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1. INTRODUÇÃO  

 

Nesse projeto, foram estudadas as características aerodinâmicas do movimento de um corpo 

dentro de um espaço confinado, em especial pretende-se estudar o escoamento de ar ao redor de um trem 

deslocando-se através de um túnel. Este tipo de escoamento, muito frequente nos metrôs, possui diversas 

peculiaridades aerodinâmicas, quando comparados com a aerodinâmica nos escoamentos livres, isto é, 

escoamentos não confinados. Através deste estudo, foram utilizadas técnicas de  Mecânica dos Fluidos 

Computacional ("Computational Fluid Dynamics" - CFD) para analisar estas peculiaridades 

aerodinâmicas do movimento dos "tube trains" (trens que se deslocam por túneis). Tais características 

peculiares a serem estudadas incluem, mas não se limitam a: 

 Aumentos de pressão e arrasto devido ao confinamento. 

 Repercussões e análises da aerodinâmica do efeito pistão ("piston effect"). 

 Definição de qual tipo de arrasto prevalece: arrasto aerodinâmico (por atrito) versus arrasto por 

pressão. 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 O principal conceito empregado na resolução deste problema foi o da conservação da quantidade 

de movimento. Conforme ilustrado a seguir, este fundamento foi essencial no cálculo do arrasto através 

das variáveis calculadas pelo programa. 

 Conforme descrito por Fox et al.(2011), para um sistema movendo-se em relação a um referencial 

fixo, a segunda lei de Newton estabelece que a soma de todas as forças externas agindo sobre o sistema é 

igual à taxa de variação da quantidade de movimento. 

 

∑ ⃗  
  ⃗⃗

  
|
       

 
(1) 

 

 Em outras palavras, esta equação estabelece que a soma de todas as forças (de superfície e de 

campo) atuando sobre um volume de controle é igual à soma da taxa de variação da quantidade de 

movimento no interior do volume de controle com a taxa líquida do fluxo de quantidade de movimento 

saindo da superfície de controle, isto é: 

 

 ⃗   ⃗   ⃗  
 

  
∫   ⃗⃗⃗⃗     
 

  

  ∫   ⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗   ⃗
 

  

 
(2) 

  

 Mais informações sobre a estrutura do domínio computacional serão fornecidas na próxima seção 

deste relatório, contudo, um esboço da aplicação do princípio da conservação da quantidade de 

movimento ao problema em questão pode ser visualizado na figura 1 a seguir. 
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Figura 1: Variação da quantidade de movimento aplicada ao domínio. 

 

 Sendo         a velocidade média e a pressão média do escoamento na posição 1 (entrada do 

túnel),         a velocidade média e a pressão média da saída do túnel, e    a velocidade média de 

descolamento do trem, então os seguintes coeficientes podem ser calculados: 

 

 

Coeficiente de Arrasto 

 

   
    

  
            

 
(3) 

Coeficiente de Pressão 

 

   
     

  
   

 
(4) 

Coeficiente de Velocidade 

 

   

     
 
  

 

(5) 
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 Pode-se calcular também a potência necessária pra vencer o arrasto. 

 

                  (6) 

 

 

3. MODELO COMPUTACIONAL 

  

 3.1 Malha e Objetos 

 

 O estudo demandou uma analise da melhor malha de forma a contribuir com dados esperados 

pela teoria. Em modelagens anteriores, o domínio era exclusivo da região do túnel, como representado 

pela figura 2. Entretanto, foi observado que a região de entrada não foi bem modelada, uma vez que 

admitimos que a pressão no começo do túnel fosse a atmosférica. Visando a correção dessa situação, foi 

modelada uma estação junto ao túnel, e a região de pressão atmosférica passou a ser na entrada da 

estação, o que se tornou mais próximo da realidade, retornando valores mais confiáveis.  

 Com o novo modelo, criamos uma malha que atendesse nossas necessidades de analise. Sendo 

mais refinada na direção perpendicular ao deslocamento do trem, e com uma potencia de malha de 1.2, 

uma vez que o escoamento possui particularidades próximas às paredes. O domínio final usado no projeto 

pode ser observado na figura 3.  

 

 
Figura 2: Ilustração modelo 2D modelado em etapas anteriores. 
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 Figura 3: Domínio computacional versão final 

 

A malha usada dentro do túnel em maiores detalhes aparece ampliada na figura 4, nela é possível 

observar a potencia usada de 1,2  para melhor obter os dados perpendiculares ao movimento. 

