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 Este trabalho propõe um modelo teórico para classificação e determinação de 

parâmetros de escoamentos de bolhas, Taylor e anular com base no uso de técnicas de 

Inteligência Artificial.  O modelo consiste de um módulo detector de limiar para 

identificação e separação dos sinais, uma rede neuronal auto organizável para classificação 

do tipo de escoamento; e de uma rede neuronal “Feed Forward” para determinação dos 

parâmetros do escoamento. O modelo proposto requer a existência de medição continua de 

sinais, via densitometria por radiação gama, à medida que o ar passa em uma tubulação 

vertical com líquido estagnado e extremidade superior aberta. Para construir esse modelo 

foi simulado, por meio do software MCNP-X, o arranjo de um sistema de medição 

constituído por uma fonte puntiforme e de um detector posicionado no mesmo eixo da 

fonte, em lados opostos de uma tubulação vertical. As simulações foram utilizadas para 

modelar os regimes considerados no trabalho. O modelo teórico proposto é capaz de 

realizar classificações corretas dos regimes simulados, identificando os parâmetros de 

bolhas de Taylor com erro dentro de limites aceitáveis por técnicas de gamagrafia 

industrial. As identificações de parâmetros para simulações de bolhas esféricas e 

escoamentos anulares indicaram erros maiores mostrando que o modelo proposto deve ser 

melhorado.  

 



v 
 

Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

 

MODEL FOR IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF TAYLOR FLOW BY 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES 

Pablo Garcia Schuabb 

February / 2017 

 

 

Advisors: José Antonio Carlos Canedo Medeiros 

Department: Nuclear Engineering  

 This work proposes a theoretical model for classification and determination of the 

parameters of Taylor flow based on the use of different Artificial Intelligence techniques: a 

threshold detection module for flow detection, a Self-Organizing Map Neural Network that 

is able to classify the type of the flow; and a Feed Forward Neural Network to determine 

flow parameters. This model foresees the continuous measurement of gamma radiation 

densitometry signals, as the air flows with an up-side orientation in a vertical bubble 

column. The MCNP-X software was used to simulate this arrangement which consists on a 

puntiform source, a detector positioned in the same axis as the source but situated on the 

opposite side of the vertical pipeline. This software was also used in modeling the regimes 

studied: spherical bubbles flow, Taylor’s flow and annular flow. The proposed model is 

able to make correct classifications of all the modeled regimes, identifying the parameters 

of Taylor bubbles with error within tolerance compatible with the gammagraphy 

technique. Identification of spherical bubbles parameters and annular flows was achieved 

with bigger errors and shows that the proposed model needs an improvement. 
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Capítulo 1 -  Introdução 

 

1.1. Objetivo 
 

O objetivo inicial do presente trabalho foi o de construir um modelo para 

classificação e determinação de parâmetros de escoamentos de Taylor tendo se baseado 

para isso no uso de técnicas de Inteligência Artificial.  O modelo proposto consiste de 

um módulo de detecção de limiar para detectar a ocorrência dos regimes modelados, e 

de módulos baseados no uso de redes neuronais que realizam a determinação de 

parâmetros específicos.  

O trabalho foi estendido para dois novos regimes de escoamento, bolhas 

esféricas e escoamento anular, e propõe um modelo de detecção e identificação que 

engloba os regimes de escoamento de bolhas esféricas, escoamento de Taylor e 

escoamento anular. 

 

1.2. Revisão Bibliográfica 
 

A identificação de escoamentos multifásicos, comuns em tubulações industriais, 

é importante em inúmeras aplicações e tipos de instalação: em trocadores de calor que 

utilizam água como fluido de trabalho, o controle da fração de vazio está ligado a 

fatores de produção e de segurança; na extração de petróleo a presença de uma fase 

gasosa em meio à água e ao óleo auxilia no processo de elevação do poço.  

Nos reatores nucleares de água pressurizada o calor é retirado do núcleo 

radioativo pelo refrigerante, durante operação normal a água deve estar na fase líquida 

em todas as etapas; já em reatores a água fervente é esperada sua ebulição ao passar 

pelo núcleo. A redução do fluxo de refrigerante no núcleo pode causar acidentes que 

coloquem em risco a saúde da população ou a integridade do núcleo do reator e da 

usina, o escoamento deve ser monitorado e controlado. 

Escoamentos bifásicos são um tema recorrente em trabalhos nas áreas de termo-

hidráulica, processos químicos, exploração de petróleo e reatores nucleares. Apesar das 
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classificações tradicionais cobrirem grande parte dos escoamentos registrados, 

classificações intermediárias podem ser feitas para qualificar e estudar as regiões de 

transição entre regimes (Zhou, 2013).  

O formato de como um escoamento se apresenta depende, dentre outros, de 

fatores tais como temperatura, pressão velocidade das fases. Os métodos visuais de 

classificação de escoamentos apresentam grande grau de divergência principalmente 

para classificações de escoamentos com características de transições entre regimes.  

A elaboração de números adimensionais, como Reynolds (Re), Bordon (Bo) e 

Eötvös (Eo), representam um número finito de parâmetros para determinação de 

escoamentos. Com base nesses números, é possível elaborar mapas para os padrões de 

escoamentos. Em geral utilizam-se mapas com duas ou três dimensões, conforme a 

quantidade de parâmetros que podem ser avaliados simultaneamente, para estabelecer 

regiões de classificação conforme a localização dos parâmetros selecionados.  

Duns e Ros propuseram um mapa para classificação empírica de padrões de 

escoamento, fazendo uso de grandezas como densidades dos fluidos, suas tensões 

superficiais e viscosidades (Duns & Ros, 1963).  

Mapas de classificação mais recentes foram elaborados com foco em 

determinados tipos de regimes e suas aplicações. (Aziz et al., 1967) (Ansari et al., 1994) 

(Hasan & Kabir, 1998).  

O mapa desenvolvido por Taitel, Barnea & Dukler, para escoamentos bifásicos 

verticais, utiliza parâmetros característicos dos fluidos e introduz uma variável de 

comprimento de entrada da tubulação. (Taitel et al., 1980). (figura 1).  



3 
 

 

Figura 1 - Mapa de regimes para escoamento bifásico vertical. Taitel et al (1980). 

Tal mapa, em duas dimensões, apresenta aplicabilidade mais geral, sendo usado 

como base comparativa em estudos que propõem novas metodologias para classificação 

de padrões de escoamento. (Zhou, 2013). 

No entanto, esses métodos para identificação de escoamento estão sujeitos a 

divergências em seus resultados devido a indivíduos que podem ter uma interpretação 

diferente para uma mesma situação apresentada, podendo, por essa razão classificar 

visualmente o escoamento de maneira diferente, ou, por conta de seus entendimentos, 

utilizar mapas que irão levar à resultados divergentes. 

Devido a sua flexibilidade, técnicas que utilizam inteligência artificial para 

classificação de escoamentos a partir de dados de medição vem sendo desenvolvidas e 

utilizadas na detecção da fração que cada fase ocupa no escoamento como parâmetro a 

ser identificado. (Barbosa et al., 2010), (Bishop & James, 1993) (Jingbo & Xiatie, 

2000). 

Dentre os fatores que alteram as principais características de um regime de 

escoamento estão as propriedades dos fluidos empregados. Em geral, em escoamentos 

bifásicos, são adotados água e ar atmosférico como as respectivas fases líquida e gasosa. 

(Amaya-Bower & Lee, 2010) (Viana et al , 2003). 

A medida da fração de cada fase pode ser calculada em diferentes volumes de 

controle e é classificada como: global, local ou média. (Babeli, 1997). Em escoamentos 

bifásicos é usualmente denominada de fração de vazio a fração de ar (fase gasosa) em 

meio ao líquido.  
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Para obter a medida é possível a utilização de diversos tipos de medidores, com 

as seguintes classificações em função do contato com o fluido e o contato com a 

tubulação (figura 2) (National Measurement System, 2010):  

Intrusivo/ Não Intrusivo – Referente às mudanças que a presença do medidor faz 

na estrutura da tubulação e do fluido. Em métodos não intrusivos a ocorrência de falhas 

por acúmulo de tensões nas paredes da tubulação é reduzida, aumentando a vida útil da 

linha. 

Invasivo/ Não Invasivo – Caracterizado pela necessidade de o medidor estar em 

contato com o fluido para funcionar, apesar de técnicas invasivas apresentarem menor 

custo seu contato direto com o fluxo desgasta o medidor, reduzindo sua precisão e 

durabilidade conforme uso prolongado. 

 

 

Figura 2 - Esquema visual para classificação do medidor conforme contato com o fluido 
e alterações estruturais na tubulação. (National Measurement System, 2010) 

 

Em técnicas não invasivas e não intrusivas não há contato entre o medidor e o 

fluido, o arranjo também não altera a estrutura da tubulação. Isso faz com que a 

integridade tanto da tubulação como do medidor sejam conservados. Dentre as técnicas 

utilizadas destacam-se Impedância Elétrica, Ultrassom e Densitometria por raios Gama. 

Utilizando técnicas de medição não invasivas e não intrusivas, a medição da 

fração de vazio é feita resolvendo sistemas de equações para associar a densidade de 

cada fase com a atenuação que cada fase fará no sinal medido.  
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Rocha e Simões-Moreira realizam uma associação entre a impedância elétrica e 

a fração de vazio utilizando dois detectores, cada um calibrado para uma faixa de fração 

de vazio. (Rocha & Simões-Moreira, 2008).  

Duarte e Prata estudam como as variações no formato da região sensível de 

detectores de impedância elétrica alteram a identificação de escoamento em dutos de 

pequenos diâmetros (até 10mm) (Duarte & Prata, 2000).  

No trabalho de Xu e Xu, foi usado tomografia por meio de ultrassom para 

identificar visualmente o regime de fases (Xu & Xu, 1997).  

Hewitt e Roberts utilizam radiografias per meio de raios-x para classificar 

visualmente os regimes, a classificação foi comparada com um método analítico e 

conclui-se que a utilização de raios-x para a visualização de fases tem desempenho e 

aplicabilidade melhores que a utilização de fotografias convencionais (Hewitt & 

Roberts, 1969).  

Pan e Hewitt estudaram o comportamento do erro em densitometrias. Segundo 

seu estudo, para minimizar o erro associado a técnica é necessário otimizar cinco 

parâmetros: taxa de contagem; tempo de medida; diferença entre coeficientes de 

atenuação; número de fontes de raios gama; e formato da emissão de partículas (Pan et 

al , 1993).  

Rezkallah e Jiang realizaram medidas experimentais de densitometria gama para 

a obtenção de fração de vazio em escoamentos bifásicos utilizando mais de um detector. 

Além de associar a confiabilidade da mediada com o número de detector e a emissão de 

partículas é demonstrada a influência do tempo morto do detector na incerteza associada 

à fração de vazio. (Rezkallah & Jiang, 1993). Para cobrir toda a região transversal da 

tubulação pode ser adotada a utilização de mais fontes e detectores.  

Park e Chung estudaram as limitações e aplicabilidade da determinação de 

fração de vazio média quando utilizada um único feixe de raios gama (Park & Chung, 

2007). Para maximizar as contagens recebidas a distância entre a fonte e o detector foi 

tal que o cone de emissão da fonte estava completamente alinhado com a região sensível 

do detector. 

Usualmente as medidas de densitometria com raios gama são feitas com perfis 

de escoamento imutáveis durante o tempo de irradiação.  
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A pedido da U.S. Atomic Energy Commission, T. C. Piper realizou um estudo 

onde o tempo de exposição da tubulação era reduzido, trabalhando assim com eventos 

dinâmicos (Piper, 1974). No trabalho foram considerados arranjos experimentais com 

diversos números de feixes, faixas de energia, detectores e diferentes formatos de feixes 

(cone, feixe linear, leque etc.) tendo-se observado que:  

 a diferença entre os coeficientes de atenuação dos fluidos utilizados está 

relacionada com a faixa de energia e a quantidade de fontes utilizadas;  

 a utilização de tubulações feitas de materiais com maior coeficiente de atenuação 

implica diretamente em uma maior energia;  e 

  fontes com alto valor de atividade são o suficiente para realizar o procedimento, 

mesmo com o tempo de exposição reduzido.  

Esse trabalho conclui, ainda, que a determinação da fração de vazio e a identificação do 

regime de escoamento, com mais de uma fase, pode ser feita utilizando uma fonte 

radioativa e dois ou mais detectores gamas posicionados em angulações diferentes em 

relação à fonte. 

Em Figueiredo et al., implementou-se uma rede neuronal artificial para a 

identificação de regime de escoamento e medição de fração de gás por meio de 

ultrassom (Figueiredo et al., 2016).  

Em um trabalho similar, Ishii e Mi, utilizaram medidas obtidas via impedância 

elétrica em conjunto com redes neuronais para fazer a identificação e determinação da 

fração de vazio em escoamentos verticais. Além de trabalhar com uma rede de 

aprendizado supervisionado, Ishii e Mi, treinaram uma rede auto organizável para 

realizar o mesmo tipo de medição. (Mi et al , 1998). Em outro trabalho de Ishii e Mi, o 

treinamento das redes neuronais desenvolvidas foi realizado com medidas de 

impedância elétrica obtidas por meio de um modelo teórico. (Mi et al., 2001).  

Bishop e James aplicam a densitometria gama aliada a uma rede neuronal para 

identificação de fases em escoamento multifásico. O experimento identifica de forma 

satisfatória as fases presentes no escoamento, a confirmação visual dos eventos medidos 

não foi realizada pois para possibilitar a reconstrução de imagens tomográficas seria 

necessário um número maior de feixes (Bishop & James, 1993).  



7 
 

O processo desenvolvido por Bishop e James é utilizado como base para o 

trabalho de Babelli, onde é calculada a fração de fases utilizando uma rede neuronal. O 

resultado é comparado com a solução obtida tradicionalmente pela resolução de 

sistemas (Babeli, 1997).  

O uso de redes neuronais, tendo como base simulações de densitometrias gama, 

foi realizado em dois trabalhos: em Abro et al., utilizando o pacote de softwares EGS4 

para simular radiação gama de baixa energia. As classificações foram feitas com dois 

arranjos de detecção, o primeiro com apenas um detector resultando em um erro de 15% 

e o outro com três detectores o que acarreta em um erro de 3%.  (Abro et al., 1999); e 

em Salgado et al., onde utilizou-se o software MCNP-X para as simulações de um 

amplo espectro de energias, para cada regime de escoamento foi utilizada e treinada 

uma rede específica (Salgado, et al., 2009). Em ambos os trabalhos a iteração da 

radiação gama com a matéria foi simulada por meio de softwares que utilizam o Método 

de Monte Carlo. 

