ; TAYLOR; NITHIARASU, 2005), 

focando nos tópicos pertinentes ao trabalho. 
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3 ESTUDO DE CASO  

 

Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento acústico de um pistão 

subaquático, assim como comparar os métodos disponíveis com as formulações 

analíticas.  

É possível visualizar este problema como sendo um problema de natureza fluido-

estrutura, uma vez que se tem um pistão sólido oscilando e submerso em água. Esta 

abordagem pode ser realizada usando as equações de Navier Stokes para cálculo e 

relaciona a velocidade do pistão com a velocidade do fluido que está em contato com 

este.  

Além da abordagem supracitada, é possível enxergar o problema apresentado como 

sendo um problema acústico. Pode-se considerar o pistão como uma fonte acústica, que 

produz ondas de baixa frequência, e a água como o meio no qual esta onda acústica se 

propaga.  

Para ambas abordagens podem ser obtidas soluções analíticas. Parte-se como base as 

equações de Navier-Stokes e a equação de Helmholtz, para o problema em fluidos, e 

ondulatório, respectivamente.  

Além da forma analítica, este modelo pode ser calculado por meios numéricos-

computacionais. Os mais usuais, para a abordagem de fluidos, são o método de volumes 

finitos, o método de diferenças finitas e o método de elementos finitos. O método de 

elementos finitos é o mais indicado para acoplar o modelo de fluidos com o modelo 

estrutural, uma vez que o método de elementos finitos para estruturas é o mais 

disseminado na literatura.  

Para a abordagem acústica, existem também diversos métodos computacionais. Os mais 

comuns são o método dos elementos de contorno, dos elementos infinitos e dos 

elementos finitos.  

Para este trabalho, será realizada a comparação utilizando as análises em elementos 

finitos, para ambos os casos. 
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3.1 APRESENTAÇÃO DO MODELO 

 

Para este trabalho, será considerada uma fonte acústica, submersa em água. A 

densidade da água será considerada 999kg/m3 e a velocidade do som será de 1481m/s. 

A fonte acústica tem 2 metros de altura, e dois pistões, um em cada extremidade, como 

pode ser visto na Figura 3.1 

Figura 3.1 - Fonte acústica 

 

Fonte: Autor 

 

Cada pistão acústico possui área de 1m2 e tem ±10cm de amplitude de movimento. Este 

pistão está em contato direto com água e tem uma velocidade que segue uma função 

senoidal, como segue: 

 = − ∙ cos( ∙ ) ; 

 

( 3.1 ) 

 

 = ∙ ∙ sin( ∙ ) = ∙ ( ∙ ); 

 

( 3.2 ) 
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= ∙ ∙ cos( ∙ ) = ∙ ∙ cos( ∙ ) = ∙ cos( ∙ ), ( 3.3 ) 

 

 

onde xp é a posição instantânea do pistão, vp é a velocidade instantânea do pistão, Vp é 

a amplitude da velocidade, accp é a aceleração instantânea do pistão, Accp é a amplitude 

da aceleração, e A é a amplitude de deslocamento. 

Será feita inicialmente uma análise dos modelos a uma frequência de 2.5Hz e depois a 

frequência será variada para uma comparação da sensibilidade dos modelos em relação 

a variação da frequência.  

 

3.2 ABORDAGEM USANDO AS EQUAÇÕES DE NAVIER-STOKES 

APLICADAS 

 

Para o caso da fonte acústica, é interessante estudar as equações de Navier-Stokes em 

coordenadas esféricas, uma vez que em distâncias médias e grandes, espera-se que as 

ondas assumam tal formato.  

Inicialmente, considerando a equação da continuidade para fluidos Newtonianos, tem-se 

que: 

 ∇ ∙ ( ) = 0. ( 3.4 ) 

 

Desta equação, ao aplicar o divergente em coordenadas esféricas, é possível obter: 

1 ( )
+

1
∙ sin( )

( ) ∙ sin( )
+

1
∙ sin( )

= 0, 
( 3.5 ) 

 

 

onde ϴ e ϕ são os ângulos polar e azimutal, como pode ser visto na figura a seguir, vr, 

vϴ e vϕ são as componentes da velocidade da água em coordenadas esféricas.  
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Figura 3.2 - Pistão com coordenadas 

 

Fonte: Adaptado de (RIENSTRA; HIRSCHBERG, 2015) 

Uma consideração razoável para a propagação desta onda é que ela apresente um 

comportamento esférico. Quando isto acontece, tem-se que o fluxo acontece apenas da 

direção radial. A velocidade, e sua derivada, nas direções polar e azimutal tem então 

valor zero.  

A Equação ( 3.5 ) fica então: 

 1 ( )
= 0, 

 

( 3.6 ) 

 

e então pode-se integrar em r para obter: 

 

 ∙ = , 

 

( 3.7 ) 

 

onde α é uma constante que relaciona a velocidade com o quadrado do raio. A equação 

da continuidade em coordenadas esféricas apresenta um resultado já esperado: A 

velocidade do fluido diminui com o quadrado do raio do ponto de observação. Isto é 

coerente com a fórmula da intensidade sonora, que também varia diminui com o 

quadrado do raio. 

Para a definição do problema, ainda é necessário aplicar a equação da conservação do 

momento, apresentada na seção 2.2: 

 

 
+ ( ∙ ∇) = − ∇ . 

 

( 3.8 ) 
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Ao simplificar essa equação, para facilitar a resolução em coordenadas esféricas tem-se: 

 

 
+ ∇ ∙ ( ) = −∇ + ∇ + . 

 

( 3.9 ) 

 

Pode-se desconsiderar os efeitos da viscosidade e da gravidade, e então resolver a 

equação para coordenadas esféricas, de forma a obter: 

+
1 ( )

+
1

∙ sin( )
( ) ∙ sin( )

+
1

∙ sin( )
= − . 

 

( 3.10 ) 

 

Como visto acima, não existirá fluxo nas direções polar e azimutal. A equação ( 3.10 ) 

então assume a forma: 

 

 
+

1 ( )
= − . 