 

 
Figura 4: Malha refinada (Nx=100 / Ny=25 Potência Y=1.2 Simétrica). 

 

 

 3.2 MOFOR e Regime Transiente 

 

A ferramenta escolhida para conceder movimento ao corpo do trem foi a MOFOR (“Moving 

Frames of Reference”).  Esta ferramenta foi escolhida devido à sua simplicidade. Através dela o domínio 

pode ser elaborado de maneira tradicional, e o movimento é atribuído ao corpo através das informações 

contidas no arquivo MOF, ao qual o arquivo Q1 deve ficar “atrelado”.  

Segue abaixo as informações arquivo “TRENS.mof” usado para descrever o movimento 

unidirecional do bloco (vagão) que aparece ilustrado na figura 3.  
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HIERARCHY 
UNITS METRES 
ROOT Cham 
{ 
JOINT TREM 
{ 
CHANNELS 1 Xposition 
End Site 
} 
} 
MOTION 
Frames:      2 
Frame Time: 7. 
0. 
128. 

 

 De acordo com as informações contidas neste arquivo, o objeto “TREM” irá mover-se na direção 

x, da posição 0m (contados a partir da posição inicial do objeto, e não do início do domínio) até a posição 

128m. Os “Frames” e o “Frame Time” determinam como deve ocorrer o movimento. No “Frame” 1 o 

corpo estará no instante t=0s na posição relativa x=0m, no “Frame” 2 o corpo se encontrará na posição 

relativa x=128m, no instante t=7s. Isso confere ao corpo uma velocidade média constante:  

 

  
     

     
 
     

   
      

 

 
      

  

 
 

  

 O arquivo Q1 deve apontar para o arquivo MOV, que por sua vez será interpretado por EARTH. 

Esta conexão deve ser inserida no grupo 19 do arquivo Q1. No exemplo abaixo, o arquivo Q1 aponta para 

o arquivo TRENS.MOF conforme indicado no comando SPEDAT: 

 

  Group 19. EARTH Calls To GROUND Station 
 GENK = T 
 ISG50 = 1 
 SPEDAT(SET,MOFOR,MOFFILE,C,TRENS.MOF) 

  

 Por se tratar de um problema transiente, é necessário também definir um domínio temporal (time 

grid) para o “Solver” do programa. Para este problema em questão o “time grid” escolhido está exibido na 

Figura 5 abaixo.  

 
Figura 5: Input do modelo transiente do “Solver”. 
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 De acordo com estas informações, o tempo total do problema é de 7s (overall time) com 20 

intervalos de iteração do solver. Esta é a estratégia que o programa usa para lidar com problemas 

transientes. Estas informações sobre a “transigência” do problema podem ser inseridas diretamente no 

grupo 2 do arquivo Q1:  

 

  Group 2. Transience 
 STEADY=F 
    * Set overall time and no. of steps 
 RSET(U,0.,7.,20) 
    * Modify regions 

 

 

4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Na literatura foram encontrados diversos trabalhos acadêmicos e científicos com enfoque em uma 

análise aerodinâmica do escoamento de trens através de túneis. Devido a grande quantidade de 

bibliografia disponível, deu-se preferência a estudos que enfatizassem os efeitos de aumento de arrasto 

causados pelo confinamento. Buscou-se, também, referências que contrapusessem efeitos de arrasto 

viscoso (por atrito viscoso) e efeitos de arrasto por pressão nos "tube trains". Dentre os estudos 

encontrados que atendessem essas necessidades, destacou-se um estudo do departamento de engenharia 

mecânica e aeroespacial da Universidade Nacional de Seul, na Coréia do Sul ("Seoul National 

University"). O artigo "Aerodynamic Characteristics of a Tube Train" foi publicado em 2011 no "Journal 

of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics". A figura 6 abaixo ilustra o cabeçalho do artigo 

citado. 

 

 
Figura 6: Artigo acadêmico sobre características aerodinâmicas do escoamento de trens em túneis. 
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O estudo mencionado acima identifica as principais variáveis de influência no escoamento dos trens 

através de túneis, isto é, as variáveis que mais influenciam no arrasto e na eficiência do movimento do 

trem. São elas:  

 

 Velocidade operacional do trem. 