Um estudo comparativo entre diversas técnicas de inteligência artificial para 

determinação de padrões de escoamento é realizado por Rosa et al., considerando uma 

linha com fluxo vertical orientado para cima por onde são recriados seis tipos diferentes 

de escoamentos bifásicos. A classificação é feita por meio de redes neuronais (do tipo 

“feed-forward”, de base radial e redes probabilísticas) e por um sistema especialista. Os 

dados utilizados no trabalho são obtidos por meio de impedância elétrica experimental. 

O estudo mostrou que na medida em que se aumenta o número de regimes à serem 

aprendidos pelas técnicas de inteligência artificial, o método que melhor realiza a 

identificação de regimes é o sistema especialista. Apesar da maioria das redes neuronais 

terem performance similar ao sistema especialista, a complexidade de sua arquitetura 

cresce exponencialmente, acarretando maior tempo computacional para treino e 

desenvolvimento da rede. (Rosa et al., 2010).  

Schuabb et al (2015) utiliza uma rede neuronal característica para o escoamento 

de Taylor na identificação de comprimento e diâmetro de bolhas de Taylor, simuladas 

em uma coluna vertical de agua. A rede neuronal com treinamento específico para esse 

tipo de escoamento utilizou 192 casos amostrais, gerados via software MNCP-X, e 

apresentou um erro médio quadrático de 2.22% para interpolações de diâmetro e 0.85% 

para interpolações de comprimento, incentivando o desenvolvimento da técnica 

utilizada. 
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1.3.  Trabalho Proposto 
 

Técnicas de inteligência artificial foram usadas em conjunto para a correta 

classificação dos escoamentos e parâmetros, com base em diferentes curvas, cada uma 

obtida com gamagrafias associadas à passagem de um tipo de evento específico (figura 

3). A essas curvas é dado o nome de Curva Sequência de Área (CSA). 

 

Figura 3  - Esboço de diferentes CSAs associadas à eventos característicos. 

  

Uma interface faz uma análise dos sinais com base em regras heurísticas para 

identificação da CSA em meio à sinais irrelevantes (ruídos, radiação de fundo) e 

controla o fluxo de informação para os módulos de classificação e identificação dos 

parâmetros de cada regime de escoamento, separando os sinais conforme as 

características do sinal correspondente aos regimes de escoamento detectados.  

A classificação do tipo de escoamento com base na curva separada é feita por 

uma Rede Neuronal Auto Organizável (Self Organizing Map – SOM) que classifica os 

regimes em categorias; para cada escoamento classificado foi treinada uma Rede 

Neuronal Supervisionada (Feed Forward Network) que realiza a determinação dos 

parâmetros do escoamento. O arranjo modular, com a separação das funções do 

modelo, melhora a performance das técnicas de classificação. 

Dos regimes tradicionais de escoamento em dutos verticais escolheu-se tratar o 

regime de bolhas esféricas dispersas (referenciado como regime de bolhas ou bubble), 

do regime de Taylor (previamente estudado em Schuabb et al) e do regime Anular. 

Tais tipos de escoamento foram selecionados por apresentar características bem 

definidas como continuidade das fases e fração de vazio.  

As características importantes de cada regime foram estudadas para a criação 

dos modelos de escoamentos utilizados nas simulações de Monte Carlo com o software 
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MCNP-X. A existência de cada tipo de escoamento em linhas termo-hidráulicas está 

ligada a natureza da planta industrial.  

O presente trabalho limita-se à avaliação teórica do método proposto 

considerando apenas a ocorrência dos regimes mencionados em uma coluna de líquido 

estática (água). Tendo em vista o número de simulações necessárias para contemplar 

todos os tamanhos, posições e arranjos de bolhas possíveis e o fato de ter-se que limitar 

e trabalhar com um número finito de dados, a utilização de uma rede neuronal 

interpoladora é mais uma vez incentivada por permitir trabalhar com o número de 

simulações disponíveis. Em especial, para o caso do escoamento de bolhas o número de 

simulações está ligado à quantidade de bolhas e à sua distribuição.  

 

1.4. Motivação e Relevância 
 

A indústria de óleo e gás destaca-se como principal área para aplicação de 

densitometria por raios gama. As grandes profundidades onde são feitas as medidas 

apresentam condições físicas desfavoráveis à aplicação de outras técnicas e a redução de 

vida marinha com o aumento da profundidade reduz o efeito nocivo da radiação 

ionizante no ecossistema.  

A possibilidade de utilização de gamagrafia por meio do uso passivo de 

materiais nucleares em medições realizadas em tubulações em diversos processos, e de 

aplicação do método de Monte Carlo por meio do software MCNP-X (Monte Carlo 

Nuclear Particle eXtended) nas modelagens e simulações do aparato de medição, motiva 

o interesse acadêmico no estudo e desenvolvimento da aplicação dessas técnicas. 

A densitometria gama se baseia na atenuação que a radiação gama sofre ao 

travessar um material. Conhecendo a densidade do fluido dentro da tubulação é possível 

estabelecer e resolver um sistema de equações que irá prever a fração de cada fluido 

utilizando leituras de atenuação do feixe de radiação de uma fonte radioativa com 

atividade conhecida (Babeli, 1997).  

Um estudo já apresentado pelo autor utiliza leituras de densitometria para fazer a 

identificação dos parâmetros de bolhas de Taylor escoando de maneira individual em 

uma tubulação vertical (Schuabb et al., 2015). 
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Do ponto de vista da aplicação de técnicas de Inteligência Artificial, o problema 

de detecção da ocorrência de regimes de escoamento pode ser resolvido como um 

problema de detecção de limiar com base em heurísticas observadas nos dados; o 

problema de classificação do regime de escoamento pode ser resolvido como um 

problema de clusterização, para o que as redes auto organizáveis são perfeitamente 

adequadas; finalmente, o problema de determinação dos parâmetros de escoamento 

pode ser resolvido como um problema de identificação de sistemas para o que as redes 

neuronais feed forward (RNFF) apresentam excelentes resultados.  

 

1.5. Metodologia 
 

O modelo proposto neste trabalho requer a medição continua de sinais, via 

densitometria por radiação gama, à medida que, com diferentes regimes de escoamento, 

o fluido escoa com orientação para cima em uma tubulação vertical. 

Para obtenção desses sinais foi modelado um ambiente virtual que simula as 

leituras em tempo real de um sistema de densitometria por raios gama. As leituras de 

densitometria, obtidas por simulações de Monte Carlo, utilizando o software MCNP-X, 

são usadas para representar a sequência do movimento de subida das bolhas.  

Os dados de contagem, obtidos por simulação da tubulação e do sistema de 

medição, constituído por uma fonte e de um detector de raios gama, são obtidos para 

construir um gráfico de contagens por energia (KeV), que fornece um valor associado à 

altura das bolhas em cada instante de seu deslocamento, qual seja a Curva Sequência de 

Áreas (CSA).  As CSA são analisadas pelo módulo de detecção de limiar para 

estabelecimento das heurísticas de detecção da passagem de bolhas. 

Os sinais dos regimes de escoamento simulados foram utilizados para o 

treinamento da rede auto organizável encarregada de classificar os regimes de 

escoamento. Os valores obtidos a partir das Curvas de Sequência de área foram 

utilizados para treinar as redes neuronais “feed forward” com a finalidade de identificar 

os parâmetros importantes para os diferentes tipos de escoamento.  
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Os dados simulados foram utilizados para teste e verificação do modelo proposto 

tendo sido analisados os resultados obtidos pela identificação e interpolação dos 

parâmetros do escoamento de Taylor comparados com outros trabalhos. 

 

1.6. Estrutura do Trabalho 
 

O trabalho está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo é introdutório e 

apresenta uma breve descrição do objetivo do trabalho, discute aspectos gerais sobre o 

problema a ser tratado, uma revisão bibliográfica, a proposta do trabalho, sua motivação 

e relevância, uma descrição dos principais passos para sua implementação e, finalmente 

apresenta a estrutura do trabalho. 

 O segundo capítulo apresenta os fundamentos teóricos envolvidos nos processos 

de modelagem dos escoamentos, apresenta um resumo da técnica de simulação por 

meio do método de Monte Carlo e do software MNCP-X, as técnicas de medição da 

radiação gama e apresenta os conceitos sobre as redes neuronais auto-organizáveis e as 

redes “feed forward”. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia do trabalho com detalhamento do 

arranjo para simulação dos dados e a análise dos sinais com vistas ao levantamento das 

heurísticas para elaboração do algoritmo de detecção e separação da passagem de 

bolhas. O pré-processamento dos sinais e o projeto e configuração das redes neuronais é 

apresentado. 

O quarto capítulo apresenta o funcionamento do sistema proposto, e são 

analisados os resultados preliminares com o objetivo de identificas ajustes necessários 

em sua funcionalidade. Os dados gerados nas simulações e as respostas do modelo são 

apresentados e discutidos e ao final do capítulo são apresentados os resultados da 

análise.  

O capítulo final do trabalho apresenta as conclusões do trabalho com base na 

análise dos resultados apresentados. A viabilidade do método desenvolvido é discutida 

por meio da comparação da eficiência obtida por outros métodos com técnicas 

diferentes. Propostas de trabalhos futuros são apresentadas com base nas conclusões. 
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Capítulo 2 - Fundamentos Teóricos 
 

Este capítulo apresenta a modelagem das simulações dos escoamentos e do 

sistema de medição com fontes e detectores de radiação, o software MCNP-X que 

implementa o método de Monte Carlo para simular as interações entre radiação e 

matéria, e os princípios do sistema de detecção e as características das redes neuronais 

usadas na construção do modelo proposto. 

 

2.1. Modelagem dos Escoamentos 
 

O processo de modelagem dos escoamentos considera estudos de simulações 

numéricas e termo-hidráulicas. No entanto, foi estabelecido um grau de simplicidade em 

função do escopo teórico assumido pelo trabalho proposto, qual seja o de testar a 

viabilidade de uma linha de pesquisa dentro da qual o modelo possa ser desenvolvido e 

aprimorado.  

Um estudo inicial dos principais tipos de escoamento e suas características em 

tubulações verticais foi realizado com a finalidade de selecionar os escoamentos de 

maior interesse para o presente estudo, tendo sido definida a modelagem dos 

escoamentos de bolhas esféricas, escoamento de Taylor e escoamento anular.  

É estudado em Hall-Taylor & Hewitt (1970) os principais tipos de escoamento e 

suas características são definidas conforme mostrado na figura 4:  
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Figura 4 - Regimes de Escoamento em tubulações verticais, aumento no fluxo de gás 
ocorre da esquerda para a direita. 

 

O escoamento de bolhas é caracterizado por bolhas discretas dispersas 

randomicamente em uma fase líquida contínua. Naturalmente a fração de vazio presente 

nesse regime é baixa. A disposição e a concentração das bolhas são afetadas pela 

orientação do escoamento (Clift et al., 1978). Em tubulações horizontais a concentração 

ocorre na parte superior do tubo. Em tubulações verticais as bolhas são dispersas na 

direção axial, concentrando-se próximo a parede em escoamentos ascendentes e 

afastando-se da mesma em escoamentos descendentes. (Biswas et al., 2006) 

(Tryggvason & Lu, 2011). 

No regime de escoamento de Taylor o aumento do número e tamanho das bolhas 

inicia um processo de colisão e junção das mesmas gerando bolhas maiores com o 

formato de um projétil, as quais recebem o nome de bolha de Taylor (Davies & Taylor, 

1950). Essas bolhas apresentam diâmetro próximo ao diâmetro da tubulação, estando 

sempre centralizada em linhas de escoamentos verticais. Em escoamentos horizontais 

sua forma é alterada devido às forças de empuxo e gravidade. (Hall-Taylor & Hewitt, 

1970). Independente da inclinação da tubulação o escoamento é caracterizado pela 

passagem de uma bolha de Taylor (BT), representando a fase gasosa, intercalada por um 

pistão de líquido. 

No escoamento de Churn o aumento do fluxo ou da fração de vazio do líquido 

faz com que o escoamento se torne caótico. Nesse regime as bolhas estão deformadas 
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com tamanho e posicionamento aleatórios na fase líquida, a presença de vórtices altera 

constantemente o formato das bolhas, a fase gasosa começa a se tornar predominante 

nesse tipo de escoamento (Zhou, 2013). Devido a característica caótica do escoamento 

não é possível fazer previsões quanto a continuidade ou descontinuidade das fases. O 

regime de Churn apresenta maior desordem o que dificulta sua representação nessa 

etapa do trabalho que trata de modelos teóricos simplificados. 

No perfil de escoamento anular, o fluxo de gás é maior que o da fase líquida 

gerando uma separação bem definida entre as duas fases. Ambas estão dispostas de 

forma contínua. Enquanto a fase gasosa escoa no centro do tubo, a fase líquida escoa 

próxima às paredes. (Hall-Taylor & Hewitt, 1970). Em tubulações horizontais há ligeira 

alteração entre a largura da camada de líquido devido à gravidade. Em orientações 

verticais, a largura do filme de líquido nas paredes em média é constante. (Alves, et al., 

2012).  

Em outro perfil de escoamento a fase líquida fica completamente dissipada na 

gasosa. Em geral pode ser tratado como o escoamento turbulento de uma névoa 

homogênea ou como um caso específico do escoamento anular. (Maxey et al., 1997). 

Sua ocorrência é natural para determinados tipos de reatores químicos e principalmente 

na exploração de jazidas de óleo e gás (Chierici et al., 1974). Mesmo com fase líquida 

completamente dispersa pode haver concentração de líquido em determinados pontos de 

extremidades, como imperfeições ou equipamentos invasivos. Em geral, centrais 

geradoras de energia utilizam turbinas à vapor (Turbinas secas) apresentam redução de 

eficiência e de vida útil quando a umidade relativa do gás é muito alta (Brooks, 2000) 

(Birdd & Grave, 1991) (Vaisala, 2016). Turbinas que trabalham na faixa de fluidos 

evaporativos ou gases úmidos estão sendo estudadas, por Rao e por Lear, contudo ainda 

não foram comercializadas (Rao, 2014) (Lear Jr., 2016). 

Os regimes selecionados para modelagem representam regiões distintas e 

sequenciais quando caracterizados pela fração de vazio e fluxo de gás. A análise do 

formato da fase gasosa também pode diferenciar os regimes por meio de sua disposição, 

formato e continuidade. Assim, o sistema proposto contempla a identificação, 

classificação e determinação de parâmetros desses três tipos de escoamentos em meio à 

água. Serão determinados parâmetros para todos os escoamentos modelados, contudo, 

devido ao grau de simplicidade adotado pelas simulações dos escoamentos anular e de 
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bolhas e às limitações quanto ao arranjo de detecção selecionado, espera-se que a 

capacidade de determinação de parâmetros para tais regimes seja prejudicada. Para a 

modelagem computacional de cada evento foi determinado um volume de controle (VC) 

dentro do qual será representada as características dos eventos modelados, a ocorrência 

de um evento será simulada com o deslocamento do VC ao longo de toda a tubulação.  