 

( 3.11 ) 

 

É possível aplicar a Equação ( 3.7 ) na Equação ( 3.11 ), substituindo vr  e então resolver 

a derivada. Sabe-se que a derivada da velocidade do fluido é a aceleração, vista na 

equação ( 3.3 ). Ao resolver o sistema de equações, obtém-se: 

 

 ∙ ∙
− 3 ∙ ∙ = − . 

 

( 3.12 ) 

 

Ao integrar ambos os lados em r: 

 

 
= − ∙

− ∙
+

3
4

, 

 

( 3.13 ) 
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que é então a relação entre o raio e a pressão. Porém, para o cálculo da pressão neste 

estudo de caso, é necessário existir uma condição inicial, para assim ser possível calcular 

a constante α. 

Muito embora a grandes distâncias a onda provocada pela fonte acústica possa ser muito 

bem representada como uma onda esférica, quando se trabalha com a onda em 

pequenas distâncias, esta consideração não pode ser bem utilizada, como é possível ver 

na Figura 3.3 abaixo 

 

Figura 3.3 - Onda acústica propagando 

 

Fonte: Autor 

 

Uma aproximação válida para o cálculo do valor inicial da velocidade em função do raio 

é considerar que o fluxo, mesmo em pequenas distâncias, vai ser igual ao fluxo 

equivalente à mesma distância, em uma onda esférica.  

É possível encontrar a função velocidade do fluido na interface do com o pistão acústico, 

de acordo com (OTANI, 2000) como segue: 
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 =
√2

. 

 

( 3.14 ) 

 

A partir da velocidade do fluido na superfície do pistão e a área do mesmo, é possível 

calcular o fluxo de água na região próxima ao pistão como sendo: 

 = ∙ . 

 

( 3.15 ) 

 

Para ondas perfeitamente esféricas, e considerando a simetria como na Figura 3.3, tem-

se que: 

 

 = ∙ (2 ∙ ∙ ). ( 3.16 ) 

 

Para a superfície do pistão acústico, o raio será de 1m, logo é possível calcular a 

velocidade equivalente da onda esférica e assim encontrar o valor da constante α. 

Com o valor da constante α e aplicando a Equação ( 3.13 ) da conservação de momento, 

pode-se calcular a amplitude da pressão da água em qualquer ponto.  

Para calcular a pressão sonora em função do tempo, no entanto, é necessário ainda 

adicionar uma função cosseno, que dará a natureza oscilatória da onda. Esta então toma 

a forma de: 

 
= − ∙

− ∙
+

3
4

∙ cos ∙ − ∙ , 

 

( 3.17 ) 

 

onde o termo ∙t representa a oscilação da onda e o ∙r/c representa a fase da onda, que 

varia com o tempo que a onda demora para chegar num determinado raio de interesse. 

O nível de pressão sonora então pode ser calculado de acordo com a Equação ( 2.2 ), 

com o valor da pressão acústica RMS (Root Mean Square). 

 

 =
√2

. 

 

( 3.18 ) 

 

Esta é encontrada dividindo a amplitude da pressão por raiz de dois, e representa um 

valor médio da pressão ao longo do tempo. 
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3.3 ABORDAGEM USANDO A EQUAÇÃO DE HELMHOLTZ  

 

Para o cálculo usando a equação de Helmholtz, convém partir da equação na forma 

diferencial da mesma: 

 
∇ −

1
= 0. 

 

( 3.19 ) 

 

Ao aplicar o operador de Laplace em coordenadas cilíndricas, é possível encontrar a 

equação na forma: 

 

+
2

∙ +
1

sin
∙ +

1
∙ + ∙ −

1
= 0. 

 

( 3.20 ) 

 

A médias e longas distâncias, é possível assumir que a onda causada por um pistão 

submerso é uma onda esférica. A partir desta consideração, pode-se inferir que a pressão 

sonora independe dos ângulos polar e azimutal ϴ e ϕ. É possível então simplificar a 

equação para: 

 
+

2
∙ =

1
. 

 

( 3.21 ) 

 

Considera-se que ( , ) = ( − )/ , segundo (KUTTRUFF, 2007) para se obter: 

 

 
=

1
. 

( 3.22 ) 

 

 

Aplica-se então esta consideração na Equação ( 2.16 ) e para coordenadas esféricas, é 

possível obter 

 
= −

1
∙ =

1
∙

( − )
−

( − )
. 

( 3.23 ) 
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Para a dedução da equação de Helmholtz para o pistão circular, se faz necessário deduzir 

anteriormente a propagação acústica de uma fonte pontual. Esta é vista como uma esfera 

de raio infinitesimal e pulsante, como representado na Figura 3.4.  

Figura 3.4 - Resposta acústica de fonte pontual 

 

Fonte: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu 

 

Aplicando o conceito de fonte pontual na Equação ( 3.23 ) acima, é possível visualizar 

que o lado esquerdo, quando multiplicado pela área desta esfera, será igual à derivada 

do fluxo de água passando por essa mesma área, como pode ser observado: 

 

= 4 ∙ = 4 ∙
1

∙
−

−
−

. 
( 3.24 ) 

 

 

O termo que contém o f’, estará multiplicando o raio, infinitesimal, e este aproximará para 

zero. A mesma equação então pode ser representada por: 

 

 ( ) =
4

∙ (− ). 
( 3.25 ) 

 

 

É conveniente que, para voltar a substituir a função f pela pressão que esta seja função 

de (r-ct). Para isto, é possível fazer uma substituição na dependência da função derivada 

do fluxo. Esta passa então a ser função de (t-r/c). Isto representa o tempo em que a onda 

demora para chegar em um ponto P qualquer a uma distância r da fonte pontual. Ao 

aplicar então a equação ( , ) = ( − )/  na equação resultante, tem-se a equação 

que determina a pressão em um ponto P, a uma distância r de uma fonte pontual: 
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 ( , ) =
4

− . ( 3.26 ) 

 

Ou, usando notação Euleriana: 

 

 ( , ) =
∙ ∙ ∙

4
( ). 