 Taxa de bloqueio   ("blockage ratio"). Está taxa indica qual é a área efetiva da seção transversal 

do túnel que o trem ocupa. O cálculo desta taxa é ilustrado na equação (7) a seguir.. 

 Pressão interna do túnel. 

 

               ( )  
                               

                               
 

(7) 

 

 O artigo científico, ilustrado pela figura 6, lida com trens de velocidade elevada (>300 km/h) e 

por isso usa modelo computacional que considera os efeitos de compressibilidade do ar. Em altas 

velocidades, o efeito das ondas de pressão ("shock waves") causadas por velocidades pontuais que 

quebram a barreira do som, torna-se bastante relevante sobre o arrasto do trem, dai a necessidade de 

considerar a compressibilidade do ar. Para estes casos de trens de alta velocidade, estudos mostram ser 

extremamente vantajoso manter o túnel em baixas pressões (vácuo parcial), o que reduziria 

consideravelmente os efeitos das "shock waves" sobre o arrasto aerodinâmico total do veículo 

 Outros artigos foram consultados, onde o ar no túnel é tratado como incompressível, e a pressão 

no túnel é a atmosférica, pois trata-se de trens se movendo com velocidades mais baixas, similares 

àquelas dos metros urbanos (<100 km/h). Este será o caso deste trabalho. O modelo CFD utilizado 

também desconsiderou efeitos de compressibilidade do ar, e usou túnel em pressão de 1atm. 

  

 Os exemplos de publicações/estudos que consideram apenas trens de baixa velocidade foram:  

 

Bajay, Sergio V., PhD. Simulação aerodinâmica Em Túneis de Metrô, Tipo Couraça. Diss. 

Universidade Estadual De Campinas, 1976. Biblioteca Digital Da UNICAMP. Web. 10 Sept. 2013. 

<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000044073>. 

 

Sakuma, Yutaka. Dynamics of Trains and Train-like Articulated Systems Travelling in 

Confined Fluid. Diss. McGill University, 2005. Montreal, Canada, 2005. Web. 08 Sept. 2013. 

<http://digitool.library.mcgill.ca/dtl_publish/1/102162.html>. 

 

 Baseado em todos os artigos consultados, concluiu-se que para este estudo as condições 

adequadas para a simulação são: 

 

   ("blockage ratio") vaiando entre 60% e 98%. 

 

 Ar no túnel tratado como gás ideal. 

 

 Reynolds entre     e    . 

 

 Temperatura fixa no túnel em 288,15K. 
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 Chegou-se então nas condições finais (etapa 4) para o modelo e para os testes, que são exibidas 

na tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1: Atualizações no dimensionamento do modelo. 

Item Etapa II Etapa III 
Etapa IV 

(Modelo Final) 

Altura do carro [m] 3,70 4,70 Entre 3,8 e 5,9 

Largura do carro [m] 2,98 1 1 

Comprimento de um carro [m] 18,35 9,00 9,00 

Número de carros por composição 4 ou 5 1 1 

Velocidade no túnel [km/h] 40 à 100 57,00 
65,8 km/h 

(18,3 m/s) 

Distância média entre estações [m] 

(Comprimento do túnel) 
1000 100 100 

Diâmetro médio do túnel [m] 6,50 6,00 6,00 

Taxa de bloqueio* 56,92% 78,59% Entre 63% e 98% 

 

 

4.1 Resultados Esperados (Baseados na Literatura) 

 

 Tanto os estudos realizados para altas velocidades, como os estudos feitos para trens de metrô, 

possuem conclusões semelhantes sobre o arrasto aerodinâmico total do problema, e suas componentes. 

 Em trens a componente de pressão do arrasto ("pressure drag") está majoritariamente relacionada 

com forças agindo das superfícies frontal e traseira do trem, isto é, no nariz e na cauda. A medida que o 

componente de atrito viscoso do arrasto ("viscous friction drag") está mais relacionada as superfícies 

laterais do veículo. Os estudos mostram que usualmente em trens deslocando-se fora de túneis, por se 

tratar de veículos bastante alongados (grandes superfícies laterais), a componente de atrito viscoso é pelo 

menos quatro vezes maior que a componente de atrito devido pressão. Contudo, esta situação se altera um 

pouco dentro de túneis. Os estudos mostram que a componente de pressão do arrasto aumenta 

consideravelmente com o aumento da taxa de bloqueio ("blockage ratio"), e também com a velocidade do 

trem no túnel.  

