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Resumo da Tese Apresentada ã-COPPE/UFRJ como parte dos
requisitos necessários para a obtenção do grau de Mes-
tre em Ciências (N.Sc.)

ELEMENTOS FINITOS EM VORTICIDADE E FUNÇÃO DE
CORRENTE E A RESOLUÇÃO DAS EQUAÇÕES DE NAVIER-STOKES

Regina Célia Cerqueira de Almeida

Julho, 1987

Orientador: Augusto Cesar Noronha Rodrigues Galeão
Programa: Engenharia Nuclear

Um modelo de elementos finitos em vorticidade e função de

corrente e apresentado para a solução das equações de Navier-

Stokes, abordando de forma consistente as condições de aderência

em contornos sólidos. 0 método desenvolvido é válido também para

domínios mui ti piamente conexos. Além disso, é apresentada uma me_

todologia para o cálculo da pressão a partir da solução aproxiina

da em vorticidade e função de corrente.

Como resultados numéricos, alguns problemas estacionarmos

e transientes foram resolvidos e o desempenho dos procedimentos

propostos ê discutido.



Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as partial
fulfillment of the requirements for the degree of Master
of Science (M.Sc.)

STREAM FUNCTION-VORTICITY FINITE ELEMENTS AND THE
RESOLUTION OF THE NAVIER-STOKES EQUATIONS

Regina Célia Cerqueira de Almeida

July, 1987

Chairman: Augusto Cesar Noronha Rodrigues Galeão
Department: Nuclear Engineering

A stream function-vorticity finite element formulation

for the solution of the Navier-Stokes equations is proposed. The

p.esent work shows a procedure to solve the problem posed by the

no-slip conditions on solid frontiers which can also be applied

to flow problems in a multi-connected domain. Moreover, a

methodology to solve the pressure is developed using the stream

function-vorticity approximate solution.

Numerical experiments were conducted for some steady and

unsteady problems and the performance of the proposed methods is

discussed.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

A motivação inicial deste trabalho consistia em estudar e£

coanentos em torno de obstáculos e, em particular, a interação dj[

nimica que ocorre entre o fluido e a estrutura, que são sistemas

acoplados pela força que o escoamento exerce sobre o obstáculo. Se

ele se deforma pela ação dessa força, poderã haver uma mudança em

sua orientação em relação ao escoamento, provocando, enfim, a al-

teração daquelas forças. Isto i exatamente o que acontece quando

o fluido está no regime de desprendimento alternado de vórtices:

cada vez que um vórtice se desprende, a- distribuição de pressão

na superfície do obstáculo se altera e, portanto, o obstáculo fi-

ca sujeito a ação de uma força de natureza oscilatõria. Se o cor-

po é elástico, ou montado sobre bases elásticas, importantes inte

rações podem surgir entre o mecanismo de desprendimento dos vórtj^

ces e o movimento da estrutura. Segundo certas condições, o obstá_

culo pode vibrar com uma freqüência próxima ou coincidente com a

sua freqüência natural. Caso estas vibrações sejam de grande am-

plitude, o problema assume maior importância prática, em decorrên

cia do seu caráter destrutivo (1,2).

A resolução deste problema envolveria, portanto, a deternH

nação da amplitude das vibrações induzidas pelo escoamento atra-



vês da distribuição de pressões na superfície do obstáculo, ĵ

da da analise do próprio escoamento. Portanto para o escoamento de

um fluido governado pelas equações de Navier-Stokes, o ideal s£

ria incorporar a equação do movimento do obstáculo, de tal forma

que a separação da camada limite e a esteira de vórtices emergi^

se naturalmente da solução. Entretanto, a solução analítica das

equações de Navier-Stokes ê* praticamente impossível de ser obti-

da para este problema geral, pois envolve a separação periódica

da camada limite no entorno de um obstáculo, que pode ter uma

forma qualquer. Se, ainda, se considera o movimento vibratório da

estrutura, aquela separação se dará em torno de um contorno oscj^

lante.

Neste contexto, a utilização de procedimentos numéricos

tais como o método de diferenças finitas e o iiétodo dos elemen-

tos finitos é de fundamental importância. Realmente, quando se

conhece as.equações que governam o problema, mas geometrias eco£

dições de contorno complexas tornam-no difícil de ser resolvido

anaiiticamente, a aplicação daqueles métodos tem provado ser bas_

tante eficiente. No caso particular da resolução das equações de

Navier-Stokes no plano, tem-se constatado um interesse crescente

na aplicação do método dos elementos finitos, quer útilizando uma

formulação nas variáveis primitivas (velocidade e pressão)(3,4),

ou usando a formulação em função de corrente e vorticidade (5-8),

ou, ainda, usando somente a função de corrente (9).

Certamente a utilização da formulação em velocidade e pres

são tem sido a mais utilizada para a resolução das equações de

Navier-Stokes, o que é compreensível visto que essas são as va-

riáveis de maior interesse para a caracterização do escoamento.