( 3.27 ) 

 

 

No caso do pistão em uma placa plana, é possível considerar cada elemento infinitesimal 

dS do pistão como sendo uma fonte pontual, como pode ser visto na Figura 3.5 abaixo. 

Figura 3.5 - Resposta de pressão de placa plana 

 

Fonte: (KINSLER et al., 2011) 

 

A contribuição para a pressão acústica dp em um ponto P qualquer, em uma forma 

diferencial, pode ser representada por: 

 

 
=

∙ ∙ ∙ ∙
2 ′

( ), 
( 3.28 ) 

 

 

onde r’ é a distância entre o elemento infinitesimal e o ponto de observação. O fluxo de 

água é substituído pela velocidade do fluido, multiplicado pelo elemento dS. O 
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denominador é multiplicado por 2π ao invés de 4π porque a pressão acústica radiada 

pelo pistão acústico se propaga na metade do espaço.  

Ao integrar a expressão ao longo da área circular do pistão, em coordenadas esféricas 

tem-se: 

 
( , , ) =

∙ ∙ ∙
2

( ) ∙  
∙ ∙

′
, 

( 3.29 ) 

 

 

onde φ é o ângulo e σ é a distância na superfície do pistão entre a origem e o elemento 

dS e a é o raio do pistão. 

Esta integral não é analiticamente resolvida em sua forma fechada. Porém, ela pode ser 

simplificada para a condição especial de θ = 0.  

Nesta condição, o valor da pressão acústica assume valor de: 

 

 ( , ) =  ∙ ∙ ∙ ( ) − ( √ . ( 3.30 ) 

 

É importante mencionar que nesta equação de pressão, o resultado é dado em número 

complexo. A parte real é a pressão medida no instante, enquanto o módulo dele é a 

amplitude da pressão.  

Também se faz necessário explicar a diferença entre o campo perto e o campo longe 

(near field e far field). Esta denominação é bastante comum no campo da acústica e muito 

importante em frequências médias e altas.  

No campo perto, a pressão varia não só dependendo da distância para a fonte acústica, 

mas também de acordo com a relação entre a distância e o raio do pistão. A pressão 

varia de seu valor máximo 2 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  (KINSLER et al., 1999) até seu valor 

mínimo, como pode ser visto na Figura 3.6 abaixo 

. 
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Figura 3.6 - Comportamento da pressão no campo próximo 

 

Fonte: (KINSLER et al., 1999) 

 

Estes picos e vales acontecem devido a interferência entre as ondas geradas entre os 

elementos infinitesimais dS que estão em discordância de fase. Como pode ser 

observado na Figura 3.7, as ondas geradas nas extremidades do pistão percorrem um 

caminho levemente maior que as ondas geradas na região central. 

   

Figura 3.7 - Interferência em pontos no mesmo pistão 

 

Fonte: Physical Principles and Theoretical Concepts of Transient Acoustic Field 

Estas ondas, em diferentes fases, conseguem eliminar completamente a pressão 

acústica em diversos pontos. O primeiro ponto em que isto acontece é quando é satisfeita 

a seguinte condição, segundo (KINSLER et al., 2011): 
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=

2 ∙
−

2 ∙
. 

( 3.31 ) 

 

 

Com esta condição, é possível observar que à medida que a frequência diminui e o 

comprimento de onda aumenta, este ponto vai se aproximando do pistão acústico. Para 

frequências da ordem de 2~3kHz, considerando o raio de pistão de interesse, esta 

distância crítica entre o campo perto e o campo longe passa a ser aproximadamente zero. 

A estas frequências e frequências menores que esta, o conceito de campo perto perde 

seu significado físico e só existe campo longe, mesmo a pequenas distâncias.  

Nestas baixas frequências, a radiação do pistão pode ser aproximada à radiação de uma 

fonte pontual e tem o comportamento de onda esférica. 

 

3.4 MODELO FSI EM ELEMENTOS FINITOS 

 

Para modelar o fenômeno da propagação da onda acústica utilizando o método de 

elementos finitos com interação fluido-estrutura (FSI) foi utilizado o software COMSOL. 

Entre os softwares comerciais, este é o mais recomendado, pois além de possuir uma 

formulação de fluidos em elementos finitos, possui também um módulo de análise 

acústica, como será mostrado na seção 3.5.  

O modelo em FSI é montado de forma similar a outros modelos em elementos finitos. 

Este é dividido entre os seguintes pontos principais: 

- Definição de geometria 

- Geração de malha 

- Definição de materiais 

- Definição de parâmetros da análise 

- Definição de condições de contorno e carregamentos 

- Definição do processamento 

- Pós processamento 
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3.4.1 DEFINIÇÃO DE GEOMETRIA, MALHA E MATERIAL  

 

O modelo FSI consiste em modelar o pistão acústico, assim como um domínio de 

interesse de água. Idealmente, este domínio de água tenderia para o infinito, para 

diminuir o efeito da condição de contorno externa, assim como aumentar a região de 

análise da onda. Porém, o volume de controle aumenta com o cubo do raio desta região. 

Logo seriam necessários muito mais elementos e, consequentemente, um tempo de 

análise muito maior, para pouco incremento no tamanho do volume de controle.  

 

Figura 3.8 - Definição de geometria: (a) Domínio Simulado e (b) Detalhe da interface pistão-

água 

 

   (a)        (b) 

Fonte: Autor 

 

Para simplificação do modelo e otimização do tempo de análise, foi simulado apenas um 

oitavo da geometria total do pistão e do volume de controle, como pode ser observado 

na Figura 3.8.  