 A figura 7 abaixo ilustra como, para uma mesma velocidade, o aumento na taxa de bloqueio 

causa um enorme aumento do arrasto aerodinâmico, exclusivamente devido ao aumento do arrasto por 

pressão. 
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Figura 7: Pressão interna no túnel vs. arrasto medido no tempo  para taxas de bloqueio de 0,25 0,50 e 

0,75. Velocidades de 500km/h e 700km/h. (Kim et al.,2011) 

 

 Portanto, um dos resultados esperados neste estudo, era a comprovação do aumento do gradiente 

de pressão no túnel em função do aumento da taxa de bloqueio. Isso ocorreria porque com o aumento na 

taxa de bloqueio, a área que sobra para o escoamento de ar ao redor do túnel fica reduzida, tornando 

difícil o escoamento de ar pela lateral, aumentando assim o gradiente de pressão entre o nariz e a cauda 

do trem, aumentando, portanto o arrasto por pressão, caracterizando o chamado efeito pistão "piston 

effect". 

 Outros resultados esperados para o coeficiente de arrasto    são exibidos na tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2: Valores de Cd encontrados na literatura 

Veículo Cd 

Ônibus deslocando-se a 70 km/h.² 0.7 

Trem longo (10 vagões) deslocando-se a 70 km/h.² 1.4 

Fusca¹ 0.48 

Ferrari¹ 0.372 

Avião à jato¹ 0.021 

1- http://en.wikipedia.org/ 

2-http://www.engineeringtoolbox.com/ 
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5. RESULTADOS  

 

 5.1 Pressão e Velocidade 

 

 A figura 8 a seguir ilustra os resultados teóricos que se esperava obter com o modelo básico e a 

simulação do “Solver”. Nota-se que há regiões de recirculação acima e abaixo do trem (regiões 1 e 2 

indicadas na figura) onde a velocidade é negativa mais próxima da parede do tubo (logo acima da camada 

de não deslizamento) e é positiva mais próxima do vagão.  Nota-se também pontos de estagnação  

(regiões 3 e 4) onde as linhas de corrente terminam na parede superior. 

 

 
Figura 8: Resultados teóricos ideais (linhas de corrente ao redor do vagão). 

 

Os resultados de velocidade e pressão obtidos com a malha final proposta (malha da figura 3), estão 

ilustrados nas figuras 9, 10 e 11 abaixo. Para está simulação foram utilizadas 200 iterações e 20 “time 

steps”. Modelo de turbulência KEMODL, inserido no grupo 7 do arquivo Q1 através do comando  

TURMOD(KEMODL). 

 
Figura 9: Resultados de velocidade (overall velocity) 
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Figura 10: Movimento do corpo e resultados em velocidade. 

 

 

 
Figura 11: Resultados de pressão (pressure). 

 

 

 As figuras 12 e 13 a seguir exibem gráficos com as distribuições de pressão e velocidade para o 

trem na posição indicada na figura 11. (Em x=24m onde o referencial é o ponto de entrada do túnel). 
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Figura 12: Pressão ao longo da linha de centro do túnel (y=3m) para o trem situado em x=24m, onde o 

referencial é o ponto de entrada do túnel. 

 

 
Figura 13: Velocidade x em função da distância vertical para o trem situado em x=24m, onde o 

referencial é o ponto de entrada do túnel. 
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5.2 Filmes 

 

 Há filmes dos resultados de pressão e velocidade disponíveis em: 

https://www.dropbox.com/sh/2j4jmf4fxznc2p1/Q662Xa12lu 

 

5.3 Variações com a taxa de bloqueio  

 

 A tabela 3 a seguir exibe a variação de vários coeficientes em função da taxa de bloqueio no 

túnel. As figuras 14, 15, 16 e 17 exibem gráficos destas variações. 

