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Expectativa 

 

Questão 1 

O objetivo deste trabalho é descrever o software VSA, um analisador de sinais de velocidade  

desenvolvido para automatizar a análise de arquivos de dados de séries temporais de velocidade 

e o pós-processamento dos dados. Prevê-se que o software VSA provará ser de grande valor 

para outros pesquisadores que investigam campos de velocidade e turbulên cia. Este artigo é 

baseado em Jesson et al., mas o presente trabalho inclui uma descrição adicional de análise de 

séries temporais e, em particular, uma funcionalidade de análise para identificação de eventos de 

propagação de turbulência. 

Questão 2 

Para investigar o fluxo de canais abertos sobre leitos heterogêneos, os autores empreenderam 

uma série de experimentos utilizando um canal retangular na Universidade de Birmingham. O 

objetivo deste trabalho foi identificar distribuições dos componentes de velocid ade 3-D, tensões 

de Reynolds e outros parâmetros de turbulência, bem como identificar estruturas coerentes com 

o fluxo. Os dados foram utilizados para o cálculo dos parâmetros do método Shiono -Knight, um 

modelo reconhecido de fluxo de canais abertos, permi tindo fazer recomendações quanto à sua 

aplicação em rios com leitos heterogêneos.  

Questão 3 

Utilizou-se duas configurações de leito, uma com rugosidade longitudinal contínua e  outra com 

uma combinação de seções ásperas e lisas. Cada permutação de leito, descarga e posição 

longitudinal da seção transversal medida resultou num novo conjunto de dados que consiste em 

mais de 500 pontos de dados individuais, cada um situado no nó de uma grade espaçada em 10 

mm que atravessa a seção transversal. Neste estudo, ponto de dados refere -se a um local no 

qual uma série temporal de velocidade foi registada; um conjunto de dados consiste em um 

número de pontos de dados. Foram reunidos seis conjuntos de dados completos, juntamente com 

seis conjuntos de dados parciais, perfazendo um total de aproximadamente 4000 pontos de 

dados. Foi feita uma medida de velocidade de 60s de comprimento, 200 Hz, 3 -D em cada ponto 

de dados, resultando em 12.000 medições instantâneas em cada dimensão por ponto de dados.  

Questão 4 

O software VSA foi inicialmente destinado a analisar todos os arquivos de dados de um diretório 

específico, fornecendo os dados de velocidade brutos em um formato adequado para importação 

em uma planilha. No entanto, logo ficou claro que um algoritmo de filtragem era necessário para 

remover "picos" de dados inválidos e que uma exibição gráfica simples de dados de valor médio 

seria benéfico para permitir a inspeção em tempo quase real dos dados durante os experimentos. 

Questão 5 

Na sua forma atual, o software VSA oferece grandes vantagens para a utilização através da 

automatização da análise dos arquivos de dados brutos, filtragem de valores inválidos, cálculo de 

distribuições de medias de velocidade em 3-D, cálculo de características de turbulência como 

intensidade de turbulência e tensões de Reynolds, e determinação dos valores médios do ponto 

de dados e do conjunto de dados. O software também fornece exibição gráfica dos resultados, 

com valores de parâmetros automaticamente plotados na posição apropriada da seção 

transversal. 

 

 

 