A malha é gerada, predominantemente por elementos tetraédricos, lineares do tipo 

P1+P1. Este tipo de elemento representa uma formulação linear tanto para cálculo da 

velocidade quanto para o cálculo da pressão. Estes elementos tem uma tendência a 

causar instabilidades numéricas, portanto são usados dois algoritmos de estabilização, 

do tipo Streamline Diffusion e Crosswind Diffusion. Os elementos em contato com o pistão 
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acústico, no entanto, são modelados como prismáticos, como pode ser visto na Figura 

3.9, pois esta camada fina de elementos representa melhor o efeito do não-

escorregamento do fluido sobre à região (COMSOL, 2012b) 

Figura 3.9 - Definição de malha: (a) Malha total (b) Detalhe da malha na região de interface 

 

   (a)        (b) 

Fonte: Autor 

Ao se afastar da região de geração de onda, a malha vai ficando mais grosseira até um 

certo ponto. Isto se dá para diminuir o custo computacional em regiões onde a variação 

de pressão e velocidade vão ser menores por elemento. 

Para acomodar os deslocamentos do pistão acústico, trata-se de uma malha deformável, 

que absorve tais deslocamentos. Neste sentido é sempre importante observar a malha 

para garantir que a mesma não irá apresentar elementos invertidos em nenhum 

momento, pois estes podem prejudicar os resultados finais. 

Após a definição da malha é necessário escolher os materiais, tanto do pistão, quanto do 

volume de controle. O volume de controle terá propriedades naturais da água líquida. A 

propriedade do pistão será de aço, porém este material não deverá afetar a análise, uma 

vez que este será considerado como rígido.  

 

3.4.2 CARREGAMENTOS E CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

Esta análise, como o nome sugere, é dividida em duas físicas: A física de fluido laminar, 

e a física de estrutura sólida. Ambas as físicas então serão descritas separadamente. 
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Para a física dos fluidos, primeiro se faz necessário a definição de alguns parâmetros. A 

água, para efeito desta análise é considerado como incompressível. Para velocidades 

muito menores que a velocidade do som, esta é uma aproximação que fornece resultados 

muito próximos do real (ZIENKIEWICZ; TAYLOR; NITHIARASU, 2005). Também é 

considerado um fluxo laminar e sem turbulência que é uma consideração razoável 

quando se trata de baixas velocidades relativas para o fluido. 

A condição de simetria é aplicada nas regiões de corte de um oitavo da geometria. Esta 

condição, na verdade, simplesmente impede o deslocamento do fluido na direção normal 

à superfície. 

É também definida uma condição de “wall” para as paredes da fonte acústica, como pode 

ser visualizado na Figura 3.10. Esta condição não só impede a velocidade normal à 

superfície, mas a condição de “no slip”, a velocidade transversal à superfície também 

deverá ser igual a zero. 

Figura 3.10 - Malha e parede da fonte acústica 

 

Fonte: Autor 

Para impedir que a onda reflita no final da geometria, como visto na seção 2.4, é 

necessário satisfazer a condição de radiação de Sommerfeld. Está condição é satisfeita 

pela aplicação de uma condição de contorno de “Open Boudary”, como pode ser vista na 

Figura 3.11 abaixo, que não restringe a velocidade do fluido na região de contorno. Isto 

é apenas possível porque na análise de elementos finitos para fluidos, o fluido atravessa 

o elemento, não estando vinculado diretamente à malha.  
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Figura 3.11 - Condições de contorno adotas na modelagem do problema 

 

Fonte: Autor 

A física dos sólidos é consideravelmente mais simples que para os fluidos. É necessário 

apenas impor um deslocamento em função do tempo. Este deslocamento assume uma 

função cossenoidal. De forma a garantir que a velocidade inicial do pistão seja zero, e 

que este irá sempre se deslocar para cima, de forma a auxiliar a convergência da análise, 

esta função assume a forma de: 

 

 = − ∙ cos( ∙ ). ( 3.32 ) 

 

Além dessas condições de contorno, como explicado na seção 2.4, ainda se faz 

necessário o uso de mais uma condição de contorno, para conjugar as duas físicas. Essa 

condição de contorno impõe que a velocidade no fluido deverá ser igual à velocidade no 

pistão acústico. Quando é definida uma função posição cossenoidal, tem-se que a 

aceleração será a derivada desta e logo uma função seno. Será esta função que, 

numericamente, será imposta como fonte acústica para o fluido. 
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É importante salientar que esta é uma análise de interação fluido-estrutura com geometria 

fixa com fronteira móvel. Isto significa que o fluxo do fluido não irá alterar 

significativamente a geometria da estrutura, logo não é necessário realizar as diversas 

iterações para o deslocamento da estrutura. Este tipo de análise FSI tende a ter uma 

convergência muito mais fácil pois não é necessário convergir os deslocamentos da 

estrutura, uma vez que a mesma se moverá de acordo com a velocidade imposta no 

pistão. 

 

3.5 MODELO ACÚSTICO EM ELEMENTOS FINITOS 

 

De forma equivalente à análise FSI, a análise acústica será feita no COMSOL e é dividida 

nos mesmos pontos principais: 

- Definição de geometria 

- Geração de malha 

- Definição de materiais 

- Definição de parâmetros da análise 

- Definição de condições de contorno e carregamentos 

- Definição do processamento 

- Pós processamento 

 

3.5.1 MODELO ACÚSTICO EM 3D 

 

Devido a limitações computacionais, as análises em frequências mais elevadas foram 

realizadas com geometria 2D axissimétrica, enquanto as análises com frequências mais 

baixas foram realizadas em 3D, para melhor representação do modelo e mais fácil 

visualização dos resultados. 

Desta forma as frequências de análises foram divididas entre as análises 2D e 3D. Foram 

feitas análises 3D em frequências até 100Hz 

 

3.5.1.1 DEFINIÇÃO DE GEOMETRIA, MALHA E MATERIAL 
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O modelo acústico 3D é definido com simetria de um oitavo da peça, como pode ser 

observado na Figura 3.12, de forma a simplificar o modelo e otimizar o tempo de análise. 

Uma grande diferença que pode ser observada entre os modelos acústico e FSI é que o 

acústico não trabalha primordialmente com estruturas sólidas. Neste caso, considera-se 

o pistão acústico como uma placa plana, sem espessura.  