 

Tabela 3: Coeficientes em função da taxa de bloqueio no túnel 

Blockage 
Ratio[%] 

Cd 
(drag) 

Cp 
(pressão) 

Cv 
(velocidade) 

Potência p/ vencer o arrasto 
[hp] 

ΔP[Pa] 

63,33 0,47 0,34 0,70 17,42 134,87 

68,33 0,49 0,42 0,80 23,41 166,90 

73,33 0,53 0,43 0,81 22,71 172,49 

78,33 0,56 0,48 0,90 25,57 190,76 

83,33 0,61 0,55 0,97 29,55 220,28 

88,33 0,67 0,61 0,97 34,77 243,46 

93,33 0,67 0,64 0,99 36,35 254,18 

98,33 0,68 0,75 1,00 38,93 299,03 

  

 

 
Figura 14: Coeficiente de arrasto em função da taxa de bloqueio 
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Figura 15: Coeficiente de velocidade em função da taxa de bloqueio 

 

 
Figura 16: Coeficiente de pressão em função da taxa de bloqueio 

 

 
Figura 17: Potência pra vencer o arrasto, em função da taxa de bloqueio 
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5.4 Tela de convergência  

 

 A figura 18 exibe a tela de convergência do SOLVER. Nota-se que as iterações tipo ISWEEP são 

irrelevantes para problemas transientes e com “moving objects”, neste caso são feitas apenas iterações nos 

“TIME STEPS”, que no caso deste problema foram ajustadas para ISTEP=20. 

 

 
Figura 18: Tela de convergência do Solver 
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6. CONCLUSÕES  

 

 Nota-se pelas figuras 14 a 17, que de fato o confinamento (túnel) tem um efeito de aumentar o 

arrasto no trem. Tanto o arrasto por gradiente adverso de pressão ou pressure drag (vide o gráfico do 

coeficiente de pressão) como o arrasto por atrito, ou friction drag. Nota-se também o aumento na potência 

requerida para o trem vencer apenas o arrasto, potência esta que aumenta de cerca de 16hp com um taxa 

de bloqueio do túnel de 63% para cerca de 40hp quando  a taxa de bloqueio se aproxima de 98hp.  

 Nota-se também que os resultados para o coeficiente de arrasto (  ) estão dentro dos valores 

esperados, ou pelo menos, dentro da faixa de valores que é “aceitável”. Isso é comprovável mediante os 

resultados da tabela 3 com as informações contidas na tabela 2 (dados da literatura para coeficientes de 

arrasto de diferentes veículos). 

 O efeito pistão no escoamento também pode ser confirmado por esta simulação em CFD. O vácuo 

criado atrás do trem e a leve compressão criada à frente do trem incrementam o arrasto por gradiente 

adverso de pressão e podem ser confirmados pela figura 11 (resultado para distribuição de pressão). Esse 

fenômeno é similar ao que se observa no deslocamento embolo dentro de uma seringa.  

 Finalmente pode-se perceber também que as linhas de corrente e a distribuição de velocidade 

estão compatíveis com o que se esperava (teoricamente). Vide figuras 8 e 9.  

 Dados os quatro resultados positivos mencionados conclui-se que este trabalho teve sucesso, e 

conseguiu atingir, pelo menos em parte, seus objetivos iniciais. Este trabalho também abre portas para 

novas simulações (e mais complexas) a serem elaboradas em trabalhos futuros, usando a mesma 

plataforma PHOENICS. 
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ANEXOS - Q1 file 

 
TALK=T;RUN( 1, 1) 
  
 ************************************************************ 
   Q1 created by VDI menu, Version 2010, Date 18/08/10 
 CPVNAM=VDI;SPPNAM=Core 
 ************************************************************ 
  Echo DISPLAY / USE settings 
  VRV USE 
  * Start of frame 
  PROBE  50.0E0  5E0  5.0E-1 
  ENDUSE 
 ************************************************************ 
 IRUNN = 1 ;LIBREF = 0 
 ************************************************************ 
  Group 1. Run Title 
 TEXT(Trem movendo-se por túnel               ) 
 ************************************************************ 
  Group 2. Transience 
 STEADY=F 
    * Set overall time and no. of steps 
 RSET(U,0.,7.,20) 
    * Modify regions 
 ************************************************************ 
  Groups 3, 4, 5  Grid Information 
    * Overall number of cells, RSET(M,NX,NY,NZ,tolerance) 
 RSET(M,120,51,1) 
 ************************************************************ 
  Group 6. Body-Fitted coordinates 
 ************************************************************ 
  Group 7. Variables: STOREd,SOLVEd,NAMEd 
    * Non-default variable names 
 NAME(146)=SHRY ;NAME(147)=SHRX 
 NAME(148)=EPKE ;NAME(149)=OBID 
 NAME(150) =PRPS 
    * Solved variables list 
 SOLVE(P1,U1,V1) 
    * Stored variables list 
 STORE(PRPS,OBID,EPKE,SHRX,SHRY) 
    * Additional solver options 
 SOLUTN(P1,Y,Y,Y,N,N,Y) 
 TURMOD(KEMODL) 
  