Além disso, sua utilização e bastante conveniente pela generali-



dade do esquema numérico, valido também para três dimensões. Um

outro fator que depõe a favor do seu uso deve-se ã facilidade com

que as condições de aderência são introduzidas: simplesmente pre£

crevendo-se o valor da velocidade no contorno. Entretanto, esta

formulação apresenta algumas dificuldades que podem, a principio,

passar despercebidas. Por ter características de um problema de

ponto de sela, a seleção dos espaços de aproximação deve ser ade

quadamente feita, de forma a satisfazer a condição de BABUSKA-

BREZZI (10,11). Além disso, a condição de incompressibilidade im

põe uma restrição linear ao campo de velocidades e, nesse contex

to, a pressão funciona como um multiplicador de Lagrange associa_

do á essa restrição. Decorre desses fatos que a construção da

aproximação de elementos fim"tos deve ser feita de modo a não

permitir um número excessivo de restrições ao modelo discreto.

Em alguns casos, esta dificuldade pode ser contornada usando-

se um esquema de penalização. Nesse caso, a pressão e um determi^

nado parâmetro de penalização, adequadamente escolhido, são uti-

lizados para modificar a equação-da continuidade. Esse parâmetro

deve ser suficientemente grande de modo a satisfazer aproximada-

mente a condição de incompressibilidade, com o que, de qualquer

forma, fica violado o balanço de massa. Este procedimento foi

primeiramente utilizado por HUGHES et ai.(12) para resolução das

equações de Navier-Stokes e, posteriormente, por HEINRICH et ai.

(13) para problemas convectivos. Em (14) são apresentados também

alguns resultados que demonstram a boa propriedade de converging

cia do método.

Por outro lado, costuma-se também atribuir uma desvanta-

gem ã formulação em velocidade e pressão devido ãs instabi1 Ida-

des provocadas pelo termo convectivo. Quando o transporte difusj^



vo ê dominante, bons resultados têm sido obtidos utilizando a

formulação convencional do método dos elementos finitos (Galer-

kin). Entretanto, quando o termo convectivo prepondera (escoameji

tos com números de Reynolds elevados), surgem problemas numéricos,

como oscilações (15-18). Este problema tem sido tratado com bas-

tante atenção nos últimos anos, e diversas técnicas vêm sendo de_

senvolvidas para o tratamento do termo convectivo. No entanto,e£

te i um top'ico ainda em desenvolvimento (19-24).

Dentre as formulações que satisfazem exatamente a condi-

ção de incompressibilidade, em problemas bidimensionais, encon-

tra-se a que utiliza somente a função de corrente. Nesse caso,

as equações de Navier-Stokes são reduzidas a uma única equação dî

ferencial de quarta ordem. Entretanto, as dificuldades para dis-

cretizá-la juntamente com as complicadas condições de contorno

envolvidas têm sido as razões de sua pouca utilização para reso-

lução das equações de Navier-Stokes.

PEARSON (25), resolvendo o problema de Stokes, mostrou que

i computacionalmente mais eficiente transformar a equação bihar-

mônica (V**i//=0) em duas equações de Poisson acopladas (Aij>=-ü> e

Aw=0), pela introdução da vorticidade como variável auxiliar. Em

termos das equações de Navier-Stokes, este mesmo procedimento dã

origem a duas equações escaiares: uma que preserva as caracter?^

ticas das equações originais, denominada equação de transporte de

vorticidade, e uma equação de Poisson para a função de corrente,

que define a relação entre a vorticidade e a função de corrente.

A utilização de uma formulação em função de corrente e vor;

ticidade possui uma vantagem imediata em relação a formulação em

velocidade e pressão: a satisfação, de forma exata, da condição



de incompressibilidade. Além disso, com essa formulação, a contj^

nuidade do campo de velocidades é relaxada. Mais precisamente,S£

mente a velocidade tangencial no contorno interelementos é des-

contTnua. Esta è* uma caracterTstica interessante, visto que per-

mite a representação de severos gradientes, freqüentemente enco£

trados em mecânica dos fluidos (como camada limite, ondas de ch£

que, etc.), e que no caso de aproximações continuas é* normalmen-

te enfrentado a custa de um excessivo refinamento da malha de

elementos finitos.

Uma outra caracterTstica da formulação em vorticidade e

função de corrente i a eliminação da pressão das equações que g<>

vernam o movimento do fluido. Do ponto de vista de soluções nutné

ricas esta ê" uma vantagem adicional, visto que os espaços de apro

ximação não precisam, a princTpio, manter qualquer condiçFo de

interdependência.

Este trabalho, que utiliza o método dos elementos finitos

em vorticidade e função de corrente, trata de um procedimento,g£

ral, para obtenção de soluções estacionarias e transientes das

equações de Navier-Stokes, que descrevem o escoamento de fluidos

Newtonianos, incompressTveis, numa região plana, mui ti piamente co_

nexa ou não. Com isso, é possTvel tratar uma ampla classe de pr<>

blemas de interesse em mecânica dos fluidos, incluindo a análise

do escoamento em torno de obstáculos fixos.

Entretanto, algumas dificuldades foram enfrentadas no de-

senvolvimento do modelo, e que constituem justamente os inconve-

nientes da formulação em vortiddade e função de corrente. São

eles:

1) abordagem das condições de contorno em superfícies sólidas,



onde as condições de aderência prescrevem completamente o

campo de velocidades. Assim, em certas circunstâncias é po£

sível conhecer o valor da função de corrente e de sua deri-

vada normal nesse contorno sem, entretanto, dispor de qual-

quer informação a respeito da vorticidade ou de sua deriva-

da normal;

li) em geral, a caracterização completa de um escoamento requer

o conhecimento do campo de pressões, que terá de ser recupji

rado a partir das equações de Navier-Stokes originais. Sua

determinação, portanto, deve ser consistente com o modelo

aproximado adotado para o cálculo dos campos (<j> ,u );

111) tratamento em domínios muit1piamente conexos.