Figura 3.12 - Definição de geometria: (a) Domínio Simulado (b) Detalhe da interface pistão-água 

 

   (a)        (b) 

Fonte: Autor 

A malha gerada é predominantemente formada por elementos tetraédricos, de segunda 

ordem. Para as análises acústicas existe um tamanho mínimo de elemento para poder 

representar de forma adequada a onda. Segundo (LEWANDOWSKI; CHACÓN 

REBOLLO, 2014), para elementos de primeira ordem, o tamanho mínimo de elemento 

varia entre um sexto e um décimo do comprimento de onda, e para elementos de segunda 

ordem, ao menos um terço do t comprimento de onda. O comprimento de onda é 

diretamente relacionado com a frequência, através da fórmula: 

 

 = . ( 3.33 ) 

 

Com o aumento da frequência e a consequente diminuição do comprimento, a malha tem 

de ficar proporcionalmente mais fina e, consequentemente, existe um aumento 

exponencial no custo computacional. 
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Figura 3.13 - Definição de malha: (a) Malha total (b) Detalhe da malha na região de interface 

 

   (a)        (b) 

Fonte: Autor 

A malha final, adequada para análises de até 100Hz de frequência apresentou tamanho 

máximo de 3m, possibilitando 5 elementos quadráticos por comprimento de onda, 

representado na Figura 3.13 acima.  

O material do domínio foi escolhido como água, com as mesmas propriedades da análise 

FSI.  

 

3.5.1.2 CARREGAMENTOS E CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

A análise acústica, de forma parecida com a análise FSI, possui duas físicas. Uma é a 

física da propagação da onda acústica, e a outra é a de propriedade de cascas. No caso 

da física da propriedade de casca, esta serve principalmente para definir a amplitude do 

deslocamento do pistão. 

Nas propriedades da física de propagação da onda acústica são vinculadas às 

propriedades do material, como densidade, viscosidade e velocidade à análise.  

É aplicada condição de simetria nas 3 superfícies onde foram feitos os cortes na 

geometria, que adiciona uma condição de aceleração normal à parede igual a zero. Uma 

condição de parede é definida também na lateral do cilindro, de forma análoga à análise 

FSI.  

Para satisfazer a condição de Sommerfeld e impedir a reflexão da onda no limite do 

domínio, é também imposta uma condição de “Spherical wave radiation”, como pode ser 
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visto na Figura 3.14. Essa condição utiliza equações de contorno de segunda ordem, 

conhecidas como radiação Bayliss-Turkel, como explicado no capítulo 2.3.  

Figura 3.14 - Condições de contorno utilizadas no problema 

 

Fonte: Autor 

Por fim, é definida a interação entre a física da casca e a física da propagação acústica. 

Nela, define-se que a aceleração da casca é igual a aceleração no domínio de fluido.  

 

3.5.2 MODELO ACÚSTICO EM 2D 

 

Por conta de limitações computacionais, para modelos com frequências mais altas, como 

comentado anteriormente, uma geometria em 3D torna-se inviável.  

Devido a estas limitações, para frequências acima de 100Hz, é utilizado um modelo 2D 

axissimétrico, ou seja, com simetria radial em relação ao seu eixo. Este tipo de análise, 

diminui muito o custo computacional, pois além de diminuir vertiginosamente o número 

de elementos, ainda diminui o número de nós e graus de liberdade de cada elemento, 

assim como simplifica a formulação do mesmo.  
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3.5.2.1 DEFINIÇÃO DE GEOMETRIA, MALHA E MATERIAL 

O modelo acústico 2D é definido, como pode ser observado na Figura 3.15 abaixo, como 

sendo um quarto de circunferência, com um recorte retangular, representando o cilindro 

da fonte sonora.   

Figura 3.15 - Definição de geometria: (a) Domínio Simulado (b) Detalhe da interface pistão-água 

 

   (a)        (b) 

Fonte: Autor 

Onde eixo de simetria axial é representado por vermelho.  

Uma diferença importante entre as análises acústicas 2D e 3D é que na análise 3D faz-

se necessário que a superfície emissora da onda seja uma casca sem espessura, 

enquanto na análise em 2D, esta pode ser representada com espessura.  

Como comentado anteriormente, e segundo (LEWANDOWSKI; CHACÓN REBOLLO, 

2014), para análises acústicas, o comprimento de onda deverá conter, no mínimo, de 6 

a 10 elementos de primeira ordem ou de 3 a 5 elementos de segunda ordem. Como o 

objetivo desta análise em 2D axissimétrica é atingir altas frequências, esta malha teve de 

ser bastante refinada, como pode ser visto na Figura 3.16.  



61 
 

Figura 3.16 - Definição de malha: (a) Malha total (b) Detalhe da malha na região de interface 

 

   (a)        (b) 

Fonte: Autor 

A malha final, adequada para frequências de 10kHz, apresentou tamanho máximo de 

40mm, que implica em, no mínimo, aproximadamente 4 elementos de segunda ordem 

por comprimento de onda. Para um domínio de 30m, como visto na Figura 3.15, esta 

malha apresentou 1.906.968 elementos e 3.816.821 graus de liberdade.  

 

3.5.2.2 CARREGAMENTOS E CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

A análise acústica em 2D possui carregamentos análogos à análise em 3D. 

Na física de propagação da onda acústica são vinculadas as propriedades do material, 

como a densidade, viscosidade e velocidade do som.  

A condição de simetria é aplicada na linha inferior, enquanto uma condição de simetria 

axissimétrica é aplicada na linha de r=0, como pode ser visto na Figura 3.17. 
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Figura 3.17 - Condições de contorno 

 

Fonte: Autor 

Além das simetrias, também é definida uma condição de parede, na lateral do cilindro. 

De forma análoga à análise 3D, é definida uma condição de radiação de Bayliss-Turkel 

na superfície circular externa, de forma a satisfazer a condição de Sommerfeld e impedir 

a reflexão da onda no limite do domínio modelado.  

