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S U M Á R I O

e-objot-ivo deate trabalho tte. problemas l ineares de
condução de ca lor em mater ia is anisotronicos e ou heterogêneos, sob r e -

gime t r ans i en t e , a través de domfnios bidimensionais com qualquer t ino

de geometria ou domínios tr idimensionais axis imétr icos . São admitidas

somente condições de contorno constantes com-o ternno além da noss ih i l i

díide de geração interna de ca lor no i n t e r i o r do domfnio de solução. A

resolução do problema ê efetuada DOT aníílise nxid.n) e o método numérico

u t i l i zado é a técnica de elementos f in i tos segundo a formulação de

Calerkin.

»hj t1 ei o f -t hi s. .po|
S U M M A R Y

'ítfr i w. t h e unsl«"i i4y l i i i c . i t hc . i t onduct ion

througli anisotropic and/or heterogeneous matter, in either two-
-dimensional fields with any kind of geometry or three-dimensional
fields with axial symmetry. It only accents time-independent hoimdary
conditions and it is possible to have internal heat generation. The
solution is obtained by modal analysis employing the finite clement
method under Calerkin formulation. (_ o.n - ' •
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1. Introdução
Sabe-se que em estruturas termicamente carregadas é possfvcl muî

tas vezes desacoplar as «HKICÍKS termo-elásticas daquelas que descre-
vem a distribuição de temperatura. Assim, ê desejável resolver o pro-
blema de transmissão de calor e usar os valores das temperaturas resu_l_
tantes para determinar os camnos de tensão e deformação do estrutura
Pesse modo, nropõe-se aqui um programa numérico canaz de equacionar
problemas lineares de condução de calor através de materiais «nisotrõ-
picos em domínios bidimensionais, sejam superfícies de contorno qual-
quer ou sólidos axisi métricos, em regime transiente ou permanente, sub
metidos a condições de carrcR.iuiento térmico constantes com o tempo, nil
ruitindo ainda a existência de fontes internas de geração de. c.-ilor.
Tais condições se classificam em dois grupos básicos:

1 - Condições, de contorno especificadas (condições de Pirichiet) - tem
peraturas especificadas no contorno.

2 - Condições de contorno naturais (condições de Cauchy) -

2.1. fluxo de calor especificado no contorno e/ou condições adi aba
ticas especificadas através de isolamento térmico ou pela existência
de planos de simetria (fluxo nulo):

2.2. convecção especificada no contorno.
Foi utilizado como técnica de resolução o método dos elementos

finitos, a fim de manter a uniformidade do conjunto a que pertence es-
te trabalho. Trata-se do sistema de cálculo estrutural desenvolvido P £
Io flrupo de Análise de Tensões do Departamento de Engenharia Mecânica
da UFSC para o estudo do comportamento ãos vasos de pressão de reato-
res nucleares, particularmente durante as operações de inicio o térmi-
no de funcionamento. Este trabalho é uma de suas etapas preliminares e
tem como objetivo central a análise dos longos transientes térmicos
que se estabelecem nestas ocasiões.

2. Formulação por Elementos Finitos da Equação Matricial do Pro-
blema

A analiso dos fenômenos de transferência de calor é toda desen-
volvida a partir da equação da conservação da energia térmica que sob
notação diferencial toma a forma

(J)
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Particularizando a equação básica (1) nara o problema de condu-
ção térmica em sólidos heterogêneos e isotrónicos obtém-se

. (kvT) + Q (2)

A modelarão matricial, por elementos finitos, de problemas físi-
cos descri tos por equações diferenciais parabólicas como c a equação
(2), tem como principal meio de implementação a formulação de Halerkin,
segundo a qual im domínio de solução bidimensional node ser discretiza_
do através da relação

T(e)(x,y,t) N-, (x.y) Tj(t) Í3)

r(e)onde Iv ' (x,y,t) é a solução aproximada sobre o elemento bidimensio-
nal, m é o número de nós do elemento, N- sao as funções internoladoras
usadas na definição do elemento e T- é ó valor da temperatura em cada
um dos m nós do elemento.

Sob notação matricial tem-se

T ( e í (x.y.t) = mío)
(4)

onde |N| ' são as funções interpoladoras definidas sobre o elementoç
genérico fe) e (T) são as temperaturas nodais do elemento (e).

Neste trabalho foram empregados elementos triangulares com um
nó em cada vértice, sendo em conseqüência lineares as funções interno^
1 adoras N- .