 ************************************************************ 
  Group 8. Terms & Devices 
 ************************************************************ 
  Group 9. Properties 
    * Domain material index is   0 signifying: 
    * Air at 20 deg C, 1 atm, treated as incompressible 
 SETPRPS(1, 0) 
 DRH1DP =1.0E-05 
 DVO1DT =3.41E-03 
 PRT(EP)=1.314 
 ************************************************************ 
  Group 10.Inter-Phase Transfer Processes 
 ************************************************************ 
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  Group 11.Initialise Var/Porosity Fields 
 FIINIT(PRPS)=0. 
   No PATCHes used for this Group 
  
  
 INIADD = F 
 ************************************************************ 
  Group 12. Convection and diffusion adjustments 
   No PATCHes used for this Group 
 ************************************************************ 
  Group 13. Boundary & Special Sources 
   No PATCHes used for this Group 
  
 EGWF = T 
 ************************************************************ 
  Group 14. Downstream Pressure For PARAB 
 ************************************************************ 
  Group 15. Terminate Sweeps 
 LSWEEP = 300 
 RESFAC =1.0E-03 
 ************************************************************ 
  Group 16. Terminate Iterations 
 ************************************************************ 
  Group 17. Relaxation 
 RELAX(P1 ,LINRLX,0.5 ) 
 RELAX(KE ,LINRLX,0.5 ) 
 RELAX(EP ,LINRLX,0.5 ) 
 KELIN = 3 
 ************************************************************ 
  Group 18. Limits 
 ************************************************************ 
  Group 19. EARTH Calls To GROUND Station 
 GENK = T 
 CALFOR = T 
 ISG50 = 1 
 SPEDAT(SET,MOFOR,MOFFILE,C,TRENS.MOF) 
 SPEDAT(SET,AUTOMESH,OLD-Z,L,T) 
 ************************************************************ 
  Group 20. Preliminary Printout 
 ************************************************************ 
  Group 21. Print-out of Variables 
 OUTPUT(V1  ,Y,Y,Y,N,Y,Y) 
 ************************************************************ 
  Group 22. Monitor Print-Out 
 IXMON = 54 ;IYMON = 22 ;IZMON = 1 
 NPRMON = 100000 
 NPRMNT = 1 
 TSTSWP = -1 
 ************************************************************ 
  Group 23.Field Print-Out & Plot Control 
 NPRINT = 100000 
 NTPRIN = 100000 ;ISTPRF = 1 ;ISTPRL = 10000 
 ISWPRF = 1 ;ISWPRL = 100000 
   No PATCHes used for this Group 
 ************************************************************ 
  Group 24. Dumps For Restarts 
 IDISPA = 1 ;IDISPB = 0 ;IDISPC = 0 
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 CSG1    ='M' 
  
 GVIEW(P,-0.458469,0.199592,0.866007) 
 GVIEW(UP,0.217768,0.969977,-0.108267) 
  
> DOM,    SIZE,        1.180000E+02, 1.800000E+01, 1.000000E+00 
> DOM,    MONIT,       4.860870E+01, 5.128285E+00, 5.000000E-01 
> DOM,    SCALE,       1.000000E+00, 1.000000E+00, 1.000000E+00 
> DOM,    INCREMENT,   1.000000E-02, 1.000000E-02, 1.000000E-02 
> GRID,   AUTO,         F F T 
> GRID,   RSET_X_1,    -20, 1.000000E+00 
> GRID,   RSET_X_2,     -8, 1.000000E+00 
> GRID,   RSET_X_3,    -92, 1.000000E+00 
> GRID,   RSET_Y_1,     -1, 1.000000E+00 
> GRID,   RSET_Y_2,    -25, 1.200000E+00 
> GRID,   RSET_Y_3,    -25, 1.200000E+00 
  > GRID,   RSET_Z_1,      1, 1.000000E+00 
> DOM,    MOMCEN,      0.000000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00 
  
