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I N ST I T U T O E SSS D E E D U C A ÇÃ O,
PE SQ U I SA E D E SE N V O LV I MENTO

iE S S S - I N S T I T UTO ES S S DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
O Instituto ESSS de Pesquisa, Desenvolvimento e Capacitação (iESSS) é composto por uma equipe técnica altamente qualificada em modelagem
numérica, problemas de engenharia e de simulação computacional e oferece o mais amplo programa de treinamentos de CAE da América do Sul.
Nossas atividades são focadas na capacitação de profissionais das diversas áreas de engenharia e na transferência de tecnologia, o Instituto
mantém um estreito relacionamento com indústrias, universidades e centros de pesquisa.

TREINAMENTOS

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Reúnem conhecimentos práticos e teóricos de aplicação imediata no

Os cursos de pós-graduação do iESSS destinam-se à atualização e ca-

exercício profissional e oferecem aos participantes a formação ade-

pacitação de profissionais de diversos ramos da engenharia, os quais

quada para o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis nos

são responsáveis por desenvolver, projetar e promover inovações em

softwares ANSYS e Rocky.

produtos e processos.

›› Mais de 60 cursos disponíveis;
›› Carga-horária: 08 a 40 horas-aula;
›› Mais de 800 participantes por ano.

Corpo Docente

Cursos In-house

Análise Numérica de Escoamentos utilizando
Dinâmica dos Fluidos Computacional

São os treinamentos realizados nas dependências da ESSS em SP, RJ,

Formado por professores com ampla experiência profissional e
acadêmica.

Porto Alegre, Santiago, Córdoba, Bogotá e Lima.

Carga horária: 360 horas-aula.

Cursos In-company

Pré-Requisito: Diploma de Graduação em Engenharia, Tecnologia,

Ministrados nas instalações do cliente e focados em suas necessidades específicas.

Demanda Coletiva
Modalidade de oferta de treinamentos que facilita a formação de turmas especiais com o benefício de descontos progressivos.

Matemática ou Física.

Análise Numérica Estrutural utilizando o
Método de Elementos Finitos
Carga horária: 360 horas-aula.
Pré-Requisito: Diploma de Graduação em Engenharia, Tecnologia,
Matemática ou Física.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
+55 48 3953 0063
cursos@esss.co
www.esss.co/iesss/
2

www.esss.co

ÍNDICE
Introdução à Simulação Estrutural – Teoria de Elementos Finitos e Aplicações com ANSYS Mechanical........................................................................................4
ANSYS Mechanical - Não-Linearidade Estrutural e Contatos Avançados..........................................................................................................................................................5
ANSYS Mechanical - Não-Linearidade de Materiais Avançada...............................................................................................................................................................................5
ANSYS Mechanical - Dinâmica.................................................................................................................................................................................................................................................6
ANSYS Mechanical - Programação APDL - Integrando Workbench e Clássico.................................................................................................................................................6
ANSYS LS-DYNA - Dinâmica Explícita .................................................................................................................................................................................................................................. 7
Introdução à Simulação Fluidodinâmica – Teoria de CFD e Aplicações com ANSYS FLUENT..................................................................................................................8
ANSYS FLUENT - Utilizando UDF’s..........................................................................................................................................................................................................................................9
ANSYS FLUENT - FSI (Interação Fluido-Estrutura)..........................................................................................................................................................................................................9
ANSYS CFD - Modelagem de Escoamentos em Turbomáquinas...........................................................................................................................................................................10
ANSYS CFD - Modelagem Computacional de Escoamentos Turbulentos.........................................................................................................................................................10
ANSYS CFD - Modelagem Computacional de Escoamentos Multifásicos......................................................................................................................................................... 11
ANSYS CFD - Modelagem Computacional de Escoamentos Reativos com Ênfase em Combustão..................................................................................................... 11
Análise Eletromagnética de Produtos Eletromecânicos utilizando o Maxwell 2D e 3D............................................................................................................................12
Análise Eletromagnética de Produtos Eletrônicos utilizando o HFSS................................................................................................................................................................12
Análise de Fadiga utilizando o Método dos Elementos Finitos............................................................................................................................................................................13
Mecânica da Fratura Linear utilizando o Método dos Elementos Finitos........................................................................................................................................................13
Modelagem Estrutural e Térmica de Componentes Soldados..............................................................................................................................................................................14
Cálculo de Equipamentos Conforme o Código ASME Seção VIII – Div. 1...........................................................................................................................................................15
Cálculo de Equipamentos Conforme o Código ASME Seção VIII – Div. 2..........................................................................................................................................................15