A solução para todo o domínio é obtida nelo somatório das solu-
ções aproximadas para cada um dos elementos componentes da malha

T (x.y. t) =
e=l

T ( e ) (x .y . t ) (5)

Como resultado da aplicação da formulação de C-alorkin obtém-se a

equação matricial do problema sob a forma

|A| {f} + |B| CD + {Cl = (0) (6)

onde |A| representa a matriz condutímeia térmica, |R| ê a matriz, condu

tividade térmica englobando fenômenos de condução e convecção, ÍC) é o
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vetor airga térmica, (T( 6 a vetor temperatura e {'!') é o vetor deriva-
da primeira da temperatura em relação ao tenro.

A obtenção dn equação correspondente 3 equação (f>) para domínios
tridimensionais axisimetricos não apresenta dificuldades. Seu detalha-
mento ê apresentado por Huebner |1|«

3. Resolução por Análise Modal
Para solucionar um sistema de equações diferenciais lineares na

forma matricial por análise modal, é desejável o desacoolamento do con
junto de equações do sistema de maneira a possibilitar seu manuseio iri
dividual.

A solução adotada foi a utilização do método pronosto nelo Prof.
Domingos Boechat Alves |2| capaz de desacoplar o sistema matricial de
equações do problema e determinar seus autovalores e autovetorcs at ra-
vés do conjunto de subrotinas CLVT, DPCTOL e DEIGEN. 0 sistema é desa-
coplado sem que suas matrizes percam a simetria, através da decomposi-
ção da matriz condutiva térmica |B| pela técnica conhecida como "Redu-
ção de Cholesky", seguida de duas transformações de coordenadas

A redução de Cholesky J2| é uma técnica para o cálculo da matriz
triangular inferior e não singular |R| , efetuada pela subrotina PPOIOL,
tal que |RJ seja capaz de tomar verdadeira a igualdade

|B | = i R l l P l 1 (7)

Substituindo a relação (7) na equação (6) chega-se a

|A| {f} + |R| |R(^{Tl + IO • {0} (8)

A primeira transformação de coordenadas do sistema se baseia no
fato de que sendo |R| uma matriz não singular, existirá sernnre um ve-
tor (S) que como o vetor temperatura {T} será função do temno e

ÍT) = {S} (9)

Explicitando o vetor temperatura e sua derivada em função do
tempo obtém-se a transformação de coordenadas conveniente que, substi-
tuída na equação (8), resulta na forma

|A| 1 ) - 1 iè) * |R|{S) + (C) - {0} (10)
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A nova configuração da equação in.itfieinl ilo sisttMiia, sc- r»it:-nsii-
tipJicadu pela matriz |R|" , estará desnconlada a menos do ;ou tcrmo
em (S)

1 fS} + | I | {SJ+lRf1 {C} = (0} (11)

Fazendo

(12)

obtém-se a forma mais compacta

|D| (S) + (C) = fO) (IS)

A segunda transformação de coordenadas do sistema, obtida atra-
vés da análise moda], completa o desaconlamento e segue a seqüência de
operações descrita abaixo.

Supõe-se que o vetor {S), representativo da temperatura do novo
sistema de coordenadas, possa ser substituído nela combinação linear

(7)

(8)

{S} = | V | , { Z ) (14)

onde a matriz |V| representa o conjunto de autovetores da matriz |P| e
o vetor {Z} é um multiplicador função do tempo.

A determinação dos autovetores |V| e dos nutovalores {x} da ma-
tr iz |D| é efetuada pelas subrotinas fLVT e DE1HPN, constituindo a pa£
te mais extensa e importante de todo o processo de resolução por comnu
tador do sistema matricial de equações.

Substituindo o vetor {S} na equação (13) e nré-multiplicando a ^
gualdade assim formada pela matriz de autovetores invertida |V|~ che-
ga-se ã relação

r 1
 IDIIV|{2} • I I | (ZJ + i v r V r ^ n - (15)

(10)

Os autovalores (x) e autovetores |V| da matriz condutância térmi_
ca |Dj são por definição o vetor e s. matriz capazes de satisfazer a i-
guaIdade

C | x | - (Z) - {0} (16)
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onde

hi (17)

Evidentemente, a solução t r iv ia l para a equação (16) não tim vn-

lor prá t ico , restando

hi

A relação (18) substituída na equação (15) fornece o sistema ma-

t r i c i a l de equações diferenciais l ineares desaconlado, já que \\\ c u-

ma matriz diagonal.

|>t| fZ) {Z} + [FJ - {0} (10)

onde

{F} = \\\ ' i {C} (20)

O sistema matricial desacoplado de r equações diferenciais linea.

res é representado pela equação (19), onde cada eouação

(21)

i = 1. 2 f

será resolvida individualmente através de integração direta segumlo a

relação abaixo.

z. = ( ei +1 - jí exn (Í
T £2. ) dT ) exn (-Í f

f-) (22)

sendo Cl a constante de integração.