Neste parágrafo, faremos as considerações gerais em relação a ocorrência dos 

escoamentos. Baixa fração de vazio, em torno de 30%, é característica do escoamento 

de bolhas dispersas. Nesse tipo de regime a predominância será da fase líquida, que se 

apresenta de forma contínua, o formato diminuto das bolhas pode ser associado a 

eventos com curta duração. A transição entre predominância da fase líquida para a fase 

gasosa é apresentada pelo escoamento de Taylor, as fases escoam de modo interruptos 

com fração de vazio local (região onde a há fase gasosa) entre 80% e 95%. A 

predominância da fase gasosa é estabelecida com o escoamento anular, apresentando 

continuidade no escoamento de ambos os fluidos. Nesse regime de escoamento o 

cálculo da fração de vazio é feito quando o regime está completamente desenvolvido e 

considera toda a extensão da tubulação por onde o regime se encontra (fração de vazio 

global). Em geral, os valores são maiores que 80%. 

 

2.1.1. Modelagem do Regime de Bolhas esféricas 
 

Em escoamentos com bolhas esféricas, características como o número das 

bolhas, formatos e diâmetros em conjunto com um deslocamento individual (que é em 

teoria livre) fazem com que esse regime de escoamento tenha o maior número de 

possibilidades de casos a serem simulados. Como a análise inicial proposta por esse 

trabalho não irá abordar o escoamento com muito detalhe, fez-se uso de práticas comuns 

em estudos de termo-hidráulica para simplificar a modelagem do regime reduzindo a 

quantidade de graus de liberdade do evento. À priori, a velocidade individual de cada 

bolha deveria ser identificada. Nicklin (1962) demonstrou que a velocidade da fase 

gasosa em um escoamento de bolhas esféricas é influenciada por três componentes: a 

velocidade das bolhas, a velocidade do fluido e o empuxo do gás. A figura 5 mostra 

uma coluna de borbulhamento, com deslocamento apenas da fase gasosa.  
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Figura 5- Exemplo de um escoamento de bolhas esféricas. A seta indica o sentido do 
escoamento. 

 

Ao realizar observações em cortes transversais na figura é possível notar que a 

medida que uma determinada faixa de bolhas se movimenta, ela precisa deslocar o 

líquido presente na seção diretamente acima, dificultando assim sua movimentação. O 

movimento da fase gasosa irá encontrar resistência, pois a frente de bolhas precisará 

necessariamente deslocar a maior quantidade de água para avançar. Com isso pode-se 

estabelecer que apesar de cada bolhar ter uma velocidade individual, o conjunto de 

bolhas em um determinado volume de controle (VC) irá escoar com uma velocidade 

média constante. 

Em tubulações verticais observa-se que o sentido do escoamento (orientado para 

cima ou para baixo) gera uma região com concentração de bolhas. A partir da análise da 

fração de vazio radial do tubo é possível identificar um a região periférica com 

espessura igual ao valor do diâmetro das bolhas. Em escoamentos orientados para cima 

há maior concentração de bolhas nessa região, enquanto que em escoamento para baixo 

há um afastamento de bolhas dessa região. (Biswas et al., 2006) 
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Figura 6 – Representação do movimento e disposição das bolhas, em função da fração 
de vazio em escoamentos verticais orientados para cima. (Biswas et al., 2006) 

 

A modelagem do deslocamento das bolhas foi feita ao longo do eixo central da 

tubulação, espalhando randomicamente as bolhas no volume de controle, de modo que 

região periférica tenha maior concentração de ar do que o centro da tubulação (figura 6).  

Foi escolhido um número fixo (60 bolhas) para todas as simulações utilizadas nas etapas 

de elaboração da IA. Essa quantidade de bolhas está de acordo com a quantidade 

utilizada em estudos realizados no campo de simulação de escoamento por cálculo 

numérico computacional (Ansari et al , 1994) (Biswas S. , 2007). 

Esse regime é caracterizado pela presença de bolhas pequenas, observa-se que 

para bolhas com diâmetros muito menores que o diâmetro interno da tubulação, a 

presença de deformações causadas pela interação entre bolhas e entre as paredes da 

tubulação são reduzidas (Nicklin, 1962). Em escoamento laminar com fluidos estáticos, 

as bolhas com diâmetro de até 60% em relação ao da tubulação ainda possuem formato 

predominantemente esféricos. (Tomiyama et al., 2012). 

Nesse trabalho serão simuladas bolhas esféricas com o diâmetro menor que 10% 

do diâmetro interno da tubulação. Com isso é possível assumir que não haverá interação 

entre bolhas (colisão ou deformação) ou com a parede da tubulação; o formato de todas 

as bolhas será esférico; as bolhas não serão deformadas ao longo de sua trajetória; e 

todas as bolhas possuirão o mesmo tamanho. 
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 Em virtude do número limitado de bolhas utilizado nas simulações (máximo de 

60) adotou-se dois métodos para recriar instantes diferentes do escoamento. São eles: 

Golfada de Bolhas: Evento local, caracterizado pela passagem das bolhas como 

um único grupo é simulado com a movimentação do VC passando em frente a 

região de medição. Representa a passagem de bolhas como um evento pontual 

de curta duração. Representa a injeção de uma quantidade fixa de ar durante um 

tempo curto em uma coluna de borbulhamento. 

Fluxo estabelecido: Evento geral, caracterizado por um fluxo constante de 

bolhas intermitente é simulado com o VC fixo em frente a região de medição, de 

forma a representar injeção de ar em uma coluna de água de maneira controlada 

e ininterrupta.  

Ambos os padrões representarão o regime de bolhas em uma coluna de 

borbulhamento; a classificação como golfada e fluxo estabelecido deverá ser 

identificada pela RNA ao ser detectada a presença desse tipo de escoamento. 

 

2.1.2. Modelagem do Regime de Taylor 
 

O regime de Taylor é o principal tipo de escoamento a ser identificado no 

trabalho. Ele apresenta características que limitam o número de graus de liberdade para 

o movimento da bolha, auxiliando na modelagem utilizada nas simulações. O regime de 

Taylor é caracterizado pela passagem de bolhas de Taylor (BT), intercaladas por massas 

(ou plugs) d’agua, por isso é modelado cada bolha de maneira individual, preenchendo 

completamente o volume de controle. O formato característico das bolhas está 

relacionado com diversas propriedades, como tamanho da tubulação, volume de gás, 

diferença entre as densidades dos fluidos, tensões superficiais e velocidades das fases. 

(Nickens & Yannitell, 1987) 

Em determinadas condições de escoamentos com água e ar, a bolha toma forma 

de projétil apresentando características como nariz arredondado, corpo alongado de 

formato cilíndrico e fim achatado, como mostra a figura 7. O diâmetro do corpo 

cilíndrico tem valores bem próximos ao do diâmetro interno da tubulação (D), ficando 

apenas uma fina camada de líquido entre a parede do duto e a interface de gás. Em 
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escoamentos verticais orientados para cima há um alinhamento entre o eixo central da 

bolha e da tubulação. (Llewellin et al., 2011) 

 

 

Figura 7 - Bolhas de Taylor em diferentes formatos. A densidade do liquido aumenta da 
esquerda para direita (Viana, Pardo, Yánez, Trallero, & Joseph, 2003) 

 

O comprimento da bolha pode variar, em geral a classificação dos tamanhos das 

bolhas (entre pequenas, médias e grandes) está associada à proporção entre o seu 

comprimento e diâmetro (l/d). Há ocorrências e características específicas para cada 

grupo de tamanho. Bolhas pequenas (com comprimento máximo de até 3 vezes o 

diâmetro) em especial são mais estáveis, não sofrendo eventuais deformações ao longo 

de sua movimentação. Quando a influência da tensão superficial pode ser 

desconsiderada por conta das características do escoamento, o formato da frente da 

bolha é necessariamente hemisférico. (Nickens H. V., 1984) 

O número de Eötvös (ou também número de Bond) têm um importante papel no 

estudo de bolhas de Taylor. Ele é definido como um número adimensional que mede a 

relação entre as forças de empuxo e as tensões superficiais atuantes em uma bolha de 

gás que se propaga em um meio líquido. É dado pela seguinte fórmula (equação 1): 

        Eq. (1) 

onde g é a aceleração da gravidade, σ a tensão superficial, Δρ a diferença entre as 

densidades dos fluidos e L comprimento característico da seção reta por onde a bolha 

escoa (em uma tubulação cilíndrica esse valor é igual ao diâmetro interno da tubulação). 

Para escoamentos com altos valores de Eo (Eo>500) as tensões superficiais podem ser 
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desconsideradas. Nessa faixa de Eo a relação entre o diâmetro da bolha e da tubulação 

oscila por volta de 0.90 e o número de Froude converge para o valor 0.361 (Nickens & 

Yannitell, 1987). 

O número de Froude é um adimensional que mede a relação entre as forças 

inerciais e um campo de forças que age sobre o corpo em movimento. Em mecânica dos 

fluidos ele é usado para medir a resistência sofrida por um corpo se movimentando 

parcialmente ou totalmente submerso. Para o caso de escoamento da bolha de Taylor, 

onde o meio avaliado sofre ação apenas do campo gravitacional, Fr é dado pela equação 

2:  

         Eq. (2) 

onde Uo é a velocidade de arrasto da bolha (velocidade da fase gasosa em 

relação à fase líquida), g é aceleração da gravidade e L é o comprimento característico. 

Esse cálculo da velocidade de arraste para bolhas é válido tanto para o caso de coluna 

estática (velocidade do líquido igual à zero) quanto de para escoamentos bifásicos em 

tubulações (onde há velocidades para as duas fases). (Collins et al., 1978). Pesquisas 

mais recentes propõem um método empírico para obtenção da velocidade de subida “u” 

da BT em uma gama maior de condições, um estudo comparativo elabora uma 

correlação universal para o cálculo da velocidade de uma BT a partir da equação 2, do 

número de Froude. (Viana et al., 2003) e das observações de Dumitrescu (1943) que 

associou o formato de projétil da bolha com um método teórico para obtenção de sua 

velocidade. A fórmula da equação 3 foi comprovada experimentalmente. Nela g é a 

aceleração da gravidade e D o diâmetro da tubulação. A constante C é obtidade de modo 

empírico e está associada a fatores físicos como tamanho da bolha, diferença entre 

densidade dos fluidos, inclinação da tubulação e o número de Froud. 

 

        Eq. (3) 

Davies & Taylor (1950) confirmaram por meio de fotografias que a parte 

superior desse tipo de bolha possui formato hemisférico. Proporam um modelo teórico 

para cálculo de sua velocidade em tubos cilíndricos cheios de agua, onde a propagação 



21 
 

da bolha é obtido com o esvaziamento do tubo pelo fundo. O modelo foi validade 

experimentalmente e está de acordo com a equação 3, proposta por Dumitrescu  (1943) 

com um valor de C = 0,46. 

A principal importância da correlação da equação 3 é determinar quais fatores 

interferem na velocidade u de subida da BT. A influência entre o comprimento da BT e 

sua velocidade é baixa pra bolhas de uma mesma faixa de tamanho. O estudo 

supracitado observou um aumento de apenas 10% quando a proporção entre 

comprimento e diâmetro passava de 3 para 20 (l/d). Considerando apenas BT de 

tamanhos pequenos, a equação 3 pode ser escrita como a equação 4 apresentada a seguir 

(Nicklin et al., 1962),(Clift et al., 1978). 

 

        Eq. (4) 

Nesse formato a velocidade de subida u é calculada apenas por fatores globais à 

simulação utilizada, ou seja, na modelagem de bolhas de Taylor é possível considerar 

que, mesmo sem calcular a priore as velocidades de arraste, todas as BT irão escoar com 

a mesma velocidade e essa velocidade será constante durante todo movimento. Essa 

consideração está de acordo com a premissa de Dumistrescu (1943) que sugere que caso 

não haja alterações no volume e na estrutura da bolha ela irá subir com uma velocidade 

constante, que é determinada principalmente pelo formato de sua frente. 

 

2.1.3. Modelagem do Regime Anular 
 

O Regime de escoamento anular será tratado como um regime vertical 

estacionário devido à sua maior duração dentre os modelos previstos. Geralmente é 

iniciado pelo aumento da vazão de gás de regimes turbulentos com padrões 

completamente caóticos. Após estabelecido aparenta certa estabilidade, mesmo com 

constantes oscilações na interface entre água e ar, que geram eventos pontuais como 

ondulações em alta frequência orientadas para cima; ondulações de baixa frequência 

orientadas para baixo; passagem de membranas líquidas; e líquido disperso na fase 

gasosa. 
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Figura 8 - Escoamento anular e eventos pontuais possíveis (figura retirada de 
https://www.petropedia.com/definition/195/annular-flow. Consultado em 06 de maio 

de 2016). 

 

Em simulações preliminares realizadas pelo autor, notou-se que os eventos 

pontuais do escoamento anular, esquematizados na figura 8, não afetaram o sinal 

adquirido pois sua duração é muito pequena quando comparada com a duração de todo 

o regime. Sendo assim nenhum evento pontual foi considerado durante a modelagem do 

regime de escoamento anular. A representação utilizada foi a mais comum possível e 

consiste em um cilindro de ar no interior de um cilindro de água, ambos concêntricos 

com a tubulação. 

 

2.2. Densitometria por Raios Gamas  
  

A Densitometria gama associa a densidades das fases envolvidas com a 

atenuação das partículas gamas emitidas. Conforme o número de fases envolvidas é 

possível utilizar diferentes faixas de energia para identificar a fração de cada fase. 

(Relly et al., 1991). A equação (5) apresenta a fórmula para atenuação das partículas 

gamas de uma determinada energia em uma linha composta por “n” camadas de fluidos 

diferentes, onde I é a emissão medida pelo detector, I0 é a emissão da fonte caso não 

houvesse atenuação, ϒ é o coeficiente de atenuação dos fluidos e x a largura das 

camadas de fluidos. 