Para finalizar o preparo das condições de contorno, define-se uma amplitude de 

deslocamento para o pistão acústico, e uma condição de interação entre o pistão e a 

física de propagação do fluido.  

 

3.6 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE COM A FREQUÊNCIA 

Todos os modelos já apresentados neste trabalho também passaram por uma análise de 

sensibilidade com relação à frequência, como já mencionado. Nesta análise, varia-se a 

frequência de oscilação da fonte e, consequentemente, da onda. Para as análises MEF 

acústicas, essa variação da frequência é particularmente importante, uma vez que a 

malha da análise depende diretamente da frequência.  

Quando a frequência da análise é aumentada é possível perceber que a pressão acústica 

resultante tende a aumentar com o quadrado dela. Isto era esperado, quando observa-

se a Equação ( 3.28 ) da contribuição de pressão de um elemento ds do pistão, como 

segue: 
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=

∙ ∙ ∙ ∙
2 ′

( ), 
( 3.34 ) 

 

 

onde = 2 ∙ ∙   e  = ∙ ∙ sin ( ∙ )  o que resulta em uma dependência quadrática 

da pressão com a frequência 

Outra consequência direta do aumento da frequência é um aumento da amplitude de 

aceleração do pistão, como pode ser visto na fórmula ( 3.3 ): 

 

 = ∙ ∙ cos( ∙ ). ( 3.35 ) 

 

Este aumento na aceleração do pistão, causa picos de pressão na análise FSI, 

dificultando, e em muitos casos impedindo, a convergência destas. Quando a frequência 

atinge valores altos, a convergência fica bastante prejudicada.  

Para resolver este problema e facilitar a comparação de resultados, buscou-se realizar 

uma variação de amplitude, junto com a variação de frequência. Ao variar a amplitude, 

de forma inversamente proporcional ao quadrado da frequência, a pressão acústica tende 

a se manter constante com a variação da frequência, facilitando a comparação. Além 

disto, com a diminuição da amplitude de deslocamento, a convergência das análises FSI 

é facilitada, diminuindo o custo computacional. 

Desta forma, a relação entre a frequência e amplitude estudados pode ser vista na Tabela 

3.1 seguir: 

Tabela 3.1 - Relação Frequência x Amplitude 

 

Fonte: Autor 

Frequência (Hz) Amplitude (mm)
2.5 100
10 6.25

100 0.0625
1000 0.000625
3000 6.94E-05

10000 6.25E-06
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Serão analisados a seguir os resultados dos quatro modelos desenvolvidos nos capítulos 

anteriores. São dois modelos analíticos, usando a equação de Helmholtz para um e as 

equações de Navier-Stokes para o outro, e dois modelos em elementos finitos, um 

usando o módulo acústico e o outro usando o módulo de FSI (Fluid-Structure Interaction) 

A comparação entre os resultados obtidos entre os modelos analíticos e os modelos em 

elementos finitos são separados em 3 partes: 

- Resultados em função do tempo 

- Resultados em função da distância 

- Resultados em função da frequência 

Para cada um deles, varia-se grandeza a ser estudada, mantendo as outras grandezas 

constantes. 

De forma a simplificar a comparação, para este capítulo será usada a seguinte 

nomenclatura: 

 Modelo em MEF Acústico – MEF Aco 

 Modelo em MEF Interação Fluido-Estrutura – MEF FSI 

 Modelo Analítico utilizando as equações de Helmholtz – Analítico Aco 

 Modelo Analítico utilizando as equações de Navier-Stokes – Analítico FSI 

 

4.1 RESULTADOS EM FUNÇÃO DO TEMPO  

 

Os resultados da análise em elementos finitos acústica são no domínio da frequência, 

com resultados dados em termos de amplitude, e não ao longo do tempo. Devido a isto, 

o estudo no domínio do tempo é composto apenas de resultados analíticos, em Navier 

Stokes e em Helmholtz, e de elementos finitos FSI. Estes resultados são dados na 

frequência de 2,5Hz 

Como pode ser visto nas Figura 4.1 e Figura 4.2 abaixo, a comparação no domínio do 

tempo, entre os resultados analíticos e o resultado da análise FSI são similares em forma 
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e magnitude. Na Figura 4.1 é possível visualizar a comparação entre pressões a 1m, 

enquanto a Figura 4.2 apresenta a mesma comparação a 10m de distância. 

 

Figura 4.1 – Resultados analíticos e numéricos (FSI) de pressão x Tempo a 1m 

 

Fonte: Autor 

 Figura 4.2 - Pressão x Tempo a 10m  

 

Fonte: Autor 

É possível também observar que na Figura 4.2, à distância de 10m da fonte, os resultados 

em MEF FSI apresentam uma diferença de fase e de amplitude, em comparação aos 

analíticos.  

Como é possível perceber nas Tabelas Tabela 4.1 e Tabela 4.2 abaixo, o valor da 

amplitude de pressão e do nível de pressão sonora (SPL) foram bastante próximos, o 
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que indica uma boa correlação, que melhora com o aumento da distância. Isto é coerente, 

uma vez que as aproximações adotadas para a onda esférica são melhores quando 

aplicados a pontos mais distantes. 

Tabela 4.1 - Tabela de amplitude de pressão 

Amplitude de pressão Analítico FSI MEF FSI Analítico Aco 

1m 2750.45 2642.27 2582.51 

10m 277.38 235.29 277.16 

 

Tabela 4.2 - Tabela de SPL 

SPL (2.5Hz) Analítico FSI MEF FSI Analítico Aco 

1m 185.77 185.42 185.23 

10m 165.85 167.43 165.84 

 

 

As discrepâncias a 1m foram pequenas, como mostram as Tabela 4.3 e Tabela 4.4 

abaixo, tendo valor máximo de 6.5% entre os modelos analíticos. Isto indica uma grande 

representatividade entre os modelos, em pequenas distâncias. A distâncias maiores que 

10m, a discrepância aumenta consideravelmente, principalmente no modelo MEF FSI. 