Os procedimentos existentes em literatura assim como os

adotados neste trabalho para contornar cada uma destas d1ficu1da_

des são diversos, e serão objeto de análise mais detalhada pos-

teriormente.

A organização deste trabalho é a seguinte:

No Capitulo II apresenta-se a formulação variacionai de-

senvolvida. A forma fraca do problema proposto foi obtida dispeji

dendo uma especial atenção a abordagem de condições de contorno

em superfícies sólidas: procedeu-se a um relaxamento dos termos

no contorno utilizando a técnica dos multiplicadores de Lagran-

ge. Com Isso, a caracterização da forma variacional a ser utili-

zada foi conseguida pela identificação correta desses multiplica^

dores. 0 procedimento assim desenvolvido é geral, também valido

para domínios muitiplamente conexos.

No Capítulo III apresenta-se um princípio variadonal pa-



ra a determinação da pressão utilizando o método dos elementos fj_

nitos a partir das aproximações adotadas para a vorticidade e

função de corrente. Além disso, apresenta-se uma metodologia pa-

ra o cálculo da distribuição da pressão em torno de contornos,ou

ao longo de uma linha» utilizando integração numérica.

Finalmente, no Capítulo IV apresentam-se alguns resulta-

dos numéricos que permitem a avaliação de cada procedimento de-

senvolvido através da comparação com soluções analTticas e/ou

com outras soluções numéricas encontradas em literatura. Em par-

ticular, apresenta-se no final deste capítulo os resultados obtj^

dos para o escoamento em torno do cilindro e algumas conclusões.
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CAPÍTULO II

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA: DESENVOLVIMENTO DO

MODELO EM VORTI CIDADE E FUNÇÃO DE CORRENTE

Neste capTtulo apresentamos um modelo de elementos fini-

tos em vorticidade e função de corrente para análise das equa-

ções de Navier-Stokes, para fluidos incompressTveis, com ênfase

na abordagem correta de condições de contorno em superfícies só-

lidas, onde os valores da função de corrente e de sua derivada

normal são prescritos simultaneamente.

Esse procedimento consiste em obter uma formulação varia-

cionai, baseada na técnica dos multiplicadores de Lagrange para

relaxamento dos termos do contorno. A identificação desses multj^

plicadores de modo a reproduzir a solução do problema original

permite que as soluções aproximadas sejam obtidas exclusivamente

a partir de espaços de aproximação interna. Com isso* consegue-

se tratar adequadamente o excesso de condições de contorno em

função de corrente e a ausência dessas em vorticidade.

0 modelo £ igualmente válido para domínios conexos e mul-

tiplamente conexos.



2.1. INTRODUÇÃO

Antes de apresentarmos o procedimento desenvolvido para

análise das equações de Navier-Stokes, utilizando um modelo em

vorticidade e função de corrente, julgamos conveniente descrever,

de forma suscinta, as considerações feitas para a obtenção daqu£

le modelo, a partir das equações de Navier-Stokes originais, is-

to e, escritas nas variáveis primitivas: velocidade e pressão.

2.1.1. FORMULAÇÃO EM VELOCIDADE E PRESSÃO (V,P)

0 escoamento qualquer de um fluido Newtoniano incompress^

vei, laminar, se efetuando numa região finita ft, e descrito pe-

las seguintes equações:

v + (Vv)v = — (b-Vp) + vAv
~ ~ ~ P ~ ~ ~
div v = 0 em ftx[0,T]; x « íi; t « [0,T]

(2.1a-b)

onde: v(x,t) é o campo de velocidades; b(x,t) é o campo de for-

ças de corpo; p(x,t) é o campo de pressões; p é a densidade; v ê

a viscosidade cinemãtica; (»)-3( )/3t; V(>) e o gradiente; A(«)=

«=div £(•) e o operador Laplaciano.

2.1.2. FORMULAÇÃO EM VELOCIDADE, VORTICIDADE E PRESSÃO (V,<»,P)

Observemos agora que:

1) a parte antissimetrica do tensor Vv, onde y e a solução das

equações de Navier-Stokes, i o tensor i (E V"Z V '• ° vetor

axial deste tensor, designado por u, é conhecido como vetor
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vorticidade:

üj = curl y ; (2.2)

ii) por definição, se T é um tensor antissimetrico, o vetor

axial de T, designado por t, i tal que:

Ia = t x a , Va 6 R3 ,

onde (*) denota o produto vetorial.

Usando ainda as seguintes identidades:

1i1) -Ay = curl curl y - V d i v y = curl u ;

iv) V(yy) = 2(VvT)y ;

v) (Vv)y = [Vv-VvT] + (VvT)y ;

a equação (2.1) pode ser reescrita como:

v + o>xv + i V(v«v) = ̂- (b-vp) - v curl u

div v = 0 (2.3a-b)

Comparando (2.1) e (2.3) fica evidente que em (2.3) apenas

foi realizada uma mudança de variável, pela introdução do vetor

vortic-'dade.