 

    Eq. (5) 

https://www.petropedia.com/definition/195/annular-flow
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Conhecendo os materiais no interior da tubulação (e por consequência os 

coeficientes ϒ) e usando da seguinte relação entre as larguras das faixas de fluidos e o 

diâmetro do tubo D, que é um dado conhecido do problema, temos: 

 

       Eq. (6) 

 

É possível escrever um sistema utilizando as equações 5 e 6 para determinar a 

espessura de cada fase. A figura 9 exemplifica um caso com um fluido com três fases 

(n=3). O sistema final a ser resolvido é o seguinte (Babeli, 1997): 

 

Figura 9 - Esquema Ilustrativo da técnica de gamagrafia com escoamento trifásico 

 

Na equação 7, os índices A e B são referentes à energia do feixe trabalhado, tal 

como no experimento de Babeli (1997), haviam três fases.  

 

 

       Eq. (7) 

 

 

Raios Gama A e B 

Regime estratificado trifásico 
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Uma fonte com duas energias diferentes foi suficiente para identificar a 

espessura X de cada fase. De modo geral para identificar a espessura de uma tubulação 

com N fases utiliza-se N-1 feixes de radiação gama com energias diferentes. O número 

de equações no sistema montado será igual ao número de fases presentes. 

Esse processo foi desenvolvido utilizando um detector que contabiliza apenas 

uma faixa de energia (detector mono canal). Durante a utilização de um detector 

multicanal (avaliando mais de uma faixa de energia e assim cobrindo todo o espectro de 

emissões), todas as intensidades de energia são registradas por meio de contagens. Em 

geral são utilizados os valores de contagens referentes à energia característica da fonte, 

que por apresentar o maior número, é denominada de fotopico. A relação entre a 

atenuação da radiação gama emitida pela fonte e o material por onde o feixe atravessa é 

observada no número de contagens do fotopico (ou altura do fotopico). Um aumento na 

densidade do material representa maior atenuação da energia da partícula. Com isso a 

altura do fotopico é reduzida conforme há a atenuação do material por onde a radiação 

gama atravessa. 

 

Figura 10 – A) Curva de contagens a esquerda com emissão de gamas em duas 
energias diferentes. B)  Separação de todos os valores que compõem fotopico as 
delimitações utilizadas na equação 8 

 

Em geral, a curva pode sofrer influência por conta de radiações de background 

presentes no ambiente da medição, ou porque a fonte utilizada apresenta emissão em 

mais de um fotopico.  

A fórmula da equação 8 (Gilmore, 2008) foi elaborada para realizar a contagem 

do número de feixes raios de gama incidentes na região de um fotopico, de modo que, a 
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influência devido a outros tipos de radiação seja minimizada. Quando o número de 

janelas de energia tende a infinito, o somatório presente na equação 8 se torna uma 

integral entre os limites L e R (previamente estabelecidos) da curva e o resultado se 

torna a área sob o fotopico, exemplificado na figura 10-B) como a área hachurada sob a 

curva.  

      Eq. (8) 

A simulação dos escoamentos ocorre de modo discreto no tempo sendo realizada 

uma nova gamagrafia em cada instante. O resultado em cada instante de tempo está 

associado a uma determinada posição do volume de controle utilizado na simulação do 

escoamento. O deslocamento das bolhas é registrado em um gráfico de Contagens (área 

sob fotopico) por Tempo. Nomeiam-se esses pulsos como Curva Sequência de Áreas 

(CSA). A sequência esquemática da obtenção da CSA associada à passagem de uma 

bolha de Taylor é demonstrada na figura 11. 

 

 

Figura 11 - Sequência esquemática para obtenção de uma CSA associada a passagem 
de uma bolha de Taylor na tubulação. 
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2.3. Método de Monte Carlo 
 

O Método de Monte Carlo (MMC) é uma técnica de modelagem estocástica que 

utiliza funções de distribuição de probabilidade (FDP), idealizado em 1940 por 

Nicholas Ulam e John von Neumann que se basearam na geração de números aleatórios 

por uma roleta de cassino (Ulan & Neumann, 1949). Ulam e von Neumann descobriram 

que cálculos com grande número de repetições poderiam ser usados para estimar a 

viabilidade de fissões atômicas que seriam recriadas em experimentos. 

 

2.3.1. Princípio do Método 
 

A premissa do método é que dadas probabilidades conhecidas de uma sequência 

de eventos é possível obter diversos resultados amostrais; caso sejam utilizadas 

quantidades suficientes de amostras a média dos resultados irá convergir para o valor 

desejado. Atualmente o método é utilizado amplamente para previsões em áreas da 

física nuclear, economia, meteorologia e biologia dentre outros. 

Para seu funcionamento, é necessário estabelecer uma função de transferência 

que relacione a grandeza desejada com variáveis relacionada a parâmetros conhecidos. 

As variáveis são computadas de acordo ao modelo estocástico, associando uma ou mais 

funções de distribuição de probabilidade para cada variável. Os cálculos realizados no 

MMC são intuitivos e relativamente simples possibilitando a resolução de problemas de 

maneira menos complexa do que por métodos determinísticos, por exemplo: Em 

estudos de reatores nucleares, a taxa de reação pode ser calculada de modo 

determinístico com a solução numérica da equação de transporte de nêutrons. Para isto é 

necessário a discretização das variáveis em relação ao espaço e energia. O MMC pode 

calcular estimativas para a taxa de reação utilizando funções mais simples e sem a 

necessidade da solução explicita da distribuição de fluxo de nêutrons (Leppãnen, 2007). 

O exemplo mais comum da aplicação do método consiste na obtenção do valor 

de Pi por meio da proporção entre a área de um quadrado de lado 2R e de um círculo, 

inscrito, com raio R. A área do círculo será dada por π · R² e a do quadrado por 4· R², a 

razão entre as duas é 4/ π. A aplicação do MMC nesse problema se baseia na geração de 

pontos de maneira aleatória em uma região delimitada pelo quadrado, figura 12. Ao 
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final a razão entre a quantidade de pontos totais e a quantidade de pontos dentro do 

círculo será uma estimativa da razão entre as áreas. 

 

 

Figura 12 – Exemplo visual da aplicação do MMC para obtenção do valor de PI. 

 

Nesse exemplo cada ponto adicionado seria considerado uma iteração do MMC.  

A relação entre a quantidade de pontos dentro e fora do círculo seria a função de 

transferência e a posição de cada ponto no espaço bidimensional seriam as duas 

variáveis estocásticas do problema. Em geral são necessárias 105 iterações para obter 

um erro da ordem de 10-3. 

Em física nuclear é conhecida a função de probabilidade dos eventos nucleares 

por meio de seções de choque e decaimentos exponenciais. A grande quantidade de 

históricos necessária ao método é natural em eventos de origem nuclear. (Kattawar, 

1996). Nesse caso, a função de transferência, equação 9, é a distância x percorrida por 

determinado fóton até sua próxima iteração que pode ocasionar espalhamento, absorção, 

detecção ou fuga de dentro do domínio de simulação (Pani et al., 1987).  

         Eq. (9) 

Nesta equação, µ é o coeficiente de atenuação linear total do meio, e R é um 

número aleatório que representa a razão entre energia final e inicial após o 

deslocamento do fóton. A partir de um valor de R é calculada a distância percorrida pelo 

fóton, sendo que, ao fim do percurso do fóton, um tipo de interação com a matéria será 

selecionado a partir da avaliação do valor de R. As equações 10 e 11 a seguir 

exemplificam o caso para efeito fotoelétrico e espalhamento Compton. (Pani et al., 
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1987). Nas equações, τ é o coeficiente de atenuação fotoelétrico, e σ o coeficiente de 

atenuação de Compton.  

    Eq. (10) 

  Eq. (11) 

 

O ângulo e direção do deslocamento da partícula após o espalhamento é 

determinado por meio de outras funções de transferências, por exemplo, no caso 

simplificado onde o espalhamento é isotrópico, o novo deslocamento pode ser dado 

pelas equações a seguir: 

         Eq. (12) 

         Eq. (13) 

Nas equações 12 e 13 são necessários mais dois números aleatórios, r1 e r2 com 

valores entre 0 e 1. Agora os parâmetros a serem determinados serão: ϴ que é o ângulo 

azimutal e z que é a terceira coordenada de um sistema cartesiano. Dos valores para z e 

ϴ são obtidos os valores das outras coordenadas cartesianas através das seguintes 

relações: 

                      Eq. (14) 

       Eq. (15) 

A trajetória de uma partícula será computada em um histórico que irá registrar a 

sequência de deslocamentos entre os pontos (P0, P1, P2, P3 ,... Pn). Em cada ponto a 

interação da radiação com a matéria irá gerar eventos como variação de energia, de 

direção ou geração de outros tipos de radiação (figura 13). 
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Figura 13 - Representação da simulação da trajetória de um fóton. (Antolin, 2013) 

 

2.3.2. Software MCNP-X 
 

O software utilizado para fazer as simulações seguindo o MMC foi o MCNP-X, 

desenvolvido e comercializado pela Los Alamos University - EUA. O ambiente de 

desenvolvimento do MCNP-X para montagem de ambiente virtual possibilita a criação 

livre de estruturas por meio de associação de funções de formas geométricas. As 

simulações são feitas em instantes discretos no tempo e podem trazer diversas 

informações como fluxo de partículas; taxa de dose; dose absorvida; contagem por 

canal; dentre outras. (X-5 Monte Carlo Team, 2003).  

A estrutura do arquivo de entrada (Cartão de Entrada/Cartão de Input) é dividida 

em 3 blocos. No bloco de Superfícies são utilizadas equações geométricas para criação 

de formas no espaço (cones, planos, esferas, torides e etc.).  

No bloco de Células são criadas estruturas por meio de associações booleanas 

das superfícies do bloco de superfícies. Ao serem definidos os volumes também são 

feitas determinações dos materiais de cada célula.  

No bloco de dados são informadas características da simulação como, 

composição dos materiais usados e duração da simulação. Nesse bloco são também 

definidas fontes (quantidade, posicionamento, formato, energia etc.) e detectores. O 

término da simulação é indicado por dois modos, após um determinado tempo 

estipulado (simulação por tempo), ou após um determinado número de elementos 

emitidos pela fonte terem toda sua trajetória computada (simulação por históricos). Para 

a duração das simulações foi selecionado simulação por histórico com um número de 

107 eventos, significando o número de raios gamas emitidos duas simulações (i.e., 

instantes de tempo) subsequentes. 



30 
 

 A emissão de radiação pela fonte é medida em termos de sua atividade em 

Becquerel (Bq – Unidade do Sistema Internacional que representa decaimentos 

radioativos por segundo). Usando como referência para cálculo de uma velocidade de 

escoamento bolhas de Taylor com relação de diâmetro de 0.9 (Nickens & Yannitell, 

1987), o número de Froude irá convergir para o valor 0,361 e a equação 2 toma então a 

forma da equação 16, possibilitando o cálculo de uma velocidade de bolha). 

   Eq. (16) 

Como a distância percorrida entre duas simulações subsequentes é 0.1cm, o 

tempo entre simulações será de 3,33 · 10-3 segundos. Dividindo o número de históricos 

pelo tempo entre simulações obtém-se um valor aproximado de 3GBq para a atividade 

da fonte. Esse valor é considerado alto para aplicações em laboratórios acadêmicos, que 

utilizam fontes da ordem de KBq. Em gamagrafias industriais é comum a utilização de 

atividade entre algumas centenas de GBq e TBq (International Atomic Energy Agency, 

2005). Estudos objetivando a redução desse valor foram realizados e apresentam 

gamagrafias com fontes de atividade na ordem de 5 GBq mantendo o mesmo grau de 

precisão que as gamagrafias realizadas com valores tradicionais de atividade. (Lopes et 

al., 1997) (Jahanbakhsh et al , 2013) 

 

2.4. Módulo de Detecção 
 

No trabalho proposto o sistema de medição obtém a área sob o gráfico da curva 

de contagem. O modulo de detecção, com base em regras do tipo se-então-senão será 

responsável por avaliar se o dado mensurado naquele instante caracteriza ou não a 

passagem de uma bolha, usando como critério a comparação do sinal com limiares que 

se ultrapassados evidenciam a ocorrência de uma passagem de algum tipo de bolha, e 

em caso contrário, representando apenas a passagem de água (caso não relevante).  

As leituras identificadas como passagem de bolhas são separadas pelo módulo 

de detecção e são ordenadas em sequência em um vetor de dados, constituindo assim a 

Curva de Sequência de Área do escoamento. Esses dados são passados para uma rede 

auto organizável (SOM) que fará a classificação do tipo de escoamento através da 
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ativação de clusters, cada cluster representa um escoamento diferente e apenas um é 

ativado por vez. A resposta obtida pela SOM será interpretada e informada para uma 

rede “feed forward” (RNFF) previamente treinada para a determinação de parâmetros 

específicos ao escoamento considerado.  

 

2.5. Redes Neuronais 
 

Redes neuronais artificiais (RNA) são formadas pela associação de neurônios 

artificiais, ativados pela transmissão de informações via um vetor de entrada. A 

estrutura de um neurônio artificial (figura 14) apresenta um fator multiplicador (peso) 

para cada dado que constitui o vetor de entrada, e uma função de ativação que utiliza 

como função de agregação para obtenção do valor do sinal de sua entrada, o somatório 

das entradas do vetor. O resultado pode ser apresentado como resposta da rede ou como 

um novo vetor de entrada para um neurônio subsequente da rede. 

 

 

Figura 14 - Esquema da estrutura de um neurônio com D entradas e função de ativação 
f. O fator b (bias) representa um peso extra somado aos sinais. 

 

A capacidade de aprendizado de uma RNA é estabelecida pelo treinamento das 

redes. Nessa etapa, os pesos dos neurônios são ajustados em cada iteração (ou épocas) 

do treino. O tipo de rede é determinado por fatores como organização dos neurônios, 

tipo de treinamento, fluxo de informações, e funções de ativação. 

 

 

Xd 
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2.5.1. Rede Neuronal Feed Forward (RNFF) 
 

Redes neuronais feed forward (figura 15) apresentam neurônios organizados em 

camadas (layers) de entrada, camada oculta, e camada de saída. A dimensão da camada 

de entrada é determinada pelo número de parâmetros de entrada e o número de 

neurônios na camada de saída determinado pela dimensão do espaço dos dados de saída. 

O número camadas intermediárias (hidden layers) e de neurônios das camadas 

intermediárias é ajustado conforme as necessidades, de modo a maximizar os resultados 

com o menor número de neurônios. O fluxo de informação é sempre orientado da 

camada de entrada para a camada de saída 

 

 

Figura 15 - Diagrama com organização de neurônios em camadas 

 

A relação entre os dados de entrada e os dados de saída da rede é modificada 

ajustando os pesos dos neurônios de todas as camadas através de um processo de 

treinamento supervisionado, por meio da apresentação à rede de valores de entrada e 

valores de saída desejados e corrigindo os pesos no sentido de reduzir o erro da rede. A 

correção dos pesos é feita por retro propagação do erro. Os pesos dos neurônios de todas 

as camadas são atualizados de forma a minimizar a diferença (erro da rede). entre a 

resposta da rede e o valor de saída desejado (vetor target).  