www.esss.co

3

ANÁLISE ESTRUTURAL

ANSYS Mechanical Workbench
Introdução à Simulação Estrutural – Teoria de Elementos Finitos e
Aplicações com ANSYS Mechanical
Para profissionais de engenharia que desejam iniciar ou aprimorar seus conhecimentos em Simulação Computacional, o
Instituto ESSS desenvolveu um curso completo que une a teoria do Método dos Elementos Finitos à prática com aplicações na
ferramenta de CAE ANSYS Mechanical. O objetivo do curso é fornecer a compreensão da modelagem e solução numérica para
que o profissional esteja apto a realizar análises estruturais e interpretar os resultados através de uma abordagem crítica.
O curso é estruturado em três módulos: Introdução ao Método dos Elementos Finitos (FEM), Preparação de geometrias com
ANSYS SpaceClaim e Simulação Estrutural utilizando o software ANSYS Mechanical. Para este pacote completo, incluímos
como benefício redução de 15% no valor do investimento se comparado aquisição dos módulos individuais.

Tópicos:
Módulo 1 – Introdução ao Método dos Elementos Finitos (FEM)
›› Introdução ao Método dos Elementos Finitos- Aspectos históricos e referências bibliográficas sobre o assunto;
›› Revisão de Mecânica dos sólidos - Aspectos teóricos sobre tensão, deformação, equações constitutivas, critérios de resistência e equações diferenciais de equilíbrio;
›› Técnicas de Modelagem - Abordagem de modelagem hierárquica, tipos de modelos e suas complexidades, procedimento geral para modelagem de um problema;
›› Análise Matricial de Estruturas - Construção de matrizes de rigidez para elementos de treliça e viga. Conceitos essenciais como rigidez, grau de liberdade. Montagem de matrizes de conexão e rigidez global para problemas simples;
›› Formulação do Método dos Elementos Finitos - Método direto, formas diferencial, forte e fraca das equações de equilíbrio, método de Ritz, método de Galerkin, convergência de malha e funções de forma para elementos;
›› Características e tipos de elementos finitos: treliças, vigas, placas, cascas - Tipos de elementos finitos, sólidos (3D e 2D),
elementos estruturais (viga, treliça, casca, placa). Abordagem de alguns problemas em modelos sólidos e formas de resolvê-los. Sugestão de tipos de elementos, de acordo com a aplicação;
›› Arquitetura de software de Elementos Finitos: aspecto computacional.
Módulo 2 - Preparação de Geometrias com ANSYS SpaceClaim
›› Introdução ao SpaceClaim;
›› Simplificação de geometria: Limpeza de geometria, simplificação de superfícies e modificação de faces;
›› Reparação de modelos importados: Reconstrução de geometrias, montagens, operações booleanas, detecção de interferência e reparo automático de modelos;
›› Modelagem para simulação FEA: compartilhamento de topologia, superfície média, criação e extração de vigas, pontos
de solda e parametrização.
Módulo 3 – Simulação Estrutural utilizando ANSYS Mechanical
›› Introdução ao ANSYS Mechanical;
›› Pré-processamento;
›› Geração de Malhas;
›› Análise estrutural estática;
›› Análise de vibração;
›› Análise térmica;
›› Pós-processamento de resultados;

›› Integração com programas de CAD e parametrização de geometria.
Duração: 5 dias.
Carga Horária: 40 horas.

4

www.esss.co

ANÁLISE ESTRUTURAL

ANSYS Mechanical Workbench
ANSYS Mechanical - Não-Linearidade
Estrutural e Contatos Avançados

ANSYS Mechanical - Não-Linearidade
de Materiais Avançada

ANSYS Mechanical Não-Linearidade Estrutural é um curso destinado

Durante os últimos anos, o software de elementos finitos ANSYS tem

a engenheiros que necessitam executar análises não-lineares estru-

se consolidado como líder na simulação de comportamento comple-

turais utilizando o ANSYS Mechanical. O conteúdo do curso pressupõe

xo e não-linear de materiais estruturais. Este curso aborda conceitos

que o usuário participou do curso ANSYS Mechanical Introdutório ou

de não-linearidade de materiais, e se concentra em explorar a varie-

já está familiarizado com os procedimentos para realizar análise li-

dade de modelos de plasticidade disponíveis no ANSYS Mechanical,

near estática no ANSYS Mechanical.

por meio de exemplos práticos.

O curso introduz o procedimento para solução não-linear e aborda

Tópicos:

como realizar o setup de uma análise não-linear, definir opções de
solução não-linear e revisar resultados não-lineares. O curso também contempla o procedimento para modelar contatos avançados
entre dois ou mais sólidos.
Adicionalmente inclui plasticidade, estabilização e diagnóstico de problemas de não-convergência.