Uma das possíveis causas para este fenômeno são as perdas devido à viscosidade e 

turbulência da água, que é desprezada nos modelos analíticos.  

 

Tabela 4.3 - Tabela de discrepância de pressões 

Discrepância das pressões Analit FSI x MEF Analit Aco x MEF FSI Entre Analiticos 

1m 4.09% -2.26% 6.50% 

10m 17.89% 17.79% 0.08% 

 

Tabela 4.4 - Tabela de discrepância do SPL 

Discrepância do SPL Analit FSI x MEF Analit Aco x MEF FSI Entre Analiticos 

1m 0.19% -0.11% 0.30% 

10m -0.94% -0.95% 0.004% 
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4.2 RESULTADOS EM FUNÇÃO DA DISTÂNCIA 

 

A comparação de resultados analíticos e em MEF também se mostrou coerente e com 

respostas similares em forma e magnitude.  

Como pode ser visto nas Figura 4.3 e Figura 4.4 abaixo, os resultados em elementos 

finitos de acústica apresentaram valores mais elevados de pressão acústica e SPL. Esta 

diferença tende a aumentar à medida que se afasta da fonte acústica. 

Figura 4.3 - Pressão x Distância até 5m 

 

Fonte: Autor 
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Figura 4.4 - RMS SPL x Distância até 5m 

 

Fonte: Autor 

Comparando os resultados analíticos e FSI, para distâncias até 5m, pode-se notar que 

as pressões são próximas, tendo o método analítico acústico com o menor valor e maior 

discrepância. Com o aumento da distância, estas vão convergindo e as análises em MEF 

começam a divergir do analítico. Como pode ser percebido na Figura 4.5 e na Figura 4.6 

abaixo, comparando a distâncias até 30m, essa discrepância tende a aumentar bastante. 

 

Figura 4.5 - Pressão x Distância até 30m 

 

Fonte: Autor 
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Figura 4.6 - RMS SPL x Distância até 30m 

 

Fonte: Autor 

A distâncias próximas ao fim do volume de controle, o método MEF FSI apresenta uma 

grande convergência para pressão zero. Isto provavelmente é devido a uma falta de 

equação específica para impedir a reflexão da onda acústica, de forma a satisfazer a 

condição de Sommerfeld. Os valores das pressões e SPL para as distâncias podem ser 

encontrados nas Tabelas Tabela 4.5 e  

 

Tabela 4.6 abaixo.  

 

Tabela 4.5 - Pressões nas distâncias 

Amplitude de pressão (Pa) MEF FSI MEF Aco Analítico FSI Analítico Aco 

1m 2916.91 2853.84 2750.61 2582.67 

5m 570.60 681.70 554.76 553.05 

10m 238.53 361.35 277.40 277.18 

15m 119.92 246.83 184.93 184.86 

20m 58.55 187.52 138.70 138.67 

25m 20.95 151.27 110.96 110.94 
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Tabela 4.6 - RMS SPL nas distâncias 

RMS SPL (dB) MEF FSI MEF Aco Analítico FSI Analítico Aco 

1m 186.24 186.09 185.77 185.23 

5m 172.09 173.66 171.87 171.84 

10m 164.51 168.14 165.85 165.84 

15m 158.52 164.83 162.33 162.32 

20m 152.26 162.45 159.83 159.82 

25m 143.30 160.58 157.89 157.89 

 

Como pôde ser percebido nas Tabelas acima, na Tabela 4.7 e na Tabela 4.8, de 

discrepância abaixo, fica evidente que a análise MEF FSI fica prejudicada quando é 

analisada a grandes distâncias.  

Tabela 4.7 - Discrepância da pressão 

Discrepância das 

pressões (%) 
Analit FSI x Analit Aco MEF FSI x MEF Aco Analit FSI x MEF FSI Analit Aco x MEF Aco 

1m 6.50% 2.21% 6.05% 9.50% 

5m 0.31% -16.30% 2.85% 18.87% 

10m 0.08% -33.99% -14.01% 23.29% 

15m 0.04% -51.42% -35.15% 25.10% 

20m 0.02% -68.77% -57.78% 26.05% 

25m 0.01% -86.15% -81.11% 26.66% 

 

De forma contrária ao MEF FSI, a análise em MEF Acústico apresenta valores maiores 

que os resultados analíticos quando se afasta da fonte acústica. 
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Tabela 4.8 - Discrepância do RMS SPL 

Discrepância 

do SPL (%) 
Analit FSI x Analit Aco MEF FSI x MEF Aco Analit FSI x MEF FSI Analit Aco x MEF Aco 

1m 0.30% 0.08% 0.25% 0.46% 

5m 0.016% -0.90% 0.13% 1.05% 

10m 0.004% -2.16% -0.81% 1.37% 

15m 0.002% -3.83% -2.35% 1.52% 

20m 0.001% -6.27% -4.74% 1.61% 

25m 0.001% -10.76% -9.24% 1.68% 

 

As discrepâncias apresentadas entre os modelos analíticos permaneceram baixas 

quando a distância é aumentada, e continuou tendendo a zero ao longo que a distância 

aumenta. Isto também se dá pelo fato de que, como não existe um domínio limitado, 

como nas análises em MEF, também não existe a descontinuidade causada pelo limite 

do volume de controle. 

 

4.3 RESULTADOS EM FUNÇÃO DA FREQUÊNCIA 

 

Um dos objetivos deste trabalho era avaliar a qualidade dos resultados das análises em 

fluido-estrutura para baixas frequências. Portanto, é necessário definir a quão baixas 

frequências é possível realizar análises em fluido-estrutura e a que ponto as análises 

acústicas passam a ser dominantes neste estudo.  