 

2.5.2. Rede Auto Organizável (SOM) 
 

 As redes auto organizáveis (figura 16 a seguir) são constituídas por apenas uma 

camada de neurônios. Cada neurônio da rede deverá responder apenas a entradas 



33 
 

correspondentes a uma mesma classe, dividindo assim os dados de entrada em tantas 

categorias quanto o número de neurônios da rede. Assim, no projeto da rede, a 

quantidade dos neurônios da rede é determinada pelo número de classes que se quer 

identificar (clusters). 

 

 

Figura 16 - Diagrama de uma rede SOM com d entradas e n neurônios 

 

O treinamento de redes SOM é feito de modo não supervisionado por meio de 

aprendizado competitivo. Apenas os dados de entrada são informados para a rede, que 

identifica e separa os sinais de entrada com base na similaridade apresentada pelos 

dados no espaço d-dimensional dos dados de entrada. A menor distância euclidiana 

entre o posicionamento dos clusters (definido pelos pesos dos neurônios) e o dado 

fornecido, determina qual o cluster a ser ativado. A rede SOM seleciona o neurônio 

vencedor por meio de uma estratégia “The Winner Takes All”, de modo que apenas o 

neurônio vencedor é ativado para uma dada entrada na rede.  

Durante o treinamento da rede, em cada época do treinamento, a os pesos são 

ajustados fazendo com que os neurônios modifiquem seus pesos de modo a contemplar 

a variedade de dados de entrada e separando-os segundo o número de classes, conforme 

previsto pela configuração dos neurônios da rede.  

Neste trabalho, cada cluster estará associado com um regime de escoamento 

diferente, não tendo sido considerada a classificação de escoamentos desconhecidos. 

 

Competição 

N Neurônios 

d Entradas 
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Capítulo 3 - Metodologia 
 

O presente trabalho simulará medições de escoamentos obtidas com 

densitometria por radiação gama para treinamento, e teste de um sistema composto por 

técnicas de inteligência artificial. A modelagem dos escoamentos e do sistema de 

medição será feita pelo software MCNP-X conforme os pontos observados no capítulo 

anterior. As curvas Sequencias de áreas obtidas com as simulações são utilizadas como 

dados de treinamentos e como fonte das heurísticas necessárias. Modelagens e 

simulações se fazem necessárias pois não foi utilizado aparato físico para recriar os 

regimes de escoamentos e nem para tomar medidas de atenuação dos raios gama. Além 

disso, o trabalho se limita ao campo teórico dos eventos físicos simulados, com foco na 

área computacional da criação do método de classificação aplicando inteligência 

artificial. 

O sistema proposto nesse trabalho é inicialmente aplicável à colunas verticais 

com escoamento de gás em líquido estático. Caso seja comprovado similaridade dos 

sinais, é possível sua utilização em tubulações com escoamento simultâneo de água e ar.   

Durante seu funcionamento, o sistema de medição obtém apenas a área sob o gráfico da 

curva de contagem, o módulo de detecção será o responsável por avaliar se o dado 

mensurado naquele instante é relevante ou não, e assim, montar a CSA em um vetor 

conforme os dados vão sendo apresentados. Finalizado, o vetor é passado para uma rede 

auto organizável que fará a classificação do escoamento através da ativação de clusters; 

cada cluster representa um escoamento diferente e apenas um é ativado por vez. O 

módulo de detecção irá interpretar a resposta obtida pela SOM, e informará à interface 

de usuário a classificação do escoamento repassando o vetor de dados para uma rede 

neuronal “feed forward” treinada para a identificação de parâmetros específicos ao 

escoamento trabalhado. O fluxo de informação é gerenciado de forma que as etapas 

descritas ocorram sempre na ordem correta. Para testar a viabilidade desse sistema 

teórico, o arranjo de medição utilizado foi o mais simples possível. Utilizou-se 

densitometria por raios gama com apenas uma fonte e um detector calibrado para a 

detecção de radiação característica da fonte. Em geral, utiliza-se o detector posicionado 

no mesmo eixo que a fonte em posição diametralmente oposta (fazendo um angulo de 

180°), tal detector irá registrar, em sua maioria, a radiação que sai diretamente da fonte 

e é atenuada pela tubulação (detector de transmissão). 
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Figura 17 - Desenho Esquemática de uma fonte pontual e detector posicionado 
diametralmente oposto. 

 

Outra prática comum é a utilização de blocos de chumbo para moldar o feixe de 

partículas maximizando o número de contagens recebidas pelo detector de transmissão 

ao utilizar um feixe em formato de cone com base igual à região sensível do detector. A 

figura 17 demonstra um desenho esquemático do arranjo descrito. 

 

3.1.  Simulação com o Software MCNP-X  
 

O ambiente simulado em MCNP-X é composto por um duto (simulado como 

dois cilindros concêntricos) feito de Policloreto de Vinila (do inglês PolyVinyl Chloride 

- PVC) com espessura de 5 mm e diâmetro interno de 70 mm, detector cilíndrico de 

proporção 1x1 polegadas com corpo de MgO e envoltório de alumínio. O detector que 

captará a radiação emitida pela fonte está posicionado (com distância de 8,11 cm) 

diametralmente oposto à fonte puntual na cota Z=0 posicionada no eixo Y na posição -

4,01 cm. 

As densidades dos materiais utilizados foram baseadas no catálogo de materiais 

da biblioteca do MCNP-X (Pacific Northwest National Laboratory, 2006), são elas: 

1,406 g/cm3 para o tubo de PVC; 3,67 g/cm3 para região sensível do detector; 3,58 

g/cm3 da capa de MgO do detector; 2,6968 g/cm3 do revestimento de Alumínio do 



36 
 

detector; 1,205 10-3 g/cm3 para o ar seco que envolve todo o aparato experimental (este 

ar também se encontra no interior das bolhas); a água no interior da tubulação possui 1 

g/cm3. 

A fonte simulada é puntual e tem emissão de gamas com energia de 60 keV, 

similar ao obtido com uma fonte puntual de amerício berílio. O MCNP-X já possui 

função para moldar o feixe de radiação para simular a presença de colimadores de 

chumbo. Moldou-se o feixe de gama para o formato de cone, com vértice na fonte e 

base igual à frente sensível do detector. Ao fim da simulação é obtido uma tabela com a 

contagem de partículas distribuídas em 78 intervalos entre 0 keV e 80 keV. 

Cada simulação é estática e irá representar um instante discreto no tempo; para 

recriar o movimento foram feitos diversos arquivos de entrada, cada um com 

movimentação do volume de controle de 0,1cm em relação ao anterior. Como na coluna 

d’água simulada não há movimentação da fase líquida não foi necessário representar a 

movimentação da água. As cotas de posicionamento inicial e final das simulações foram 

selecionadas de modo que, a presença da massa de ar não seja detectada pela 

gamagrafia nos instantes iniciais e finais. 

A arranjo das simulações se manteve constante para todos os tipos de 

escoamentos. Para simular os escoamentos e o volume de controle das simulações foi 

definido uma célula no cartão de input do MCNP-X que contém todas as superfícies que 

irão modelar os eventos. 

 Para o regime de bolhas esféricas foram geradas 60 esferas (quantidade limitada 

pelo código) distribuídas de maneira aleatória em um volume de controle delimitado 

pelas paredes internas da tubulação com 3 centímetros de comprimento. Em cada 

deslocamento da simulação as bolhas são redistribuídas no volume de controle 

Para o regime de Taylor cada volume de controle será preenchido por apenas 

uma bolha de Taylor. A bolha será modelada pela junção de um hemisfério (frente de 

bolha) e de um cilindro com comprimento equivalente ao do corpo da BT e mantendo a 

estrutura da bolha com o deslocamento do volume de controle. 

No escoamento anular não foi necessário simular movimentação do volume de 

controle. A interface entre agua e ar foi modelada utilizando dois cilindros concêntricos 

com o mesmo comprimento que a tubulação. O cilindro mais interno foi preenchido 
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com ar enquanto o restante do volume, localizado entra o final do cilindro mais interno 

com da parede interna da tubulação, foi preenchido com agua. 

 No APÊNDICE I – Exemplo Comentado de um Cartão de Entrada do MCNP-

X, é apresentado um cartão utilizado em para uma simulação da passagem de bolha 

Taylor. São mostrados os três blocos característicos do cartão de entrada do MCNP-X 

(células, superfícies e dados), as superfícies modeladas, as células modeladas (e os 

equipamentos que são representados), a fonte, função de colimação e detectores. Os 

comentários são indicados no cartão de entrada do MCNP-X de dois modos: “C” 

quando a linha de comando é iniciada por um comentário; “$” para comentário após 

uma linha de comando. Os textos em itálico são explicações feitas pelo autor para 

melhor entendimento do cartão de input e não pertencem ao conteúdo do arquivo de 

entrada da simulação. 

 

3.1.1. Simulação de Sinais 
 

Foram realizadas simulações preliminares para estudar o formato dos dados e 

analisar como alterações nos parâmetros dos escoamentos seriam refletidos no formato 

das curvas sequência de área. O domínio dessas simulações foi definido seguindo os 

pontos de destaque apresentados no capítulo de modelagem dos escoamentos. Para 

bolhas esféricas utilizou-se diâmetros variando entre 0.10 e 0.35 centímetros, para 

bolhas de Taylor, o comprimento variou entre 7 e 14 centímetros, e o diâmetro 

(conforme sua proporção com o diâmetro interno da tubulação) de 80% a 95%; para o 

regime anular utilizaram-se frações de vazio global entre 70% e 100%. 

 

3.1.1.1. Escoamento de Bolhas Esféricas. 
 

Para escoamentos com bolhas esféricas de diferentes simulações leva-se em 

conta o modo como o escoamento é representado, o posicionamento das bolhas em cada 

instante de tempo e o diâmetro das bolhas apresentadas. Na figura 18 são expostos 

alguns exemplos de CSA com variações de diâmetro e de posicionamento para o 

escoamento de bolhas como golfadas e como fluxo contínuo. 
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Figura 18 - Sobreposição de CSA para golfadas com três faixas de diâmetros diferentes 
para escoamento de bolhas apresentado como golfadas (direita) e fluxo constante 
(esquerda) 

 

 Da figura 18 é possível observar a influência que a diferença dos diâmetros tem 

no formato e nas amplitudes dos gráficos de sequencias de áreas das bolhas. O aumento 

dos diâmetros significa uma menor atenuação dos feixes gama, o que é registrado como 

um aumento no total de contagens obtidos pelo detector. Outra observação em relação 

aos diâmetros das bolhas é que com bolhas de tamanhos maiores as oscilações presentes 

na CSA também crescem, causadas por conta da maior significância das bolhas em 

relação ao tubo com água. O formato do escoamento também é observado nos gráficos, 

enquanto a passagem das bolhas como uma golfada geram gráficos que remetem à um 

pulso de uma curva gaussiana, o escoamento de um fluxo constante de bolhas apresenta 

CSA que se remete à uma onda triangular (figura 19). 

 

Figura 19 - Detalhe no formato dos escoamentos apresentados como golfadas ou como 
fluxo contínuo. A amplitude do sinal está ligada ao diâmetro das bolhas. 
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Em teoria o sinal também é influenciado pelo número de bolhas e pelo 

posicionamento delas durante o escoamento. Contudo, com um conjunto de medição 

limitado à apenas um detector e uma fonte não há como obter informações suficientes 

para a determinação da quantidade e do posicionamento das bolhas esféricas. Diferentes 

arranjos de bolhas serão utilizados para geração do conjunto de dados, no entanto, não 

será solicitado que o sistema de classificação proposto realize a determinação de 

posição das bolhas. A quantidade simulada será mantida fixa e corresponde ao valor 

comum utilizado em análises numéricas computacionais e em estudos de termo-

hidráulica. (Tryggvason & Lu, 2011) 

 

3.1.1.2. Escoamento de Taylor 
 

As bolhas de Taylor simuladas nesse trabalho apresentam maior volume de gás 

que as bolhas esféricas, logo, a altura e duração de seus sinais serão maiores em 

comparação com as mesmas.  

 

Figura 20 - Sobreposição de curvas sequência de área para bolhas de Taylor de 
diferentes comprimentos de diâmetros. 

 

Observa-se pela figura 20 que o formato das BT remete a um sinal com forma 

similar a um trapézio de ângulo reto. A subida inclinada com curvaturas suaves está 

relacionada com a passagem do nariz hemisférico da bolha; a passagem do corpo 
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alongado e cilíndrico da BT é visto na CSA como um platô semi- paralelo ao eixo do 

tempo (há poucas oscilações de contagens nessa região – variações de contagem na 

ordem de 300); a extremidade achatada do final da BT é representada por uma queda 

abrupta no valor do sinal da curva. A relação entre a formato da CSA e os valores dos 

parâmetros das bolhas de Taylor é melhor observado na região do platô no gráfico. A 

extensão do platô estará associada com o comprimento da bolha de Taylor enquanto que 

a altura do mesmo estará associada com o diâmetro da bolha.  

 

3.1.1.3. Escoamento Anular 
  

O conjunto de sinais que representam o escoamento anular são caracterizados 

por uma alta fração de vazio, ocorrência por longos períodos e interface quase que 

imutável durante todo o evento. Por consequência suas CSA’s são apresentadas (figura 

21) como linhas paralelas em um determinado valor durante extensos intervalos de 

tempo.  

 

Figura 21 - Linhas paralelas que representam diversos curvas sequência de áreas para 
escoamentos anulares com diferentes frações de vazio. 

 

A ausência de oscilações na CSA do escoamento anular faz com que a medida 

de apenas um ponto da curva seja o suficiente para identificação do escoamento pela 

RNA. O ponto de referência utilizado no treinamento das redes neuronais representará 

um instante de tempo onde o escoamento está completamente desenvolvido e sem a 
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presença de eventos pontuais. Durante o funcionamento do sistema proposto a média 

dos valores de todos os instantes da CSA separada será utilizada para obter o valor do 

ponto de referência. 

 

3.1.2. Análise de Sobreposição dos Sinais 
  

As observações a respeito dos comportamentos e semelhanças dos dados 

apresentados é obtida ao fazer uma análise comparativa das curvas sequências de áreas 

dos dados para os três escoamentos trabalhados, exemplificados na figura 22. A 

sobreposição das curvas evidencia as diferenças em seu formato, altura e duração. É 

esperado que a rede neuronal auto organizável considere esses fatores dentre outros para 

realizar a classificação conforme o regime de escoamento.  