Tópicos:
Modulo 1 - Não-Linearidade Estrutural Básica
›› Introdução à não-linearidade estrutural;
›› Procedimento para modelagem não-linear;
›› Contatos básicos;
›› Plasticidade em metais;
›› Estabilização em problemas de flambagem não linear;

›› Tecnologia de elementos;
›› Plasticidade em metais avançada;
›› Viscoplasticidade;
›› Fluência;
›› Hiperelasticidade;
›› Viscoelasticidade.

Cada tópico do curso é seguido de um ou mais workshops e exercícios práticos.
Pré-Requisito: ANSYS Mechanical - Introdutório e ANSYS Mechanical
- Não-Linearidade Estrutural.
Duração: 1 dia.
Carga Horária: 8 horas.

›› Diagnóstico de problemas de não-convergência.

Módulo 2 - Contatos Avançados e Elementos de Fixação
›› Visão geral sobre contatos;
›› Tipos e formulações de c Tratamentos de interface de contato;
›› Opções avançadas de contato via APDL;
›› Elementos de fixação: gaxetas e pré-carga em parafusos.
Cada tópico do curso é seguido de um ou mais workshops e exercícios práticos.
Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench -Introdutório
Duração: 3 dias.
Carga horária: 24 horas.
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ANÁLISE ESTRUTURAL

ANSYS Mechanical Workbench

ambiente de trabalho ANSYS Workbench. Ao término do curso os par-

ANSYS Mechanical - Programação
APDL - Integrando Workbench e
Clássico

ticipantes estarão capacitados a:

Direcionado para usuários que desejam utilizar os recursos avan-

›› Calcular frequências naturais e modos de vibração de estruturas
lineares elásticas (Análise modal);
›› Analisar a resposta de estruturas a carregamentos que variam
com o tempo (Análise transiente);
›› Analisar a resposta de estruturas a carregamentos que variam senoidalmente (Análise harmônica);

çados do ANSYS na plataforma Workbench através da programação

ANSYS Mechanical - Dinâmica
Aborda como realizar análises modais, harmônicas e transientes no

Tópicos:
›› Análise modal;
›› Análise harmônica;
›› Análise dinâmica flexível;
›› Análise de vibração aleatória - Densidade espectral de potência
(PSD).
Cada capítulo do curso é seguido de uma ou mais oficinas com exercícios práticos.
Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench - Introdutório.
Duração: 2 dias.

APDL (ANSYS Parametric Design Language).

Tópicos:
›› Introdução à Programação APDL;
›› Comandos para componentes e contatos;
›› Seleção de entidades;
›› Variáveis;
›› Comandos para simulação;
›› Comandos para controle de processo;
›› Pós-processamento.
Cada capítulo do curso é seguido de um ou mais workshops e exercícios práticos.
Pré-Requisito: ANSYS Mechanical Workbench - Introdutório.
Duração: 2 dias.
Carga Horária: 16 horas.

Carga Horária: 16 horas.
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ANÁLISE ESTRUTURAL

ANSYS Mechanical Workbench
ANSYS LS-DYNA - Dinâmica Explícita
Recomendado para engenheiros e projetistas que analisam problemas que envolvam contatos, grandes deformações, materiais não-lineares, respostas de fenômenos a altas freqüências ou problemas
que requeiram soluções explícitas. Após o término do curso os usuários estarão aptos a:
›› Distinguir problemas que devem ser resolvidos
explicitamente ou implicitamente;
›› Identificar e escolher tipos de elementos, materiais
e comandos utilizados em análises dinâmicas explícitas;
›› Executar todos os procedimentos de uma análise explícita;

Tópicos:
›› Elementos;
›› Definições de partes;
›› Definições de materiais;
›› Condições de contorno, carregamentos e corpos rígidos;
›› Controles de solução e simulação;
›› Pós-processamento;
›› Recomeçando uma análise;
›› Solução sequencial “Explicit-to-Implicit”;
›› Solução sequencial “Implicit-to-Explicit”;
›› Módulo “ANSYS LS-DYNA Drop Test”.
Cada capítulo do curso é seguido de uma ou mais oficinas com exercícios práticos.
Pré-Requisito: ANSYS Mechanical APDL.
Duração: 2 dias.
Carga Horária: 16 horas.
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DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

Dinâmica dos Fluidos computacional
Introdução à Simulação Fluidodinâmica – Teoria de CFD e Aplicações com ANSYS FLUENT
Este curso tem como objetivo fornecer aos participantes os princípios básicos de CFD (Dinâmica dos Fluidos Computacional) dando-lhes a base
necessária para utilizar corretamente o software ANSYS FLUENT. O curso pretende que os futuros usuários de software de CFD sejam capazes de
entender os conceitos fundamentais em que se lastreiam os métodos e abordagens numéricas utilizadas, permitindo-lhes a compreensão do
ciclo completo de geração e solução de uma simulação CFD.