Posteriormente, veremos que essa forma ê bastante interejs

sante quando se deseja determinar o campo de pressões.

2.1.3. FORMULAÇÃO EM VELOCIDADE E VORTICIDADE (V,W) - ELIMINAÇÃO

DA PRESSÃO

Uma outra forma de apresentar as equações de Navier-

Stokes pode ser conseguida calculando-se o rotacional dos veto-



11

res i direita e ã esquerda de (2.1a). Assumindo que b deriva de

um campo conservative (b=V<t>, ^-função potencial), obtém-se:

= (Vw)y +

div v = 0 (2.4a-D)

2.1.4. FORMULAÇÃO EM VORTICIDADE E FUNÇÃO DE CORRENTE («>)

Esta forma é particularmente interessante no cas> de um

escoamento se processando numa região bidimensional ü 6 R 2. A

razão S bas.tante simples: se div y-0, então existe um vetor

a c F3 tal que y-cujl a. Para um domínio bidimensional, um cam-

po de vetores satisfazendo a esta condição (campo de vetores S£

lenoidais) i facilmente obtido utilizando a função escalar

ty(x,t), denominada função de corrente (11). Assim, utilizando um

sistema de coordenadas cartesianas (x,y), se

y «= curl tp , • (2.5)

isto e:

onde u e v são as componentes do vetor velocidade y(x,t) nas

direções x e y, respectivamente, a condição de incompressibili-

dade (2.1b) i exatamente satisfeita.

Deste modo, com a introdução da definição (2,5), ?. equa-

ção vetorial (2.4) transforma-se em duas equações escaiares:

ú + curlifeVo) « vAo) eq.transporte de vorticidade
(2.6a-b)

Ai|; = -tü eq. Poisson para função de corrente
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onde agora o campo escalar u(x,t) fornece, em cada ponto

x c ft(fl c R * ) , o módulo do vetor vorticidade u, que. neste caso,

e ortogonal ao plano contenu •:.

Dadas as condições iniciais

Ü)(X,O) = uQ(x) , Vx t SI ; il ( R2

•(x.o) = * (x)

e condições de contorno adequadas (que serão discutidas oportuna_

mente), os campos regulares u(x,t) e i^(x,t), que satisfazem i e£

te problema de valor de contorno com condição inicial, correspcw

dem ã solução buscada.

Será este, então, o modelo adotado neste trabalho.

2.2. FORMUUCAO VARIACIONAL CLÁSSICA

Nesta seção pretendemos caracterizar a solução fraca do

problema anteriormente proposto. Para tanto, as seguintes definj^

ções serão introduzidas:

1) <u,w> = [ uwdft, denota o produto interno em L2(ft) - espaço

das funções quadrado-integrãveis, cujos elementos têm norma

11) se u,w têm componentes u^.w^ 6 L2(fi), então

<u,w> = u*w dn ;

111) <<u,w>> » í uw do ; Vu.w c L2(r) ;1 h
1v) se u 6 Hx{Si) - espaço de Sobolev - então:
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'*II UIL " [<U,U> + <VU,VU>] '* < *- I

v) o espaço das funções peso (espaço dós variações admissíveis)

sera denotado por

V = {0 « H^Sl); ul = 0} ;

vi) o conjunto das funções teste (cinematicamente admissíveis)

serã denotado por:

K = {u(x,t); p/cada t 6 [0,T]; u 6 Hjííl); ul. = Ti} .
M u

Consideremos então as seguintes formas integrais:

(W+V»V(Ü-VAÜJ)U da » 0

í (&•+<»))* dfi = 0 (2.7a-b)

obtidas de (2.6), multiplicando cada equação por Ú eji respectiva^

mente, e integrando no domTnio íl. Se usamos o teorema da divergir^

cia, essas equações.transformam-se em:

Í [ô}+v*V(ji)ü> dfi + vVwVw díí • [ vVw»nÚ) do

Vip• nip do (2.8a-b)

onde r representa a fronteira suave que delimita a região ft, de

normal exterior n.

Sejam agora as seguintes condições de contorno:
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u(x,t) = w(x,t)

3u(x,t)
3n

•(x,t) = *(x,t) ; Vx « r

3w(x,t)
Vwn » — « » u ( x , t ) ; ¥x « ( r - r )
•• — o n n "• •• dl

(2.9a-d)

D i r e m o s , e n t ã o , q u e o p a r U , 4 » ) , u c K e • « K . , é a s o -
u v

lução fraca do problema proposto se, para cada t c [0,T], ela sa_

tisfaz:

<«+curl ^•Vw,â> + <vVw,Vü> » «v«n,í>> ; Vw 6 V

; Vi» 6 V
r-r#) • (2.ioa-b)

Assim, fica claro que com esta formulação e impossível tra

tar escoamentos onde sejam prescritos simultaneamente, numa mes-

ma parte do contorno, os valores da função e de sua derivada normal.