Admitindo-se apenas condições de contorno constantes com o temno,

os termos f. do vetor carga térmica também serão constantes com o

tempo. Este fato somado ã não variação dos autovalores X- durante o

transiente, torna possível a simplificação da relação (22)

• Cl ( exp (- -JÍ-) ) (exp(- ̂  - 1) (23)
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Ikna vez obtidos todos os f componentes do vetor solução (Z) são

necessárias duas mudanças de coordenadas para que se retorne ao s i s t e -

ma or ig inal . Pela combinação das transformações, (í>) e (14) chep,a-se ã

relação que soluciona o problema

(zi (24)

4. Itasullados

G anaJisado neste ítem o problema proposto por Livingood e Sams,
apresentado por Schneider |3|.

0 objetivo da análise é a determinação do campo de temperaturas
que se estabelece na secção reta da pá de turbina a gás esquematizada
na figura (1). A pá é atravessada no sentido longitudinal por dois du-
tos de refrigeração por onde circula água a 200°r. Mvingood e Sams e^
tudam o problema da condução permanente de calor através de técnicas
de relaxação.

Com o objetivo de testar o funcionamento do método em domínios
de contorno irregular, foram feitas algumas alterações na proposta orî
ginal, de forma a reconstituir o peri'odo que se inicia com a entrada
da turbina em funcionamento e perdura até as lâminas entrarem em equi-
líbrio térmico, quando o campo de temperatura se estabelece de forma
permanente.

Para a resolução do problema foram feitas as seguintes hinótescs
siinplificativas:

1 - Todas as propriedades físicas são constantes e correspondem
ao campo permanente de temperatura.

2 - No inicio do transiente o campo de temperatura da pá é uni-
forme e igual a 200°F.

3 - 0 início do problema se dá quando a turbina é acionada, o
que provoca o estabelecimento instantâneo de uma temperatura ambiente
de 2000°F.

4 - A pá só troca calor com o meio por convecção, através dos dii
tos de refrigeração e pela superfície externa em contacto com o ambien
te a 2000°F.

0 coeficiente de película na sunerfícic externa da pá é variável
can a posição.

0 domínio de solução foi discretizado através de lhS elementos
definidos por 121 nós.

I

i1
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5. Conclusões
Comparando a figura (3) que representa o campo de teimem tura

permanente na pã calculado por elementos finitos com o resultado nnre-
sentado por Livingood e Sams na figura (2), observa-se que a distril>in_
ção e a forma das isotermas são semelhantes em ambos os casos. 1'orcm
nas regiões do contorno, em particular nos bordos de ataque o fufin, e
na parte superior da pá, existem diferenças de até 100°F entre :is <inas
soluções.

Esta pequena discrepância node ser facilmente explicada,nois são
exatamente nestas regiões onde a malha de relaxação empr«.M>.;idn nor
Iivingood e Sams não tem a flexibilidade suficiente para modelar com
precisão equivalente à modelação por elementos finitos, o contorno da
pã.

0 grau.de precisão dos resultados obtidos e a facilidade de ilis-
cretização e montagem da malha, nesmo sobre domínios heterogêneos can
contorno irregular e características anisotrônicas, confirmaram plena-
mente a versatilidade e segurança da técnica de elementos finitos an1i_
cada ã análise térmica.

A utilização do método dos elementos finitos é obtida com o sa-
crifício da simplicidade de programação e dos baixos custos de proces-
samento, exigindo sempre um volume de dados de entrada superior a qual^
quer outro processo de cálculo numérico.

E evidente que, montado o sistema, sua aplicação fica facilitada
Ainda assim não é conveniente o uso indiscriminado desta técnica, nrin
cipalmente pela diferença nos custos de processamento se c&nparailn aos
métodos convencionais de cálculo numérico.

0 campo de aplicação dos elementos finitos surge a medida que o
contorno do domínio toma formas mais complexas, impossibilitando o uso
dos métodos numéricos tradicionais.
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Figura I
Malha de Relaxaçio

Fijura 4
Malha 4* Elenentas Finitos
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