Tópicos:
Módulo 1 - Preparação de Geometrias com ANSYS SpaceClaim
›› Introdução ao SpaceClaim;
›› Simplificação de geometria: Limpeza de geometria, Simplificação de superfícies,
Modificação de faces e Particionamento de modelos;
›› Reparação de modelos importados: Reconstrução de geometria, Parametriação,
Superfície média, Detecção de interferência, Reparo automático de modelos;
›› Modelagem para simulação CFD: Operações boolenas,
Extração de volume interno e Criação de encapsulamentos.
Módulo 2 - Geração de Malhas com ANSYS Meshing
›› Introdução ao ANSYS Meshing;
›› Métodos para criação de malha - Malha automática, Malha tetraédrica,
Malha hexaédrica, Malha de montagem, Malha 2D, Malha para múltiplos corpos;
›› Controles globais de geração de malha - Malha padrão, Definição de tamanhos,
Inflation, Geração de malha de montagens, Defeaturing, Estatística;
›› Controles locais de geração de malha - Definição de tamanhos, Mapped
Face Meshing, Match Controls, Pinch, Inflation, Qualidade da malha.
Módulo 3 – Teoria de CFD e Modelagem numérica com ANSYS FLUENT
CFD Introdutório
›› Conceitos Básicos para CFD - O que é CFD?, Equações Básicas de CFD – Fenômenos de Transporte, Histórico de CFD
›› Filosofia dos Softwares de CFD;
›› Geometria para CFD - O que é geometria CFD, Simplificações adequadas, Simetria e Periodicidade;
›› Malhas para CFD - Tipos de Malhas,Qual a malha ideal para cada caso?, Controle de Qualidade de Malhas,
Convergência de Malha, “Malha” de Tempo Conceito de Elemento, Nó e Volume;
›› Modelagem para CFD - Equações de Transporte, Números adimensionais relevantes, Termos-Fonte: Gravidade,
›› Modelagem de Turbulência,Condições de Contorno e Condições Iniciais;
›› Resolvendo as Equações - Discretização de EDPs, Interpolação e Esquemas Advectivos, Conceito básico sobre métodos de solução do sistema de equações,Simulações Estacionárias e Transientes, Convergência.
Modelagem numérica com ANSYS FLUENT
›› Importação de malha;
›› Aplicação das condições de contorno;
›› Configuração do modelo físico;
›› Modelagem de Turbulência;
›› Modelagem de Transferência de Calor;
›› Modelagem de Escoamento Transiente;
›› Processamento e avaliação da convergência;
›› Visualização de resultados.
Duração: 4 dias.
Carga Horária: 32 horas.
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DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

Dinâmica dos Fluidos computacional
ANSYS FLUENT - Utilizando UDF’s
UDF (User Defined Function) é uma função ou conjunto de funções
programadas pelo usuário em linguagem C e conectadas ao ANSYS
FLUENT para executar uma ampla variedade de operações.O uso de
UDFs permite ao usuário customizar as condições de contorno e de
processamento paralelo, adicionar novos modelos físicos, entre outras
operações.Este treinamento é indicado para usuários ANSYS FLUENT
que desejam aprender a incluir UDFs em suas análises.

Tópicos:
›› Introdução à UDF’s e como estas funcionam
em conjunto com o código do FLUENT;
›› Introdução à programação em C;
›› Estrutura de dados do FLUENT e macros;
›› UDF’s compiladas versus interpretadas;
›› UDF’s para modelos de fase discreta;
›› UDF’s para escoamentos multifásicos;
›› UDF’s para processamento em paralelo;
›› Exemplos práticos de UDF’s.

ANSYS FLUENT - FSI
(Interação Fluido-Estrutura)
Este treinamento envolve técnicas de modelagem para aplicações com
interação fluido-estrutura usando ANSYS FLUENT e ANSYS Mechanical.
A ementa inclui setup do problema, movimentação de malha no
FLUENT, solução e convergência de simulações FSI duas-vias.

Tópicos:
›› Introdução à Interação Fluido-Estrutura (FSI);
›› Tipos de transferência de carregamento;
›› Propriedades de materiais e dados de engenharia;
›› Transferência de dados transientes;
›› Tensões térmicas;
›› Opções adicionais para FSI.
Pré-Requisito: Conhecimento básico de ANSYS Mechanical e ANSYS Fluent
Duração: 1 dia.
Carga Horária: 8 horas.