Entretanto, é justamente este tipo de condição que ocorre

quando o contorno fTsico e uma superfície sólida. Nesse caso, a

geração de vorticidade está relacionada ã aderência do fluido ao

contorno sólido. Matematicamente isto é expresso pela condição de

não escorregamento na superfície do corpo, impondo que a veloci-

dade relativa entre o fluido e o contorno sólido seja nula. Se,

então, r denota essa superfície e V(s) representa a velocidade

em um ponto x s r , sendo a direção s definida pelo próprio

contorno F (Figura 2.1), as condições de contorno seriam:
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Fig. 2.1

curl <>.s|r = - fjl = y-s (2.11a)
irs

curl 4> = V(s) • (condição de não-escorregamento)

7«ncurl *»n| = |£

(condição de não-interpenetração) (2.11b)

Portanto, nesses casos em geral é possível o conhecimento

"a priori" do valor da função de corrente e de sua derivada nor-

mal no contorno, mas nenhuma condição i explicitamente fornecida

para a vorticidade.

E claro que se para as equações em vorticidade e função de

corrente empregarmos uma formulação variacíonal mista, esse pro-

blema é inexistente, visto que essa formulação incorpora automa-

ticamente a possibilidade do tratamento ae condições de contorno

onde, simultaneamente, são prescritos os valores da função e da sua

derivada normal. Este é o procedimento adotado em (26). Entretaji

to, o autor adverte para os cuidados que devem ser tomados na

construção dos espaços de aproximação (27). Além disso, alguns re

sultados numéricos utilizando o método dos elementos finitos.apre

sentados em (14), demonstram que sob certas condições do escoa-
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•ento as características de convergência são mais pobres do que

as obtidas com a formulação clássica, e que os resultados obti-

dos são fortemente influenciados pela orientação dos elementos

e refinamento da malha.

Como mencionado anteriormente, se optamos por uma formu-

lação variacionai clássica, os valores da função (condição es-

sencial) e da derivada normal (condição natural) não podem ser

prescritos simultaneamente. DaT, algumas maneiras de contornar

essa dificuldade têm sido propostas.

A mais difundida emprega a fórmula de Thom, o que eqüi-

vale a usar os valores conhecidos da função de corrente e de sua

derivada normal, para calcular aproximadamente a vorticidade no

contorno, usando aí, explicitamente, a equação de Poisson que a

relaciona com a função de corrente (2.6b). Desde que no proces-

so de solução as equações que descrevem o problema sejam resol-

vidas acopiadamente, por exemplo, segundo o procedimento sugeri_

do em (14), resultados satisfatórios, com boas características

de convergência, têm sido obtidos (14,28).

Entretanto, existem certas reservas quanto ã sua utiliza_

ção num problema geral. Isto se deve ao fato de que com esse

procedimento se Impõe a satisfação de uma equação diferencial no

contorno (Ai|»=-w), o que não é uma prática usual. Na verdade, em

alguns pontos do contorno isto pode não ser verificado. E claro

que se o contorno for suave, esse procedimento não traria qual-

quer inconveniente. Por outro lado, se houver cantos, as primej_

ras derivadas da função de corrente são singulares, tornando a

imposição daquela equação nesses pontos uma prática dúbia (29).
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Outra maneira, descrita em (30), consiste basicamente em

suplementar as equações que descrevem o escoamento com uma ter-

ceira equação que implicitamente acopla o sistema via valores

prescritos no contorno. Seu inconveniente decorre da necessida-

de da resolução de um conjunto adicional de equações, provenieji

tes da discretização dessa condição suplementar.

Uma formulação variacional, baseada na técnica dos ĵ

plicadores de Lagrange e aproximações exteriores* é apresentada

por FIX (29). Porém aqui novamente a construção dos espaços de

aproximação não pode ser qualquer. Esse.ponto é ressaltado pelo

autor, que indica condições a serem adotadas na discretização do

contorno, de forma a garantir aproximações satisfatórias.

Mais recentemente, utilizando uma formulação mista, con-

dições de contorno desse tipo foram tratadas em (31), para dom_T

nios mui ti piamente conexos, usando o método de Ga1erkin.com a

ortogonaiização dos resTduos em relação a uma base de funções

adequadamente selecionadas.

0 que apresentaremos a seguir e uma formulação que perm2

te a abordagem de problemas desse tipo, e que utiliza o relaxamen-

to dos termos no contorno, de forma a identificar condições su-

ficientes para que a solução obtida reproduza a solução do pro-

blema original.

2,3. RELAXAMENTO DAS CONDIÇÕES DE CONTORNO

Como nos interessa estudar o caso não coberto pela fornw

lação clássica, e, a fim de simplificar a exposição, trataremos,

daqui em diante, exclusivamente, de escoamentos em cujos contoir
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nos sejam prescritas, simultaneamente,a função de corrente e sua

derivada normal.

Consideremos, então, o escoamento de um fluido Newtonia-

no desenvolvido numa região ft, tal que íí G R 2. Para generalizar,

suporemos que o domínio considerado e mui ti piamente conexo, e

que r ,rlt-. ..I* são as (p+1) partes conexas que formam o contor-

no r(r=U rL, k=0,...p), onde a velocidade e prescrita, isto ê",
k

v|r=v.