Inicialmente, foi realizado um estudo da resposta dos modelos em elementos finitos 

acústicos e FSI. É possível observar, na Figura 4.7 abaixo que a variação da frequência 

causa um efeito ruim nas análises MEF FSI. A análise começa a apresentar pontos foras 

da curva, e descontinuidades no modelo.  
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Figura 4.7 - Pressão a diferentes frequências: (a) 10Hz; (b) 100Hz; (c) 1000Hz; (d) 3000Hz;

  (e) 10kHz 

 

    (a)      (b) 

 

    (c)      (d) 

 

(e) 

Fonte: Autor 
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A 10Hz estes erros no modelo acontecem, porém em baixa quantidade. A partir de 

100Hz, os pontos fora da curva passam a aparecer com maior frequência, dificultando 

até encontrar o valor correto de amplitude. Porém, muito embora estas descontinuidades 

apareçam, o valor da amplitude de pressão, assim como a forma geral da resposta em 

pressão continuou coerente.  

As análises MEF acústicas apresentaram também uma resposta coerente com o 

esperado. Porém, a frequências mais elevadas, como as de 3000Hz e 10kHz, o efeito do 

campo próximo (near field, Seção 2.3) passa a aparecer na análise, como pode ser 

observado na Figura 4.8.  

Figura 4.8 - Presença do campo próximo a diferentes frequências: (a) 10kHz; (b) 3kHz; (c) 1kHz 

 

(a) 

 

    (b)      (c) 

Fonte: Autor 
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É possível ver na Figura 4.9 a seguir uma comparação entre as análises MEF acústicas, 

variando a frequência. 

Figura 4.9 - Pressão a diferentes frequências 

 

Fonte: Autor 

Nota-se a presença do campo próximo a frequências de 3000Hz e 10kHz. Também é 

possível perceber que em frequências mais baixas, a compensação da amplitude, 

comentada na Seção 3.6, permite que a amplitude da pressão seja aproximadamente 

constante, fazendo com que os gráficos de pressão se tornassem praticamente 

coincidentes.  

Ao comparar agora as amplitudes de pressão para os quatro tipos de análise, a diferentes 

frequências, é possível obter as Figura 4.10, Figura 4.11 e Figura 4.12 abaixo. 
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Figura 4.10 - Comparação entre pressões a 1m 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 4.11 - Comparação entre pressões a 5m 

 

Fonte: Autor 
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Figura 4.12 - Comparação entre pressões a 10m 

 

Fonte: Autor 

É possível notar uma grande compatibilidade entre os diferentes métodos de cálculo. Os 

métodos analíticos apresentaram resultados convergentes a baixas pressões e/ou 

maiores distâncias, havendo apenas discordância considerável à altas frequências e 

pequenas distâncias.  

À distância de 1m, é possível perceber que a pressão a 10kHz foi muito inferior nas 

análises acústicas do que nas análises em FSI. Isto acontece por conta das análises em 

FSI não conseguirem representar o efeito do campo próximo. Além disso, observa-se que 

existe um grande pico de pressão nas análises em MEF acústico a 1000Hz.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral a comparação entre respostas acústicas de 

diferentes modelos de cálculo para um pistão acústico subaquático. A partir desse 

objetivo, os modelos de cálculo foram desenvolvidos, sendo eles, dois modelos analíticos 

e dois modelos utilizando o método de elementos finitos.  

A comparação mostrou que, para o caso estudado, a baixas frequências e baixas 

distâncias, os modelos apresentam uma grande semelhança, apresentando resultados 

com pequenas discrepâncias na ordem de 6%. Com o aumento da distância, o primeiro 

efeito percebido foi o aumento da discrepância do modelo MEF FSI em comparação aos 

demais métodos, com pressões mais baixas a medida que esta se aproxima da 

extremidade do volume de controle.  

A análise MEF acústica teve uma discrepância de mais de 20% em pressão a maiores 

distâncias, quando comparada com os modelos analíticos. Um estudo posterior deve ser 

feito para indicar o motivo desta discrepância.  

A medida que a frequência foi variada outras particularidades são percebidas. A princípio 

observa-se que quando se chega a altas frequências, nas análises acústicas a 3kHz e 

10kHz, existe a formação de um campo próximo de propagação de pressão. Isto implica 

que as análises em fluido-estrutura, que utilizam como hipótese que o campo de pressão 

independe das coordenadas polar e azimutal, apresentem um campo de pressão 

bastante diferente do esperado. A formulação analítica, partindo das equações de Navier-

Stokes também não representam o efeito do campo próximo. 

Além disso, a medida que a frequência é aumentada, o modelo MEF FSI apresentou 

descontinuidades e pontos fora da curva. Porém, ainda com estes erros, em termos de 

amplitude de pressão fora do campo próximo, está análise ainda apresentou resultados 

com valores de amplitude próximos, com discrepâncias menores que 10%. 

De forma geral, o trabalho cumpriu com seu propósito de comparar os tipos diferentes de 

metodologia de cálculo para a resposta acústica. Para o caso estudado, a pequenas 

frequências, o modelo FSI apresentou resultados bons, com a vantagem de possuir um 

modelo transiente. A grandes frequências, este modelo não representou o campo 
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próximo, muito embora tenha tido valores de amplitude de pressão coerentes. O modelo 

acústico, no entanto, pecou a grandes frequências por conta da limitação da malha. É 

necessária uma malha muito refinada para simular estes modelos. Quanto aos resultados 

analíticos, estes apresentaram uma compatibilidade muito grande, variando um pouco 

apenas quando se aproxima bastante da fonte acústica e pela presença do campo 

próximo no cálculo analítico acústico.  

 

 

5.1 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Inicialmente, um modelo experimental do pistão acústico faria um papel importante na 

definição de qual método de cálculo é o melhor para cada faixa de distância e frequência.  

Seria possível também realizar a comparação entre modelos de cálculo para casos outros 

além de pistão acústico, como um cilindro pulsante ou um pistão em um tubo, que são 

casos acústicos bastante estudados e com bibliografia extensa. 

Além disso, seria possível comparar os resultados obtidos neste trabalho com resultados 

obtidos a partir de um modelo usando o método de elementos de contorno (Boundary 

elemento Method – BEM).  
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