Todos os tópicos são acompanhados de workshops.
Pré-Requisito: ANSYS FLUENT - Introdutório.
Duração: 1 dia.
Carga Horária: 8 horas.
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DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

Dinâmica dos Fluidos computacional
ANSYS CFD - Modelagem de
Escoamentos em Turbomáquinas
Este curso é dirigido a profissionais interessados em compreender
os fenômenos associados aos escoamentos em turbomáquinas, bem
como as principais características da sua modelagem computacional
e uso adequado destes recursos no software comercial ANSYS CFX.

Tópicos:
›› Geração/Importação das geometrias das pás (BladeGen);
›› Geração de malhas computacionais (ANSYS Meshing);
›› Definição dos parâmetros para as análises de CFD (CFX-TurboPre);
›› Acompanhamento da simulação (CFX-Solver);
›› Pós-processamento e análises dos resultados (CFX-TurboPost).
Pré-Requisito: ANSYS CFX - Introdutório.
Duração: 2 dias.
Carga Horária: 16 horas.

ANSYS CFD - Modelagem
Computacional de Escoamentos
Turbulentos
Este treinamento é dirigido aos profissionais interessados em compreender os fenômenos associados com a turbulência em escoamentos industriais, bem como as características da sua modelagem computacional e o uso adequado destes recursos nos softwares ANSYS
CFX e ANSYS FLUENT.

Tópicos:
Parte 1 - Fundamentos teóricos:
1. Introdução à turbulência;
›› Características da turbulência;
›› Estabilidade e não-linearidade em escoamentos viscosos.
2. Formulação matemática:
›› Equações do movimento – Modelo laminar;
›› Turbulência e Física estatística;
›› O problema de fechamento - Modelos RANS.
3. Modelagem da turbulência:
›› Modelo de Zero equações;
›› Modelos k − epsilon (standard e RNG);
›› Modelos k − omega (standard, BSL e SST);
›› Modelos de Tensões de Reynolds
(SMC – omega e BSL).
4. O futuro (ou o presente?) da modelagem da Turbulência:
›› Large / Detached Eddy Simulation (LES and DES);
›› Direct Numerical Simulation (DNS).
Parte 2 - Aplicações:
Simulações com o uso dos softwares ANSYS CFX e ANSYS FLUENT com
aplicações ressaltando as principais características e diferenças no
uso dos modelos de turbulência.
Pré-requisito: ANSYS FLUENT - Introdutório ou ANSYS CFX Introdutório.
Duração: 2 dias.
Carga Horária: 16 horas.
Bibliografia: Frish, U., “Turbulence, The Legacy of A. N. Kolmogorov”,
Cambridge University Press, 1996; Modelagem da Turbulência: Wilcox,
D. C., “Turbulence modeling for CFD”, DCW Industries, Inc, 1993.
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DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

Dinâmica dos Fluidos computacional
ANSYS CFD - Modelagem
Computacional de Escoamentos
Multifásicos

ANSYS CFD - Modelagem
Computacional de Escoamentos
Reativos com Ênfase em Combustão

Este curso está dirigido a profissionais interessados em compreen-

Dirigido a profissionais interessados em compreender os fenômenos

der os fenômenos associados com escoamentos multifásicos, bem

associados com reações químicas em escoamentos industriais, bem

como as principais características da sua modelagem computacional e

como as características da sua modelagem computacional e uso ade-

uso adequado destes recursos nos software comercial ANSYS FLUENT.

quado destes recursos nos softwares ANSYS.

Tópicos:

Tópicos:

Parte 1 - Fundamentos teóricos:

›› Introdução a escoamentos reativos;
›› Modelagem de reações volumétricas;
›› Modelagem de chamas sem pré-mistura;
›› Modelagem de chamas pré-misturadas;
›› Modelagem de chamas parcialmente pré-misturadas;
›› Reações multifásicas;
›› Modelagem da transmissão de calor por radiação.

1. Introdução:
›› O que é escoamento multifásico?
a. Diferenças entre escoamento multifásico
e multicomponente.
›› Aplicações.
2. Classificação de escoamentos multifásicos;
›› Disperso-contínuo;
›› Contínuo-contínuo;
›› Tópico especial: escoamentos gás-líquido;
›› Padrões de escoamento em dutos.

Pré-Requisito: ANSYS FLUENT - Introdutório.
Duração: 3 dias.
Carga Horária: 24 horas.