Como div v = 0 em fl, então:

I v*n

Definindo uma função i|> em todo o contorno r, tal que

v»n

e fixando seu valor em algum ponto no contorno, como, por exem -

pio,

*(x0) = 0 ; xQ 6 r^ (2.12a)

então» essa função ip, que satisfaz (2.5), i única, E, neste ca-

so, as cor.dições de contorno Strão:

em rQ: i|» * $ (2.12b)

em rk: i|> « ? + Ck ; k*1,...p (2.12c)

onde C. são constantes desconhecidas (para melhor compreensão des

sas condições de contorno, ver Apêndice A).

Consideremos agora a seguinte forma variacional:
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<ÜM-V«VÜ),(IÍ> + <Wu)tV(3> = 0 ; VÜJ 6 V

= O ;

6 L2(r)

15 •'•̂ r = ° ; V** 6 V
onde, por hipótese, adotou-se \|>* 6 L2(r) e X c L2(r) e

^ ^ (2.14a-c)

V.* 5 {$*; $* 6 L 2(r); $*|r =0; *

Admitindo-se que o> e $ são suficientemente regularem, as

expressões (2.13) após integração transformam-se em:

<â)+v»Viü-vAü),tü> = 0 ; Vú 6 V

- «X,i|i-i|i*>>r = 0 ;

Viji 6 V^ ; n 6 L 2(r)

T -v 15 '^^r • ° ! ' » í * « V (2.15a-c)

Sendo a expressão (2.15a) válida para todo ú ( V , ela,em

particular, é também satisfeita para qualquer n s t°° (funções iji

finitamente diferenciaveis e que se anulam no contorno).

Neste caso, esta expressão reduz-se a:

ó n > » 0 ; Vn « C

Como o conjunto C"(fi) é denso em L 2(n), conclui-se que

w + v«Vto - vAu « 0 em fi (2.16)
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Coro 5> 6 V. e X 6 L2(r), a expressão (2.15b) pode ser ree£

crita na forma:

= 0 ; V$ 6 V

«x\ij/-ij»*»r = 0 ; VX 6 L2(r) (2.i7a-b)

Por Um procedimento análogo ao anterior, pode-se concluir

que

AI(Í + o» = 0 e m ft

com

«V<i»n-A,$l»p = 0 ; V* 6 V. (2.18a-b)

e, em conseqüência da densidade dos traços das funções \p 6 H1[íi)

em L2(r), temos que

Vt|í»n - \ - 0 em r

ou, o que é o mesmo que

U = X em r . (2.19)

De (2.17b) é Imediato que:

t ••* en r . (2.20)

Desta forma, com essa formulação as equações (2.6a-b) são

reproduzidas no domínio. Resta ajustar as condições de contorno

do problema considerado. Neste contexto, com $* 6 V *, a expres-

são (2.15c) Implica em

ou seja:
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í < A cu-rl **'*+w ̂ T ~v | S ) d S • O S k-L.-P (2.21)
rk

onde utilizou-se a definição (2.11a), com t c [0,T].

Definamos, então, a função t|>* em r, tal que

curl **|r = Y '• •*(*<>* = ° f *o c ro e

Então:

•* = • em rQ ;

¥* = <J + Ck em rk (k-1... .p) ; (2.22a-c)

Com essa escolha, a expressão (2.21) passa a ser dada por

f (V-s+uv-n-v |g)dS « 0 ; k-1, p . (2.23)

Para entendermos o seu significado, observemos que o fato

de (2.16) ser satisfeita no domínio implica que (2.3a) também o

seja, Isto è:

curl u)dfi « 0 ; v=cur! ̂  . (2.24)
" " "

Então em r deve-se ter

(v»s+wvn-vVwn)dS « 0 ; v « 7 ; v » v " . (2.25)
- - - -

Tendo em vista (2.23), conclui-se que também em r a 1nte_

gral no contorno é identicamente nula.

Uma outra maneira de se entender a expressão (2,15c) pode
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ser conseguida definindo-se a variável p*, tal que:

p* = p + -1 pvv ; Vp* « -PCV+UXV+V curl u] , (2.26a-b)

onde p representa a pressão (ver eq. (2.3a)).

Assim, ao longo de qualquer curva fechada, e, em particu-

lar, em cada contorno rk (k=O,...p)

Í dp* dp* - Vp*.dS . (2.27)

Então, é fácil ver que, se a condição (2.23) i satisfeita,

a integral (2.27) 5 automaticamente garantida,pois em cada r. a

expressão de dp* (2.26b) ê a mesma de cada integrando em (2.23).

Se, então, usamos esses resultados em (2.13), a solução

(ü),i|»,Ck) que verifica

<w+v«Vw,cÒ> + <Wu,VÚ> = 0

<<V»s+u)y»n-vV(i3»n,ij!*>> » 0

v = curl i(;

i> « ̂  em r 0

^ « ̂  + c k em

; Vw c Vw

• Vtil* 6 V

(2.28a)

(2.28b)

(2.28c)

(2.28a)

(2.28e)