 

Figura 22 - Sobreposição das CSA trabalhadas em um mesmo gráfico, principais 
diferenças são por conta das dimensões de suas contagens. 

 

3.1.3. Heurísticas para separação 
 

O valor do sinal registrado está diretamente relacionado com a presença de ar, 

assim como a passagem de apenas água de maneira continua é registrado como leituras 

constantes em um valor base de 1,0921 · 106 contagens. Sempre que um fluido com 

menor densidade que a água passar na região de medição será registrado um número de 
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contagem maior que o valor de base. É estipulado um patamar de relevância a partir do 

qual qualquer sinal que tenha um valor maior representará um dado relevante. A partir 

da análise dos dados foi estipulado um valor de 1,09237 · 106 para o patamar de 

relevância, referente à um aumento de aproximadamente 0.025% no valor de base das 

leituras. A importância da avaliação do patamar se dá na determinação do início e fim 

do sinal em escoamentos onde há passagens intercaladas de massas de água e ar. 

Como afirmado anteriormente, a duração dos eventos estará associada ao 

volume de ar que passará pela tubulação, separando os dados em dois grupos, o grupo 

com durações extensas (ao menos 100 instantes de tempo), e o grupo com durações 

curtas (máximo de 60 instantes de tempo). A separação entre os grupos com duração 

maior e menor é feita comparando a leitura máxima da CSA com o valor de 2,50 · 106 

contagens (maior para extensas e menor para curtas). Caso o pulso separado tenha 

duração muito menor em relação ao seu grupo de tamanho é feito o descarte dos dados 

pois representam eventos pontuais sem relevância para a classificação do escoamento. 

Essa separação evita também que seja montada uma CSA contendo mais de um evento.  

Na identificação do final do pulso são utilizados o patamar de relevância e a 

duração do evento em relação ao seu grupo. Além disso, é observada a estabilidade das 

leituras (oscilações abaixo de 750 estão associadas com sinais estáveis). Antes de iniciar 

a etapa de identificação por meio das redes neuronais, são separadas as leituras de até 

três instantes que serão adicionadas ao fim da CSA recém obtida caso não sejam 

registrados novos eventos. Essa prática visa reduzir a perda de informação no final do 

escoamento. Caso nesse período seja registrado o início de outro evento, é feita a 

classificação da CSA recém obtida, e após a classificação do primeiro pulso, os dados 

separados são introduzidos no começo da criação da CSA seguinte. Esse processo 

aumenta a quantidade de informação relevante para a CSA, impedindo que uma curva 

seja montada com parte de um pulso pertencente ao sinal seguinte. 

 

3.2. Algoritmo do Módulo de Detecção. 
 

Consiste em duas funções que atuam durante a leitura dos sinais de 

densitometria. Na primeira função há um vetor com quatro variáveis binárias (capazes 

de assumir valor igual a 0 ou 1, denominados respectivamente como falso ou 
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verdadeiro) que são alteradas conforme os valores do sinal. A segunda função é 

executada logo após a primeira, ela estabelece uma sequência de ações a serem 

executadas para valores específicos das variáveis binárias, dentre essas ações 

encontram-se: criação da CSA para as redes neurais, ativação das redes neurais, 

informar respostas do sistema para a interface de usuário e resetar o valor das variáveis 

do sistema. 

A função desse algoritmo será identificar a presença de gás avaliando as 

medidas realizadas a cada instante. Para isso utilizou-se as heurísticas, estabelecidas na 

seção anterior, para identificação do início e fim da ocorrência dos eventos (i.e., 

passagem de ar pela tubulação em frente ao detector). As Heurísticas apresentadas darão 

origem às condições utilizadas para construção das duas funções do algoritmo. A figura 

23 demonstra um fluxograma com um projeto básico de seu funcionamento. Nele as 

tomadas de decisões representadas pelos losangos estarão associados a alteração no 

valor das variáveis binárias e as ações nos quadrados são determinadas pelas ações 

características da segunda função do algoritmo. O formato em looping do fluxograma é 

representativo ao fato que o funcionamento ocorre em todo instante em que haja 

escoamento, seja ele de água ou de ar. A indicação de início no fluxograma é apenas 

representativo. 

 

 

Figura 23 - Fluxograma demonstrando o funcionamento do sistema proposto, com 
destaque para a atuação do módulo de detecção. 
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O APENDICE II – Algoritmo do Módulo de Detecção, apresenta e descreve o 

algoritmo para implementação do código das regras e ações do módulo de detecção. 

O APENDICE III – Programa do Módulo de Detecção, apresenta o código do 

programa que implementa o algoritmo do módulo de detecção. 

 

3.3. Projeto e Configuração da Rede SOM 
 

 

Figura 24 - Esquema de Arquitetura da Rede Neuronal Auto Organizável para 
classificação dos escoamentos 

 

Ao ser ativada a rede neuronal, auto organizável, figura 24, deverá classificar o 

sinal conforme os três regimes de escoamento bifásicos modelados (a SOM não é 

funcional para a passagem de água e nem de outros regimes de escoamentos). O sinal 

utilizado na entrada da SOM deve ter 250 instantes de tempos. O número de neurônios 

na camada da rede está ligado a quantidade de regimes trabalhados. A resposta é obtida 

ao associar os dados fornecidos com o cluster ativado. 

 

3.4. Projeto e Configuração das Redes FF 
 

Foram projetadas três redes “feed forward” diferentes, uma para cada regime de 

escoamento. Logo em cada RNFF foi apresentado apenas o conjunto de dados referente 

ao seu tipo de escoamento. Optou-se por utilizar funções de ativação do tipo sigmoide 

nas camadas ocultas para que os pesos não fossem influenciados por valores extremos 

dos dados durante o treinamento. Na última camada a função de ativação utilizada foi 

linear, adequando-se aos intervalos de valores dos parâmetros. As arquiteturas das redes 

são apresentadas nas figuras abaixo: 
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Figura 25 – Esquema de Arquitetura da Rede Neuronal Feed Forward para obtenção 
dos parâmetros de escoamentos com bolhas esféricas. 

 

A RNFF correspondente ao diagrama da figura 25 foi treinada para escoamento 

de bolhas esféricas. A rede é composta de 3 camadas intermediárias, a primeira com 7 

neurônio e as demais com 25 neurônios. O número de instantes de tempo utilizados 

foram 61. Na última camada foram utilizados 2 neurônios, um para determinação do 

Diâmetro de Bolhas em centímetros, e o outro para a classificação do formato do 

escoamento entre fluxo contínuo (valor 1) e golfada (valor 0). 

 

 

Figura 26 - Esquema de Arquitetura da Rede Neuronal Feed Forward para obtenção dos 
parâmetros de escoamentos com bolhas de Taylor. 

 

A arquitetura da rede para escoamento de Taylor (figura 26) faz a identificação 

do diâmetro (em % do diâmetro da tubulação) e comprimento (em centímetros) das 

bolhas de Taylor. Para isso são utilizados 2 neurônios na camada de saída da RNFF, 2 

camadas intermediárias com 10 e 20 neurônios respectivamente, e dados adquiridos ao 

longo de 210 instantes de tempo. 
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Figura 27 - Esquema de Arquitetura da Rede Neuronal Feed Forward para obtenção dos 
parâmetros de escoamentos anulares. 

   

Por último, na figura 27, é apresentada a arquitetura da rede neuronal para a 

determinação dos parâmetros de escoamentos anulares. Como comentado 

anteriormente, é utilizado apenas 1 instante de tempo como entrada para a rede, pois 

durante o treinamento não há variações na interface entre água e ar do escoamento 

anular. A estrutura da rede é simplificada e apresenta 1 camada intermediária com 

apenas 1 neurônio, a camada de saída conta com 1 neurônio para obtenção da fração de 

vazio da tubulação (dado em %). 

 

3.5. Pré-processamento dos Sinais  
 

Nota-se que cada rede neuronal recebe dados de dimensões pré-determinados 

enquanto a CSA poderá ser montada com qualquer quantidade de dados. Essa diferença 

entre dimensões é resolvida replicando-se valores de base (medidas da passagem de 

água) no final da curva até que sejam obtidas dimensões equivalentes as da SOM. Após 

a classificação do escoamento pela SOM os dados adicionados são descartados. A 

RNFF ativada em sequência utilizará um número de instantes de tempo específico para 

a determinação do parâmetro. Como mostrado nos diagramas de redes das figuras 25, 

26 e 27 as dimensões dos dados de entrada são diferentes para cada RNFF.  

Os dados utilizados durante o treinamento das redes neuronais artificiais 

desenvolvidas nesse trabalho assumem que o pulso estará centralizado no eixo do 

tempo. Contudo, o modelo proposto prevê obtenção de dados de maneira contínua e 

deve ser capaz de executar suas classificações de maneira similar, não importando o 

posicionamento do sinal na curva CSA. Como exemplificado na figura 28: apesar das 

redes neuronais terem sido treinadas apenas com o pulso número 2 da figura abaixo, é 
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de se esperar que as três curvas (que representam a passagem de uma bolha com os 

mesmos parâmetros) sejam classificados de maneira similar. 

 

Figura 28 - Exemplo de três CSAs que representam a passagem de bolhas com mesmos 
parâmetros. 

 

Testando as respostas das RNAs para esse caso observou-se que não haviam 

diferenças para as respostas da rede SOM. Estabeleceu-se então uma sequência de pré-

processamento para o algoritmo do módulo de detecção executar conforme a 

classificação do escoamento. Essa sequência centraliza o pulso em relação a dimensão 

característica do sinal (61 para bolhas esféricas e 210 para escoamento de Taylor). Para 

isso, os pulsos são deslocados adicionando-se dados à esquerda e à direita conforme 

necessário. Os dados de preenchimento são obtidos utilizando variáveis temporárias 

para armazenar instantes anteriores e posteriores à CSA. Nas figuras 29 e 30 são 

demostrados dois exemplos do efeito do pré-processamento nos sinais de escoamentos 

de bolhas esféricas e de bolha de Taylor respectivamente. O pulso em azul representa os 

dados utilizados no treinamento da rede neuronal, o pulso em vermelho representa a 

CSA montada. 
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Figura 29- Comparativo dos Pulsos de treinamento da RNA em azul e do módulo de 
detecção em vermelho, antes e depois de aplicadas as regras de centralização. A região 

tracejada é detalhada para mostrar as diferenças das medias 

 

 

Figura 30 – Comparativo dos Pulsos de treinamento da RNA em azul e do módulo de 
detecção em vermelho, antes e depois de aplicadas as regras de centralização. 

 

O processo de centralização faz-se necessário para os casos de escoamento de 

Taylor e para bolhas esféricas no formato de golfada. O processo aplicado à BT faz uso 

das regiões de subida e do platô para ajustar o posicionamento do sinal, o que resulta em 

curvas sobrepostas com diferenças de leituras de no máximo 70 contagens em instantes 

pontuais. Para golfadas de bolhas esféricas, as divergências na curva podem ser 

apresentadas como no detalhe tracejado da figura 29, onde as oscilações nos valores de 
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contagens podem chegar a diferenças de até 300 contagens nos instantes que antecedem 

e sucedem a subida e descida do pulso.  
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Capítulo 4 - Aplicação do Modelo e Análise de Resultados 
   

O modelo proposto prevê a ocorrência de quatro possibilidades de regimes de 

escoamentos (Água, Bolhas Esféricas, Taylor e Anular). Os dados gerados são 

simulados e apresentados aleatoriamente e de modo sequencial (vide a figura 31). 

Durante a aplicação do sistema proposto o funcionamento do módulo de detecção é 

fundamental para determinar o início e fim da ocorrência dos eventos. 

 

Figura 31 - Exemplo de sequência de sinais gerados por simulação, que são 
apresentados ao sistema de forma dinâmica e contínua. 

 

 4.1. Geração dos Dados 
 

Para a avaliação da eficiência do sistema proposto são utilizados três conjuntos 

de dados: treino utilizado na etapa de treinamento das redes; teste que faz uma análise 

inicial da eficiência do sistema recém elaborado, e validação que faz um teste do 

potencial do sistema em identificar e determinar novos eventos e seus parâmetros. Em 

geral, é determinado um processo (processo “A”) para criação de um conjunto de dados 

de treino e de teste. 

Os dados do conjunto de validação são determinados conforme um novo 

processo de criação (processo “B”). Esse conjunto irá testar a possibilidade de a rede 

neuronal reconhecer novos dados gerados dentro do domínio de seu treinamento 

(interpolação), e pode conter dados com valores de parâmetros fora do domínio 

apresentado (extrapolação). Como o conjunto de interpolação está contido dentro do 
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mesmo domínio que os dados apresentados na etapa de treino, é esperado que as 

heurísticas já elaboradas para separação sejam capazes de atuar nesse conjunto. Os 

valores para o conjunto de extrapolação devem ser selecionados com cuidado para que 

não haja a ocorrência de eventos incoerentes com a modelagem realizada: (i. g..: 

passagem de uma bolha perfeitamente esférica com diâmetro igual ao diâmetro da 

tubulação; um escoamento anular com fração de vazio maior que 100%; etc.)  

 

4.2. Domínio dos Dados de Escoamentos 
 

Para determinação do processo “A”. Estabeleceram-se domínios com valores 

mínimos e máximos para os parâmetros dos escoamentos, esse domínio foi dividido 

com espaçamentos uniformes. Para bolhas esféricas utilizou-se como limite os 

diâmetros de 0,10 cm e 0,35 cm, com espaçamentos de dados em diâmetros de 0,05 cm. 

Em bolhas de Taylor utilizaram-se dois parâmetros: Comprimento que varia entre 7 cm 

e 14 cm com espaçamentos de 0,5cm, e Diâmetro que varia entre 80% e 95% com 

espaçamentos de 0,5%. O escoamento anular possui frações de vazio espaçadas 0,5% 

entre 70% e 100%. Ao todo foram gerados 300 casos para o regime de Bolhas esféricas, 

212 para o escoamento de Taylor, e 61 para o escoamento anular.  

O processo “B” para geração de dados de validação foi elaborado apenas para o 

escoamento de Taylor, por ser o foco do trabalho. Para isso, foram gerados 120 dados 

com valores de Comprimento e Diâmetros escolhidos de forma aleatória; desse total 

100 dados têm valores de parâmetros dentro dos limites estipulados e irão testar a 

capacidade de interpolação da rede. Os 20 dados restantes irão testar a capacidade de 

extrapolação da rede FF e para isso terão seus parâmetros definidos fora do intervalo de 

domínio utilizado durante o treinamento das redes. 