3. Modelo de dois fluidos:
›› Modelos homogêneos:
a. Modelo algébrico;
b. Euler-Euler;
c. Superfície livre (free surface).
›› Algebraic Slip Model (modelo heterogêneo);
›› Euler-Euler:
d. Fases contínua-contínua;
e. Fases contínua-dispersa;
f. Volume-of-fluid (VOF);
g. Euler-granular.
4. Abordagem Lagrangeana.
Parte 2 - Aplicações:
Simulações com o uso do software ANSYS FLUENT com aplicações ressaltando as principais características e diferenças no uso dos modelos aplicados a escoamentos multifásicos. Os exemplos serão intercalados com a fundamentação teórica.
Pré-Requisito: ANSYS FLUENT - Introdutório.
Duração: 3 dias.
Carga Horária: 24 horas.
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SIMULAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

Simulação Eletromagnética
Análise Eletromagnética de Produtos
Eletromecânicos utilizando o Maxwell
2D e 3D

Análise Eletromagnética de Produtos
Eletrônicos utilizando o HFSS

Curso voltado para a análise eletromagnética utilizando o softwa-

pos eletromagnéticos de alta frequência. A precisão padrão, solucio-

re Maxwell, ferramenta de simulação 2D/3D de campos eletromagnéticos, indicado para o design de componentes eletromecânicos de
alta performance.

Tópicos:
1. Introdução ao Maxwell 2D e 3D:
›› Overview;
›› Solvers;
›› Excitações;
›› Circuitos externos;
›› Condições de contorno;
›› Operações de malha;
›› Setup;
›› Pós-processamento;
›› Calculadora interna;
›› Scripting;
›› Materiais e bibliotecas de materiais.
2. Exemplos de aplicações Maxwell 2D:
›› Indutor com Gap;
›› Solenóide excitado com circuito externo;
›› Cálculos de capacitância;
›› Cálculo de forças magnéticas;
›› Cálculo de perdas magnéticas;
›› Cálculo de torque.

A indústria utiliza o software HFSS como padrão para simular camnadores avançados e tecnologias de computação de alto desempenho fazem do software uma ferramenta essencial para engenheiros
encarregados de executar projetos precisos e rápidos em dispositivos e plataformas eletrônicos de alta frequência e alta velocidade.
O ANSYS HFSS oferece tecnologias de ponta baseadas em elementos
finitos, equações integrais, métodos híbridos assintóticos e avançados para resolver uma ampla gama de aplicações digitais de microondas, RF e alta velocidade.

Tópicos:
›› Introdução aos fundamentos do HFSS;
›› Dicas e técnicas do HFSS;
›› Demonstração e prática da interface do HFSS;
›› Condições de contorno e formas de excitação;
›› Utilizando o Optimetrics em projetos;
›› Exemplos de projetos: antenas, conectores, guias de onda, filtros, etc.
Cada capítulo do curso é seguido de um ou mais workshops e exercícios práticos.
Pré-requisito: Conhecimentos sólidos em eletromagnetismo.
Duração: 2 dias.
Carga Horária: 16 horas.

3. Exemplos de aplicações Maxwell 3D:
›› Circuito magnético;
›› Cálculo de indutância;
›› Condutor assimétrico;
›› Movimento linear;
›› Otimização de indutor.
Pré-Requisito: Conhecimentos sólidos em eletromagnetismo.
Duração: 3 dias.
Carga horária: 24 horas.
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APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

Aplicações Específicas
Análise de Fadiga utilizando o Método
dos Elementos Finitos

Mecânica da Fratura Linear utilizando o
Método dos Elementos Finitos

Estudos indicam que este fenômeno é responsável por 90% das falhas

O curso tem por prioridade, expor aos usuários as teorias de resis-

de serviço relativas a causas mecânicas e particularmente insidiosa

tência mecânica, modos de falhas, propagação de trinca e quais as

por ocorrerem sem que haja qualquer aviso prévio e sem a existên-

ferramentas o ANSYS Mechanical dispõe para tais tipos de análise.

cia de deformações macroscópicas na estrutura.

Tópicos:

Sabendo dessa necessidade, a ESSS elaborou o presente curso sobre Fadiga e modelagem do fenômeno, com ênfase no uso das ferramentas de simulação numérica (CAE) como um importante ponto
de partida para a correta determinação da vida a fadiga de componentes mecânicos.

Tópicos:
›› Introdução;
›› História do método e panorama na indústria;
›› Natureza estatística da fadiga;
›› Características das falhas por fadiga e propriedades básicas dos
materiais estruturais;
›› Métodos tradicionais de dimensionamento a fadiga (S-N, ε-N);
›› Estimativas de curvas S-N;
›› Método Rain Flow, efeito das cargas médias e regra de acúmulo de
dano de Miner;
›› Estimativas e relações entre as constantes ε-N;
›› Fadiga multi-axial e fator de correção de Neuber;
›› Fadiga em elastômeros;
›› Exemplos de aplicações diversas na indústria;
›› Conclusões.