(2.28f-g)

com condições iniciais apropriadas, reproduz a resposta do pro -

blema original. Genericamente, se o problema não tem regularidade

suficiente, então (w.KC^) que satisfaz (2.28) é a solução fraca

desse problema.
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2.3.1. ALGUMAS OBSERVAÇÕES

i) se o domínio ê simplesmente conexo, isto i, o contorno se

restringe a T=TQ: a integral em (2.28c) se anula idêntica -

mente pois $*|r =0. Neste caso, esta restrição é obvia;
' o

ii) mesmo para domínios mui tipiamente conexos esta exigência tem

sentido visto que o valor da constante C foi fixado no mo-

mento em que assumimos $*(x )=0, x 6 r (ver eq. (2.22));

iii) se os contornos internos IY (k=1,...p) representam superfí-

cies de obstáculos rígidos: V L =0. Assim, o terceiro ternio

"I r k
de (2.28b) reduz-se ã integral no contorno r ; os dois pri-

meiros termos da integral (2.28c) são nulos; e i|/L =C. ;

lrk *

iv) se r é uma superfície rígida e r^ (k=1,...p) são superfí-

cies cilíndricas girando com velocidade angular constante:

v»nL =0. Neste caso, o terceiro termo de (2.28b) em r é

nulo; os dois primeiros termos de (2.28c) são nulos em r; e

2.3.2. SOLUÇÃO TRANSIENTE DO SISTEMA NAO-LINEAR

Para resolução do sistema de equações (2.28) com respeito

à (u,^,C.) e necessário, de imediato, proceder-se a algum trata-

mento tanto para o termo convectivo (V»VOJ), não-linear, quanto pa_

ra o termo transiente (ú).

Com este objetivo, adotou-se, segundo sugerido em (28),um

esquema de diferenças finitas do tipo Crank-Mcholson para a dis_

cretização no tempo. Assim, para este esquema, que é Incondicio-
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na1mente estável, centrado no instante intermediário (t ..J,com

passo de integraçã'- (At), a discretização daquele termo fica:

onde

com t. = nAt e t . = (n+1)At.n n+i

Alem disso, as demais grandezas são avaliadas por Bieio da

mídia aritmética dos valores nos instantes t e. t .. Assim, por

exemplo:

1 Cü)(tn)+u(tn,1):i *

Com essas definições, as equações (2.28) podem ser rees -

critas na seguinte forma:

"ÃT wn +1
+ \ ín+r?"n+1 -

5> + 1 <v?tón+1 -S
5> s

< T I •«.- 4 vn«Vun,ú> - i <v7ü>_,Vu> ; Vú « V (2.29a)At n í —n - n ^ — n ~ u-

V* fc V^ (2.29b)

* %* (2.29c)

ro (2'29d)

- - (V-s) (2.29f)
n+1/2 " " n+1/2

- (v.n) (2.29g)
n+1/2 * " n+1/2
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onde na expressão (2.29b) assumiu-se que (2.28b) é satisfeita no

Instante anterior (tn).

Esta forma é, então, linearizada, utilizando-se para isso

ua esquema incrementai e iterativo do tipo Newton-Raphson.

Primeiramente, então, definamos as seguintes relações:

£+1
w

Ck

« (li H

i- 41

• C k

(2.30a-d)

onde y,u,i|> e C. são incrementos das grandezas indicadas, o Tndi-

ce (£+1) refere-se ãs grandezas avaliadas na iteração atual (que

esta sendo realizada), e o índice (&) refere-se iquelas conheci-

das na iteração anterior.

Deste modo, particuiarizando a forma variacional (2.29) p̂a

ra a iteração (í.+1), utilizando as relações (2.30) e desprezando

os termos quadraticos dos incrementos, obtemos o seguinte siste-

ma de equações lineares incrementais:

1 1 8 . 1 Í . - 1 -< Ã T w + 7 V'Vt0 1 V •Vü),u)> + •* <vVu,Vtü> =

tón"

_<_!_ J-+ \ v£«Vti)£,ú> - l <vVio4,75> ; Vw s V (2.31a)

V^ (2.31b)
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•1 «vVu»n,j»*»r *

— n -

»*. (2.31c)

* « O em rQ (2.31d)

• = Ck em rk ; k=1,...p (2.31e)
*

(•„) = -(V.s) (2.31f)
n n+V2 " " n+1/2

= (v-n) (2.31g)
nt1/2 " " n+1/2

onde em (2.31d-e) assumiu-se que ^ e uma constante no tempo.

Assim, a determinação da solução (w.^.C^) para o instante

, conhecida a solução para o intervalo de tempo anterior

(t n), e feita repetindo-se o processo iterativo até que a convey

gencia desejada seja alcançada (as parcelas em negrito nas ex-

pressões (2.31a,c) referem-se aquelas que não se alteram durante

a etapa iterativa). A partir daT, prossegue-se com a etapa de evo-

lução no tempo, considerando o intervalo de tempo seguinte.

Observação: No caso de problemas estacionãrios, quando ú em (2.

28a) é nulo, 5 necessário apenas procede."-se com a linearização

da equação, utilizando o algoritmo do tipo Newton-Raphson, como

foi feito anteriormente. Assim, a forma linear obtida e então re

solvida para os incrementos de 4>,u e C^, e o processo iterativo

se repete ate que um critério de convergência pré-estabeiecido

seja alcançado.



2.4. SOLUÇÕES APROXIMADAS - MODELO DISCRETO

Nesta seção discutiremos como a forma variacional (2.28),

ou, «ais precisamente, a forma linear (2.31), pode ser discreti-

zada utilizando o raitodo de Galerkin, assim como foram construí-

dos os espaços de aproximação via o método dos elementos finitos.