 

4.3. Treinamento das Redes Neuronais 
 

As redes neuronais utilizadas nesse trabalho foram desenvolvidas por meio de 

uma biblioteca específica encontrada no software MatLab 2012a. Os dados utilizados 

durante seus treinamentos são oriundos das simulações em Monte Carlo e representam a 
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ocorrência de eventos sem a presença de distúrbios na medição, falhas de detecção e 

representam a passagem de somente um evento. Uma prática comum é a utilização de 

dados normalizados para auxiliar na melhor atribuição dos valores dos pesos nas redes. 

Normalizou-se os dados de entrada assumindo-se uma escala entre 1,00 · 106 e 5,00 · 

106. Os dados de saída também são apresentados em escala normalizada, contudo cada 

resposta tem escala individual. Em aplicação normal do modelo proposto esse manuseio 

de dados é realizado pelo módulo de detecção, que normaliza a CSA antes de ser 

ativada a rede SOM, interpreta o resultado da classificação da SOM, informa os dados 

normalizados para a RNFF e após obtido os parâmetros faz a desnormalização para 

obter os valores desejados conforme escala e grandeza correspondente.  

 

4.3.1. Dados de Treino e Teste 
 

Caso os dados apresentados no processo de treinamento da RNA não sejam uma 

representação ampla do domínio do problema, o desempenho da rede será adequado a 

apenas um grupo de dados. Este caso pode ser previamente identificado através de 

tendências nas respostas das redes. Treinamentos utilizando diferentes conjuntos de 

dados de teste ajudam a reduzir esse problema. 

Cada rede elaborada foi treinada múltiplas vezes, em cada treinamento os dados 

do processo de treino e testes eram diferentes. Isso é feito para identificar a RNA que 

melhor se adapta às características do problema. Os dados de treino eram selecionados 

aleatoriamente conforme determinadas porcentagens. Quanto maior a porcentagem de 

dados utilizados durante o treino, melhor será o desempenho da rede para dados criados 

conforme o processo “A”. Contudo quanto mais dados apresentados na etapa de treino 

pior seu desempenho para dados de teste e validação. 

 A porcentagem restante é apresentada ao final do treino para testar as respostas 

da RNA. Objetiva-se encontrar o menor valor para os dados fornecidos durante o treino 

que seja suficiente para treinar a RNA sem interferir em sua capacidade de obter 

respostas de novos eventos. 
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4.3.2. Treinamento rede SOM 
 

Em seu treinamento foram utilizados dados de todos os escoamentos modelados 

no trabalho, somando um total de 573 dados. Foram feitos múltiplos treinamentos, com 

duração de 200 épocas. Para determinação do conjunto de treino seguiu-se o seguinte 

esquema: 

 Determinou-se seis grupos que estabeleciam a quantidades de dados de 

treino  

 Os grupos foram organizados conforme os seguintes valores de 

porcentagens: 70 ,75 ,80 ,85 ,90 e 95; 

 Cada grupo compreende 50 redes; 

 Para cada rede foram selecionados dados ao acaso; 

 

4.3.3. Treinamento rede FF 
 

Foram treinadas três redes feed-forward diferentes, uma para cada regime de 

escoamento. Logo em cada RNFF foi apresentado apenas o conjunto de dados referente 

ao seu tipo de escoamento. Fatores comuns a todas as redes são a duração do 

treinamento que ficou estabelecido em 50000 (cinquenta mil) épocas e as taxas de 

aprendizado e de momento que foram de 20% e 15%. O processo descrito na seção 

anterior para múltiplos treinamentos foi reproduzido para as três RNFF elaboradas.  

 

4.4. Análise de Resultados 
 

 A rede SOM mostrou capacidade de aprendizado independentemente do 

número de dados utilizados, classificando de maneira exata todos os eventos simulados. 

As tabelas apresentadas a seguir mostram o erro médio das RNFF na determinação dos 

parâmetros de cada escoamento conforme era alterada a quantidade de dados fornecidos 

durante o treinamento. 
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Tabela 1 - Tabela de Erros Médios na determinação dos diâmetros das bolhas esféricas 
conforme variação na porcentagem dos dados de treino e de teste. 

Bolhas Esféricas

Erro Médio (%)

TREINO TESTE

70% 1,625 4,160

75% 1,706 3,901

80% 1,731 3,791

85% 1,850 3,565

90% 1,877 3,509

95% 1,869 3,439

% Dados 

do Treino

D
IA

M
ET

R
O

 

 

Tabela 2 - Tabela de Erros Médios na determinação dos parâmetros das bolhas de 
Taylor conforme variação na porcentagem dos dados de treino e de teste. 

Bolha de Taylor

TREINO TESTE VALIDAÇÃO

70% 0,115 0,386 1,881

75% 0,106 0,322 1,857

80% 0,122 0,294 1,912

85% 0,130 0,328 1,882

90% 0,121 0,264 1,783

95% 0,134 0,268 1,787

70% 0,854 3,000 5,260

75% 0,841 2,845 5,399

80% 0,954 2,839 5,712

85% 1,069 2,471 4,903

90% 1,021 2,650 5,014

95% 1,106 2,375 5,033

D
IA

M
ET

RO
CO

M
PR

IM
EN

TO

% Dados 

do Treino

Erro Médio (%)
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Tabela 3 - Tabela de Erros Médios na determinação dos parâmetros do escoamento 
anular conforme variação na porcentagem dos dados de treino e de teste. 

Escoamento Anular

Erro Médio (%)

TREINO TESTE

70% 0,075 0,081

75% 0,075 0,082

80% 0,074 0,084

85% 0,075 0,081

90% 0,075 0,077

95% 0,075 0,074

% Dados 

do Treino

FR
A

Ç
Ã

O
 D

E 
V

A
ZI

O

 

 

Das tabelas anteriores observa-se que, conforme há mudanças nas porcentagens 

dos dados utilizados para treinamento, os erros médios variam de maneira sutil. A não 

ocorrência de valores destoantes evidencia robustez no aprendizado das redes “feed 

forward”. Em especial, para o escoamento anular ao montar um gráfico (figura 32) que 

relaciona a média dos valores da CSA (dados de entrada da RNFF) do escoamento 

anular com seus respectivos valores de fração de vazio (valores reais dos parâmetros de 

saída) obtém-se um formato ligeiramente curvado, representando a simplicidade desse 

problema. 
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Figura 32 - Demonstrativo dos dados das CSA para o escoamento anular na curva em 
azul. Comparando o formato obtido com o de uma reta pontilhada. 
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Erros durante o funcionamento do sistema proposto ocorrem devido ao conjunto 

das incertezas de cada etapa. Com a separação do pulso, erros ocorrem devido às 

diferenças demonstradas nos exemplos das figuras 29 e 30, durante a classificação da 

rede SOM não são encontradas incertezas e os erros presentes na determinação e 

interpolação de parâmetros foram demonstrados nas tabelas anteriores. Como a etapa de 

determinação de parâmetros realizados pelas RNFF é a mais susceptível ao surgimento 

dos erros, testou-se a eficiência do sistema proposto com a utilização de diferentes 

RNFF na etapa de determinação de parâmetros. Esse teste utilizou o mesmo número de 

redes com a mesma divisão em grupos de porcentagens estabelecido para as tabelas 

anteriores. As tabelas a seguir mostram as identificações de parâmetros do sistema 

proposto para os escoamentos já classificados corretamente. 

 

Tabela 4 - Tabela com respostas obtidas pelo sistema proposto para os Escoamentos 
de Bolhas Esféricas e Escoamento Anular, utilizando dados de teste e de treino sem 
distinção. 

70% 3,384% 0,076%

75% 3,232% 0,075%

80% 3,168% 0,075%

85% 3,022% 0,074%

90% 2,989% 0,074%

95% 2,958% 0,074%

% Dados do 

Treino

Dados TESTE + TREINO

Escoamento 

de Bolhas

Escoamento 

Anular

 

 

Tabela 5 - Respostas do sistema proposto para os parâmetros do Escoamento de Taylor 
com dados de Teste + Treino (sem distinção) e dados de Validação 

70% 0,400% 2,854% 2,743% 5,684%

75% 0,387% 2,886% 2,643% 5,922%

80% 0,385% 3,030% 2,726% 5,763%

85% 0,399% 2,799% 2,611% 5,286%

90% 0,378% 2,863% 2,526% 5,856%

95% 0,344% 2,473% 2,563% 5,582%

Dados VALIDAÇÃO

Diâmetro Comprimento

Dados TESTE + TREINO

% Dados do 

Treino
Diâmetro Comprimento
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Nesse trabalho cada escoamento foi caracterizado pelo parâmetro que melhor o 

descrevia. Para critério de comparação com outras técnicas, é de interesse a utilização 

da razão entre as fases. Os parâmetros encontrados são o suficiente para o cálculo da 

fração de vazio de cada escoamento trabalhado. Para determinação do erro associado a 

este parâmetro utiliza-se a equação 17 (progressão de erros relativos) para calcular o 

erro que cada rede obteve na determinação da fração de vazio. Os valores entre 

parênteses representam as incertezas em %. 

 

       Eq. (17) 

 

Para o caso do escoamento de Taylor, o erro obtido com o comprimento e com o 

raio ao quadrado são respectivamente X e Y, na fórmula do volume da bolha de Taylor 

é utilizado o raio da bolha ao quadrado implicando na utilização da própria equação 17 

para determinação do erro relativo do quadrado do raio (erro relativo de Y). 

Rescrevendo a equação 17 com a substituição dos parâmetros (comprimento L, raio R e 

fração de vazio w) tem-se a equação 18: 

 

    Eq. (18)  

  

Conforme a disponibilidade dos dados e os resultados apresentados nas tabelas 

anteriores, uma rede com treinamento utilizando 85% dos dados do processo “A” 

apresenta melhor performance. Nesse grupo, há um balanço entre a quantidade de dados 

fornecidos para o treinamento e erro médio obtido com a RNFF, representando uma 

baixa probabilidade em se trabalhar com uma rede tendenciosa. As considerações 

abordadas no capítulo seguinte levam em conta os resultados obtidos pelo sistema 

proposto realizando a etapa de interpolação com rede neuronal citada. 
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Capítulo 5 – Conclusões e Sugestões 

 

Geral 

O modelo de detecção e identificação de regimes de escoamento de Taylor 

proposto é um modelo teórico baseado na existência e simulação de dados simulados de 

um sistema de detecção de gamagrafia. O sistema de medição e os sinais de escoamento 

considerados no presente trabalho foram simulados por meio do método de Monte Carlo 

usando o software MCNP-X.  

O modelo proposto foi testado usando dados simulados de escoamentos de 

Taylor, anulares e de bolha. A eficiência obtida pelo método, tanto para classificações 

quanto para identificação de parâmetros, mostrou-se adequada em comparação com os 

valores obtidos em outros trabalhos. Os resultados obtidos por trabalhos de Rosa Et al 

(2010), Barbosa Et al (2010) e Jingbo & Xiatie (2000) obtiveram ao menos 80% de 

acerto quando utilizadas redes SOM com mais de 3 clusters. Para os casos de 

escoamento considerados neste trabalho, onde o número de cluster é igual a 3, a 

eficiência da classificação da rede SOM desenvolvida neste trabalho obteve 100% de 

acertos.  

Escoamento de Taylor 

Para comparação dos resultados da identificação de parâmetros, considerou-se 

como referência o livro de Falcone, Hewitt & Alimonti “ Multiphase Flow Metering, 

Principles and Application”, que estabelece erro esperado entre 10% e 20% para 

medições de fração de vazio. A utilização de gamagrafia em conjunto com inteligência 

artificial reduz essa margem de erro. Em estudo de Abro Et al (1999) obteve-se erro 

médio de 15% para determinação de fração de vazio utilizando um detector e uma fonte. 

O mesmo experimento teve redução do erro para 3% em uma montagem com três 

detectores.  

Para a rede neuronal construída neste trabalho, o erro da fração de vazio, 

calculado aplicando a equação 17 para propagação de erros relativos nos valores da 

tabela 5, foi obtido um erro médio de 6,45%, o que encoraja o seu desenvolvimento 

para uma possível aplicação futura, uma vez que o sistema de detecção modelado foi o 
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mais simples possível. Se for considerado um número maior de fontes e detectores, 

espera-se, certamente, uma forte redução no valor do erro médio. 

Escoamento Anular 

A identificação da fração de vazio para escoamento anular apresentou erros 

quase nulos, o que se explica pelo baixo grau de complexidade assumido na simulação 

desse regime, não provocando dificuldades para a identificação do parâmetro pela 

arquitetura da rede utilizada.  Como mostrado pela figura 32, o gráfico ligeiramente 

curvado com formato próximo ao de uma reta indica que, um polinômio de primeiro ou 

segundo grau, seria o suficiente para interpolar os parâmetros desejados.  

 

Escoamento de Bolhas Esféricas 

A modelagem deste escoamento inclui mais um regime ao grupo de 

classificações do modelo proposto. A simulação das bolhas esféricas fez uso de 

simplificações para tentar aproximar alguns casos específicos de formato (formato de 

golfada ou contínuo) que esse tipo de escoamento apresenta. A eficiência do sistema foi 

satisfatória com classificações corretas de todos os formatos do regime de escoamento 

de bolhas esféricas. No entanto, os erros obtidos para a determinação dos parâmetros do 

escoamento são consideráveis. Isto pode ser conseqüência da maior quantidade de 

parâmetros (como velocidade, posicionamento e diâmetro de cada bolha) que 

influenciam o formato das Curvas Sequência de área (CSAs), sugerindo que para sua 

melhor detecção, deva ser utilizado um número maior de fontes e detectores.  

Considerações finais e Recomendações  

O modelo teórico proposto neste trabalho serve de guia para uma eventual 

montagem laboratorial. A utilização de dados gerados por simulação na etapa de treino 

das redes neuronais reduz riscos associados ao manuseio de fontes radioativas, viabiliza 

a obtenção do conjunto de dados de treinamento. O sistema foi concebido em módulos, 

de modo que melhorias em sua estrutura são realizadas facilmente sem interferir com 

processos já estabelecidos:  

Como proposta para trabalhos futuros sugere-se, para validar e melhorar a 

representatividade dos sinais de escoamento produzidos pela simulação, a obtenção de 

sinais por meio de um aparato experimental com controle de fluxo e injetores de gás, ou 
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pela utilização de simulações numéricas utilizando softwares de fluidodinâmica 

computacional (CFD) para fazer o mapeamento das posições das bolhas em cada 

instante gerando informação para ser utilizada na criação dos arquivos de entrada para o 

MCNP-X;  

No modelo proposto, a rede SOM trabalha apenas com a classificação dos 3 

tipos de escoamentos modelados. Uma possibilidade de trabalho futuro seria a avaliação 

do posicionamento dos clusters utilizados e definição de um raio de abrangência para a 

resposta da SOM. Com isso, é possível atribuir uma porcentagem de confiabilidade para 

as respostas da SOM e possibilitar que eventos que fujam dos padrões conhecidos sejam 

classificados como “Desconhecidos”. 