›› Panorama histórico;
›› Definições e terminologia;
›› Teorias da Resistência Mecânica;
›› Os primórdios das teorias de Irwin e Griffiths;
›› Modos de Falha;
›› Mecânica da Fratura Linear Elástica;
›› Ensaios de Tenacidade à Fratura;
›› O conceito dos intensificadores de tensão;
›› CTOD e Integral J calculados numericamente;
›› O conceito “Leak-Before-Break Design”;
›› Teorias da propagação;
›› O problema do entalhe;
›› Elementos da Integridade Estrutural;
›› Teoria da distância crítica e fadiga.
Pré-Requisito: ANSYS Mechanical - Introdutório ou conhecimento dos
procedimentos para realizar análises no ANSYS Mechanical.
Duração: 2 dias.
Carga Horária: 16 horas.

Duração: 3 dias.
Carga Horária: 24 horas.
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APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

Aplicações Específicas
Modelagem Estrutural e Térmica de Componentes Soldados
A soldagem é um processo de fabricação de grande importância para a indústria, em especial as modalidades de solda por fusão.
Trata-se de um processo que envolve uma grande complexidade física, pois inclui a interação dos fenômenos mecânico, térmico e
micro-estrutural, que podem afetar a integridade da junta, por meio da alteração das propriedades mecânicas e do surgimento de
tensões residuais.
Este curso está dirigido a profissionais interessados em compreender os fenômenos associados com o cálculo estrutural e térmico
do processo de soldagem.

Tópicos:
›› Introdução à soldagem: processo, fenômenos físicos e acoplamentos;
›› Modelagem estrutural simplificada;
›› Modelagem térmica: fonte de calor, estudo de resfriamento;
›› Modelagem termo-mecânica acoplada: processo de soldagem e avaliação de tensões residuais.
Pré-Requisito: Conhecimento sólido em Método dos Elementos Finitos.
Duração: 3 dias.
Carga Horária: 24 horas.
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APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

Aplicações Específicas
Cálculo de Equipamentos Conforme o
Código ASME Seção VIII – Div. 1

Cálculo de Equipamentos Conforme o
Código ASME Seção VIII – Div. 2

A Norma ASME VIII é dedicada à definição dos requisitos de projeto

A Norma ASME VIII é dedicada à definição dos requisitos de projeto

para vasos de pressão, por isso, os cálculos descritos abaixo serão re-

para vasos de pressão, por isso, os cálculos descritos abaixo serão re-

alizados conforme seus critérios.

alizados conforme seus critérios.

O curso é voltado para profissionais interessados em compreender

O curso é voltado para profissionais interessados em compreender

os fenômenos associados com o cálculo ASME utilizando, em alguns

os fenômenos associados com o cálculo ASME utilizando, em alguns

casos, o método dos Elementos Finitos com o uso do software ANSYS.

casos, o método dos Elementos Finitos com o uso do software ANSYS.

Tópicos:

Tópicos:

1. Informações gerais:

1. Introdução;

›› Pressão e temperatura, outras cargas, margem de corrosão e
revestimento, classificação de tensões e admissíveis.
2. Cálculo de cilindros e tampos sob pressão interna:
›› Cálculo de cilindros, tampos abaulados, cones e tampas
planas.
3. Cálculo de flanges e aberturas:
›› Flanges fabricados, flanges reversos, tampos abaulados com
flanges, reforço de aberturas.
4. Estudo de caso – vaso sob pressão interna;
5. Cálculo para pressão externa:
›› Cilindros, anéis de reforço, tampos abaulados e cones, reforços
em junções conecilindro.
6. Cálculo de jaquetas (camisas):
›› Cálculo de jaquetas, cálculo de jaqueta tipo meia cana.
7. Estudo de caso – vaso sob pressões interna e externa;
8. Cálculo de espelhos e outras partes de trocadores:
›› Informações gerais sobre trocadores de calor, cálculo
de espelhos conforme TEMA e ASME.
9. Estudo de caso – trocador casco-e-tubo;
10. Cálculo de vasos verticais tipo coluna:
›› Esclarecimentos gerais sobre colunas, cargas de vento
para vasos verticais, vibração em colunas.