> OBJ,    NAME,        TREM 
> OBJ,    POSITION,   -1.000000E+01, 5.000000E-01, 2.000000E-01 
> OBJ,    SIZE,        9.000000E+00, 4.700000E+00, TO_END 
> OBJ,    DOMCLIP,     NO 
> OBJ,    GEOMETRY,    cube 
> OBJ,    GRID,        N,N,N 
> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE 
> OBJ,    MATERIAL,    DOMAIN 
> OBJ,    TIME_LIMITS, ALWAYS_ACTIVE 
> OBJ,    INI_PRESS,   0. 
  
> OBJ,    NAME,        WALL_S 
> OBJ,    POSITION,    0.000000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00 
> OBJ,    SIZE,        2.200000E+01, 1.000000E-02, TO_END 
> OBJ,    DOMCLIP,     NO 
> OBJ,    GEOMETRY,    cube14 
> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE 
> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction 
> OBJ,    TIME_LIMITS, ALWAYS_ACTIVE 
> OBJ,    DRAGSUM,     EXCLUDE 
  
> OBJ,    NAME,        WALL_N 
> OBJ,    POSITION,    1.800000E+01, 6.010000E+00, 0.000000E+00 
> OBJ,    SIZE,        TO_END,       TO_END,       TO_END 
> OBJ,    DOMCLIP,     NO 
> OBJ,    GEOMETRY,    cube14 
> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE 
> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction 
> OBJ,    TIME_LIMITS, ALWAYS_ACTIVE 
> OBJ,    DRAGSUM,     EXCLUDE 
  
> OBJ,    NAME,        OUTLET1 
> OBJ,    POSITION,    0.000000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00 
> OBJ,    SIZE,        0.000000E+00, TO_END,       TO_END 
> OBJ,    DOMCLIP,     NO 
> OBJ,    GEOMETRY,    cube12t 
> OBJ,    TYPE,        OUTLET 
> OBJ,    PRESSURE,     P_AMBIENT 
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> OBJ,    COEFFICIENT, 1000. 
> OBJ,    TIME_LIMITS, ALWAYS_ACTIVE 
> OBJ,    TURBULENCE,  SAME , SAME 
  
> OBJ,    NAME,        OUTLET2 
> OBJ,    POSITION,    AT_END,       0.000000E+00, 0.000000E+00 
> OBJ,    SIZE,        0.000000E+00, TO_END,       TO_END 
> OBJ,    DOMCLIP,     NO 
> OBJ,    GEOMETRY,    cube12t 
> OBJ,    TYPE,        OUTLET 
> OBJ,    PRESSURE,     P_AMBIENT 
> OBJ,    COEFFICIENT, 1000. 
> OBJ,    TIME_LIMITS, ALWAYS_ACTIVE 
> OBJ,    TURBULENCE,  SAME , SAME 
  
> OBJ,    NAME,        WALL_S_2 
> OBJ,    POSITION,    2.200000E+01, 0.000000E+00, 0.000000E+00 
> OBJ,    SIZE,        TO_END,       1.000000E-02, TO_END 
> OBJ,    DOMCLIP,     NO 
> OBJ,    GEOMETRY,    cube14 
> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE 
> OBJ,    MATERIAL,    198,Solid with smooth-wall friction 
> OBJ,    TIME_LIMITS, ALWAYS_ACTIVE 
  
> OBJ,    NAME,        POINT_H1 
> OBJ,    POSITION,    2.200000E+01, 2.866582E+00, 0.000000E+00 
> OBJ,    SIZE,        1.043478E+00, 2.868357E-01, 1.000000E+00 
> OBJ,    GEOMETRY,    default 
> OBJ,    TYPE,        POINT_HISTORY 
> OBJ,    VARLIST1,    P1  ,U1 
  
> OBJ,    NAME,        POINT_H2 
> OBJ,    POSITION,    1.148696E+02, 2.866582E+00, 0.000000E+00 
> OBJ,    SIZE,        1.043484E+00, 2.868357E-01, 1.000000E+00 
> OBJ,    GEOMETRY,    default 
> OBJ,    TYPE,        POINT_HISTORY 
> OBJ,    VARLIST1,    P1  ,U1 
STOP 