Outra sugestão para aumento da precisão da resposta do modelo é a construção 

de um arranjo de medição, que incorpore um maior número de fontes e/ou detectores, o 

que permitiria inclusive a consideração de um maior número de parâmetros na avaliação 

do escoamento, tais como, por exemplo, a velocidade do escoamento, que no presente 

modelo é considerada constante.  

A utilização de mais detectores resulta na obtenção de contagens em outras 

faixas de radiação, como por exemplo, a radiação de espalhamento obtida por um 

detector posicionado com inclinação de 90 graus com o eixo entre a fonte e o primeiro 

detector. Para essa abordagem, seria necessário um estudo da curva de contagem obtida 

por cada detector adicional para determinar a área a ser utilizada para montagem das 

CSA associada aos novos detectores, o que requer o desenvolvimento de novas redes 

neuronais a partir dos dados obtidos por arranjos com mais detectores para melhor 

classificar o escoamento de bolhas. 

Como as contagens de cada detector são independentes, a inclusão de detectores 

no arranjo proposto não altera o funcionamento do processo já estabelecido para o 

Escoamento de Taylor. No entanto, a introdução de mais fontes no arranjo proposto 

interfere nas contagens obtidas pelos detectores o que irá requerer que estudos para 

determinar como alterações no número de fontes afetam o formato das CSA. 
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Apêndice I – Exemplo Comentado de um Cartão de Entrada 

do MCNP-X 

 

Primeira linha com comentarios e nomeação da simulação. (nao necessita de “C” no inicio) 

C INICIO BLOCO DE CELULAS 

1    0             101                                IMP:P=0   $ Exterior do Ambiente          

3    20         -1    (-105 -102 103#90#91)           IMP:P=1   $ Agua do Cilindro 

4    30         -3.67 (-111 -113 112)                 IMP:P=1   $ Detector 1  

5    10  -1.205E-3 (-101#11#10#9#8#7#6#3#4#90#91)     IMP:P=1   $ Interior do Ambiente 

6    40     -1.406    (-106 -102 103#3#90#91)         IMP:P=1   $ Tubo de PVC  

7    50     -3.580    (118 -117 -113#4)               IMP:P=1   $ Capa de MgO DET 1 

8    60     -2.6989   (115 -114 -116#7#4)             IMP:P=1   $ Revestimento de Al DET 1 

9    30         -3.67 (-119 -121 120)                 IMP:P=1   $ Detector 2 a 90 graus 

90   10 -1.205E-3       (-201 203)                    IMP:P=1   $ Bolha passando no tubo FRENTE 

91   10 -1.205E-3     (-202 -203 204)                 IMP:P=1   $ Bolha passando no tubo CORPO 

 

 Primeiro termo é o índice da célula, os valores utilizados são compartilhados com os 

índices das superfícies. 

 O segundo termo é um índice específico do material, o índice 0 é reservado para 

indicar vácuo 

 O terceiro termo indica a densidade do material da célula, para vácuo não é necessário 

esse termo 

 O quarto termo representa as associações boolianas das superfícies, para essas 

associações são utilizados os índices de células e superfícies, as iterações são 

determinadas pelos seguintes sinais: O sinal + (ou a ausência de sinal) representa 

regiões exteriores; o sinal – representa regiões interiores; caso não haja sinal entre 

duas regiões será assumido a interseção entre elas; : entre regiões representa a 

interseção; # entre regiões representa exclusão. 

 O quinto e último termo indica a se a superfície faz parte da região de simulação (valor 

1) ou não (valor 0).  
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C INICIO BLOCO DE SUPERFICIE 

101 SO 200 

102 PZ 50 

103 PZ -50 

105 CZ 3.5                        $ Tubo de PVC com diametro 7 

106 CZ 4.0                        $ Casca de fora do Tubo 

111 C/Y 0 -1.90 1.27            $ Cilindro do detector(UMA POLEGADA) DET 1 

112 PY 4.4                        $ Plano inicio do detector DET 1 

113 PY 6.94                       $ Plano termino do detector(UMA POLEGADA) DET1 

114 C/Y 0 -1.90 1.97            $ Envoltorio de Aluminio do detector DET 1  

115 PY 4                          $ Plano inicio do Aluminio  DET 1 

116 PY 12.48                      $ Plano de termino do Aluminio DET 1 

117 C/Y 0 -1.90 1.57            $ Cilindro de MgO DET 1 

118 PY 4.1                        $ Plano inicio Mgo e termino aluminio DET 1 

119 C/X 0 -1.90 1.27            $ Cilindro do detector (UMA POLEGADA) DET 2 

201 SO 3.019                    $ Frente BT 

202 CZ 3.019                    $ Corpo BT 

203 PZ 0.000                    $ Inicio Corpo BT 

204 PZ -7.348                   $ Fim Corpo BT 

 

Para as superfícies são utilizadas 3 entradas: A primeira é um índice para 

identificação das superfícies; o segundo é um indicativo do tipo de superfície (e.g.: C 

para cilindro; CZ para cilindro sobre o eixo  Z; P para planos; PZ planos paralelos ao 

eixo Z; SO para esferas na origem etc.); a terceira identifica medidas em centímetros 

para posicionamento e definição de grandezas características para cada tipo de 

superfícies. 

 

C INICIO DO BLOCO DE DADOS 

C DEFINIÇÃO DA FONTE RADIOATIVA 

MODE P $ Indicativo do tipo de radiacao emitida 

SDEF POS 0 -4.01 -1.90  ERG .060 PAR=2 DIR=D1 VEC 0 1 0 $ posicao, energia e feixe  

si1 H 0.988763003 1 $ Definicao do formato conico do feixe 

sp1 0 1 $ Origem do feixe, orientacao e direcao 

C MATERIAIS 

M10  007000 -0.755268 $ Material de índice 10 

     008000 -0.231781 

     018000 -0.012827 
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     006000 -0.000124 

M20  001000  0.666667 $ Material de índice 20 

     008000  0.333333 

M30  011000 -0.1531 $ Material de índice 30 

     053000 -0.8449 

     081000 -0.0020 

M40  001000 -0.048382 $ Material de índice 40 

     006000 -0.384361 

     017000 -0.567257 

M50  008000  0.500 $ Material de índice 50 

     012000  0.500 

M60  013000  1.0 $ Material de índice 60 

 

Para definição do material é necessário definir um índice (usado apenas para 

materiais, por isso vem acompanhado de M), o número atômico do elemento e a 

quantidade do elemento na constituição química do elemento, a ausência de sinal 

índica porcentagem a presença de um sinal – índica proporção mássica. Mais de um 

elementos podem ser adicionados em linhas subsequentes. 

 

C DETECTOR  

F8:P 4 $ indice do detector tipo de partícula medida e índice da superfície que faz a medida  

E8: 0 0.01 78I .08 $ determinade dos intervalos entre canais do detector 

FT8 GEB -0.0024 0.05165 2.85838 $ funcao para resolucao do detector 

NPS 1E7 $ duracao da simulacao por 10000000 historicos  
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Apêndice II – Algoritmo do Módulo de Detecção 

 

A avaliação das regras foi programada por meio de estruturas condicionais (do 

tipo se-então-senão. As heurísticas para construção do módulo de detecção de 

ocorrência de passagem de bolhas foram consolidadas em um programa que avalia um 

conjunto de regras produzindo como saída valores binários.  

A cada momento, as respostas das regras são inicialmente definidas como falsas 

(valor 0).  Toda vez que uma nova gamagrafia é realizada, i.e., um arquivo com valor 

simulado de gamagrafia é lido, o programa avalia as regras e atualiza os valores de saída 

das regras e ativa as redes neurais caso seja necessário.  Após cada classificação e 

identificação do parâmetro de escoamento em evidência, as regras com valor verdadeiro 

são novamente definidas como falsas.   

Quando a condição de alguma regra é verificada como verdadeira, apenas o seu 

valor é avaliado como 1 ou 0 conforme estipulado por sua condição.  

Regra 1 – Identifica se o sinal é relevante comparando o valor do sinal de 

gamagrafia com o limiar de detecção definido pelas heurísticas, atribui valores reais se o 

sinal medido for maior do que patamar e valores falsos caso contrário.  Foi programada 

uma exceção à regra que garante que a partir do momento que uma CSA esteja sendo 

construída a saída da regra será avaliada como verdadeiro 

Regra 2 – Compara a variação entre o sinal obtido e o sinal de um instante 

imediatamente anterior. A regra indica se a variação de contagens entre os sinais é 

menor que 750 contagens (valor verdadeiro) ou se é menor (falso). 

Regras 3 – Identifica o final da medida utilizando informações sobre o número 

de instantes de sinal que compõem a CSA, sobre a estabilidade das leituras (Regra 2) e 

sobre a magnitude do sinal (Regra 1). A priori é necessário que o sinal seja considerado 

como não relevante (Regra 1 = 0), estável e que a CSA (Regra 2 =1) e tenha um 

tamanho relevante mínimo para que a regra se torne verdadeira. Contudo, duas exceções 

foram criadas para os casos onde é conhecido o tamanho esperado do sinal lido, nesse 

caso a leitura é finalizada quando a CSA já possui a dimensão necessária para 

funcionamento da RNA. 

Regra 4 – Ao ser iniciada a construção de uma CSA, o motor de inferência 

armazena o valor máximo atingido que a curva até sua construção. A regra 4 é 

verdadeira apenas para valores máximos menores que 2 · 106 contagens. 
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O modulo de detecção faz a avaliação das regras de forma linear, seguindo a 

ordem em que elas foram apresentadas e realiza operações conforme a seguir: 

Caso a regra 1 seja verdadeira ele adiciona a leitura atual na curva CSA que está 

sendo construída; caso não haja curva CSA ele inicia a construção de uma nova curva. 

O valor máximo presente na CSA vigente é registrado e uma variável temporária 

memoriza um breve histórico de sinais que pode ser consultado em uma interface do 

sistema. 

Quando a regra 3 é ativada, três valores em instantes subsequentes ao término da 

leitura do evento são acrescentados à CSA. Com isso a CSA é considerada como 

finalizada. O vetor de informação é pré-processado e informado à rede SOM que realiza 

a classificação e ativa a saída do cluster referente ao escoamento analisado. A 

classificação é informada à interface de usuário e a classificação é memorizada. 

 

Após classificar o escoamento, ajusta a dimensão do vetor de informações de 

acordo com a rede FF necessária, a identificação feita pela RNFF é novamente 

informada à interface de usuário e gravada na variável de registro. Depois desse 

processo as seguintes variáveis têm seus valores reinicializados: Regras, sinal, CSA, 

sinal máximo e dimensão da CSA. 
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Apêndice III – Programa do Módulo de Detecção 
 

%********************************************************************* 

% Variáveis Utilizadas 

%********************************************************************* 

 

%SIG       -> Valor do sinal medido DIMENSÃO=(1,1) 

%HIST      -> Breve Histórico de sinal, plotado na UI DIMENSÃO=(1,20) 

%RadBG     -> Patamar de Relevância DIMENSÃO=(1,1) 

%MAX       -> Valor máximo do sinal DIMENSÃO=(1,1) 

%R         -> Vetor de Regras DIMENSÃO=(1,4)  

%INP       -> Vetor input (CURVA CSA) DIMENSÃO=(n,1) [0<n<250] 

%IndSIG    -> Escalar que indica tamanho da CSA DIMENSÃO (1,1) 

%Historico -> Registro de Respostas DIMENSÃO VARIÁVEL 

%FIM       -> Contador que vai de 1 a 3 DIMENSÃO=(1,1)  

 
%********************************************************************* 

% Definição das Regras (Formato Vetor R) 

%********************************************************************* 

% Regra 1 - SINAL RELEVANTE 

%********************************************************************* 

 
 if SIG>radBG || indSIG>0; 
     R(1)=1; 
 else 
     R(1)=0; 
 end 
 

%********************************************************************* 

% Regra 2 - BAIXA OSCILAÇÃO 

%********************************************************************* 

 
 if abs(SIG-HIST(end-1))<750; 
     R(2)=1; 
 else 
     R(2)=0; 
 end 

  
%********************************************************************* 

% Regra 3  - FIM DE MEDIDA 

%********************************************************************* 

 
 if (SIG<radBG && R(2)==1) && indSIG>15 ;  

 

% Comparativo de tamanho julga relevância do sinal 
     R(3)=1; 
 elseif R(4)==1 && indSIG>60; % Tamanho limite de eventos curtos 
     R(3)=1;     
 End 

 
 if R(4)==0 && indSIG>209; % Tamanho limite de eventos longos 
     R(3)=1; 
 end 
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%********************************************************************* 

% Regra - 4 Comparar Máximo do sinal com patamar "MÉDIO" 

%********************************************************************* 

 if MAX<2e6 
     R(4)=1; 
 else  
     R(4)=0; 
 end 
 

%********************************************************************* 

% Aplicação das Regras 

%********************************************************************* 

  
if R(1)==1; 
     indSIG=indSIG+1;  

%indSIG inicialmente igual a 0, a cada iteração sobe uma posição 
     INP(indSIG)=SIG; % Adiciona o sinal lido no final da curva CSA 
     if indSIG==10;  
         BGN=HIST; % Plota o pulso que está sendo lido na UI 
     end 
     if SIG>MAX; 
         MAX=SIG; % Atualiza o sinal máximo lido até o momento 
     end 
end 

  
%********************************************************************* 

if R(3)==1; 
if FIM<3 && R(2)==0; 

             FIM=3; % Força a classificação do sinal 
      else 
             FIM=FIM+1; % Leitura de até mais 3 instantes 
      end 
      if FIM==3||indSIG==210; 

      % Rotina para pré-processamento input do vetor na SOM  
            respSOM=TABclas(find(ExpSis_REDE(INP,net_som)==1,1),:); 
            Historico{4,h}=respSOM %Mostra resposta e Salva histórico 
            INP=AJ_INP(INP,eval(['net_',respSOM]),BGN); 
            % Pré-processamento após feita a classificação do input  

  [Historico{2,h}(3,:),Historico{1,h}(2,:)]=... 
                            ExpSis_REDE(INP,eval(['net_',respSOM])); 
             % Rotina que passa vetor input na FFN, reposta são salvas  

         end 
 

     %Reset das informações de INPUT 
 

if FIM==0||FIM==3; 
       R=zeros(1,4); 
       indSIG=0; 
       INP=zeros(1,60); 
       MAX=radBG; 
     end 
end 
 %********************************************************************* 
 

 

 

 

 

 
 