2. Quando utilizar a divisão 2 do ASME VIII;
3. Teoria geral dos cascos e análise de tensões;
4. Requisitos gerais:
›› Escopo do ASME VIII, divisão 2, organização da divisão 2.
5. Requisitos de materiais:
›› Materiais permitidos, dados gerais dos materiais.
6. Requisitos para projeto:
›› Escopo, materiais combinados, espessura mínima, carregamentos, pressão e temperatura de projeto, intensidade de tensão
– definições, critérios de projeto, verificação da necessidade
de análise de fadiga, cascos de revolução sob pressão interna,
cascos de transição, aberturas eseus reforços, tampas planas.
7. Projeto baseado em análise de tensões:
›› Requisitos gerais, definições, carregamentos, classificação e localização das tensões, análise de cascos cilíndricos, análise de
cascos esféricos e tampos, análise de tampas planas circulares,
tensões em descontinuidades, exemplos de análises manuais
e por elementos finitos.
8. Projeto baseado em análise de fadiga:
›› Operações cíclicas, projeto para cargas cíclicas, exemplos de
análises manuais e por elementos finitos.
Duração: 2 dias.
Carga Horária: 16 horas.

11. Estudo de caso – vaso vertical tipo coluna;
12. Cálculos especiais:
›› Análise de esforços externos em bocais, selas de vasos horizontais, suportes de vasos verticais.
Duração: 2 dias.
Carga Horária: 16 horas.
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S I M ULA TI N G TH E F UT U RE

A ESSS reúne o conhecimento necessário em engenharia e ciências da computação para oferecer aos mais diversos ramos da indústria uma ampla gama de soluções de modelagem matemática e simulação numérica.
Uma qualificada equipe de engenheiros e desenvolvedores de software coloca a sua disposição as mais avançadas ferramentas de Computer
Aided Engineering (CAE) do mercado internacional e um completo portfólio de serviços centrados em consultorias, desenvolvimento customizado, cursos, suporte técnico e programa acadêmico.
A combinação de softwares de alta performance e serviços de alto valor agregado faz da ESSS um dos mais qualificados provedores de soluções
para um ciclo de desenvolvimento de produtos mais rápido, eficiente e econômico.

Serviços
›› Consultoria
›› Desenvolvimento Customizado
›› Cursos de curta duração
›› Pós-graduação
›› Suporte Técnico
›› Programa Acadêmico

Áreas de Expertise
›› Dinâmica dos Fluidos Computacional
›› Análise Estrutural
›› Simulação Eletromagnética
›› Otimização Multidisciplinar
›› Simulação de Partículas
›› Caracterização Microestrutural por Imagens
›› Visualização Científica
›› Geologia e Engenharia de Reservatórios

SOFTWARE
Soluções
A ESSS é representante oficial em toda América do Sul das mais avançadas soluções de CAE do mercado internacional.

A ANSYS é a líder mundial em ferramentas de simulação computacional e certifica
a ESSS, representante oficial em toda América do Sul, como Elite Channel Partner.
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Brazil

Colombia

São Paulo
Rua do Rocio, 423
International Trade Center,
10º andar, Conjunto 1001/1002
Vila Olímpia, 04552-000
+55 11 3046 5744

USA

Rio de Janeiro
Avenida Presidente Vargas, 2555
Edifício Presidente Business Center,
Sala 2003, Cidade Nova, 20210-031
+55 21 3293 1300

Boston
300 Tradecenter Drive,
Suite 3590

Argentina

Ciudad de México
+52 1 722 838 5794

Florianópolis
Rua Orlando Phillipi, 100
Edifício Techplan, 1º andar
Saco Grande, 88032-700
+55 48 3953 0000

Córdoba
Av. La Voz del Interior, 7000
Ciudad Empresaria,
Edificio Miragolf, Oficina 214
Zona Norte Córdoba, X5008HLD
+54 9351 252 8021

Chile

Santiago
Alfredo Barros Errázuriz, 1954
Edificio Manager, Oficina 410
Providencia, 7500521
+56 22946 1941

Bogotá
Carrera 7, 71 -21
Edificio BVC, Torre B, Oficina 1502
Chapinero Norte, 110231
+57 1 319 2637

Houston
810 Hwy 6 S
Suite 208
+1 281 822 1071

Mexico
Peru

Lima
Calle Mártir Olaya, 169
Centro Empresarial Jose Pardo,
Torre C, Oficina 908
Miraflores, 15074
+51 1 243 8158

Portugal

Leiria
Estrada de Leiria, 212
Edifício Pinus Park, Fracção M
Marinha Grande, 2430-091
+351 244 824 121

Spain
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Barcelona
Plaça Josep Pallach, 2
Horta-Guinardó, 08035
+34 934 285 426
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