Além disso, serão abordadas também algumas particuiariedades in£

rentes ã formulação proposta quando se utiliza o esquema padrão

de elementos finitos. Por simplicidade, nos restringiremos ao ca

so em que os dois primeiros termos em (2.28c) são nulos.

Suponhamos, então, que a discretização adotada na região

a envolve M nós para a vorticidade e N nós para a função de cor-

rente. Para o contorno r-U IV (k=0,...p), temos R nós para ambas
P k

as variáveis, onde R= V RL, com Rk sendo o numero de nos em ca-
k=1 k k

da parte conexa.

Definamos, agora, as funções de interpolação global:

e^x) ; 1-1,...p

relativas, respectivamente, a vorticidade, a função de corrente

e a constante C^, construídas a partir de funções de interpola -

ção local, definidas em cada elemento,tal que, associadas a um

nó genérico i, valem 1 neste nõ e O(zero) nos demais.

Com isto, globalmente a solução aproximada (u ,ij> ,Cj|) é

representada por



" = , i , ̂  + i l l ̂  + Ji 1

N H + R o D N + L k + 1
I J I I• • I Y,*4 + J Y^i • I I Yi*i (2.32a-c)

CÍ - I e.C. - 9kj = 1 , k - 1 ( . . . p .k . = 1 i ki lt|rk

Além disso, tendo em vista (2.14a-c), os subespaços de di_

•ensão finita V^, V. e V.* ficam definidos através de:

\T = Span {<f>x,<fr2 , . . . , • ) , , }

v j = Span ÍYi»Y2
 YN+R} (2 .33a-c)

v.# = Span {e1,e2,...,e }

Com essas definições, a solução de Galerkin (u ,í» ,C. ),em

cada tempo t, será representada pelo seguinte conjunto de equa-

ções:

<ú +V *Vu .ò-> + <vVu ,Vé*> = 0 ; i=1....M

V Y > < u Y > < < * Y > > s ° i = N + 1 • • • • N + R

'".S^p • 0 ;

| c | t + l ; k-1 , . . .p (2.34a-f)

com as condições In ic ia is :
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uih(x,O) = taj(x)

•h(x,0) =

Vejamos agora, então, como foram construídos os espaços de

aproximação (2.33). Seguindo o procedimento usual do método dos

elementos finitos, a discretizacao espacial da região fl foi fei-

ta através de uma partição de elementos triangulares. Em cada um

deles adotou-se uma aproximação polinomial quadrãtica para a fuin

ção de corrente e linear para a vorticidade, que certamente sa-

tisfaz ao exigido em (2.14). 0 elemento finito empregado é o mo±

trado na Figura 2.2.

Fig. 2.2. Elemento finito empregado

Em cada elemento, temos, então:

_ 3
w (x,t) * l l

6
* (x.t) - l N 4

1-1 1 " 1

onde uAt) e tyAt) são os valores nodais da vorticidade e função

de corrente, respectivamente, num dado instante de tempo t, para

cada nó ĵ  do elemento considerado. L^íx) são as coordenadas deárea

usuais para um triângulo e N,(x) são as formas quadraticas des-
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sas coordenadas, sendo denominadas funções de interpolação local

(32). São estas funções que, quando se considera a contribuição

de todos os elementos da triangularizaçao adotada, formam as fun

cões de interpolação global anteriormente mencionadas.

Tendo isso em mente, podemos escrever o sistema de equa-

ções lineares (2.31), utilizando o método de Galerkin, na segui ri

te forma matricial:

CM]

0

0

0

0

0

0

0

0

" {u}

{ * }

{ck>

•i

CN(*£ )+vK
n+1 u

P>]

] [K ] 0

cy o
0 0

{u}

{Ui}

i C k }

=

ÍR )
wn+1

iR*}n+1

ÍR }

(2.35a)

onde os vetores {u} , Í4>) e {C^} contêm, respectivamente,

os incrementos nodais da vorticidade, função de corrente e da

constante.

As sub-matrizes que compõem o sistema anterior são dadas

por:

CM].

,...M+R

CD].

"W i i«1,...N+R ,
j•1t•••M+R
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Para descrever de nodo mais claro os elementos da matriz

[K 1, consideremos a Figura 2.3 onde a curva o indica uma par-
wC •

te do contorno r. (Iskáp)

com:

n*e « cos 9

n*e = sen *

dS cos 9 n dy

dS sen 9 = -dx

Fig. 2.3

Então* tendo em vista a definição (2.33c) e sabendo que:

,,.„ e .n = | ^ cos * + | ^ sen •

1M ds . |M dy - |> dx

temos que:

I eiCTir dy " Tv"J r J ax ay
dx]

Os elementos não nulos de [K 1 são apenas aqueles refe •

rentes aos incrementos nodais de vorticidade relativos aos ele-

mentos cujos lados formam o contorno r^.

0 vetor de resTduos e calculado através da expressão:

n+l

{ R c >

1
if

TM] 0 0"

0 0 0

0 0 0

[CO

0 01

o o ÍC. }
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CM]

0

0

0

0

0

0

0

0

{ / >

{ c k }

1
-1 [CO

0 0

0

0 0
n+1/2
O

(2.35b)

onde:

ÍF }
* n+1/2

f (<lO
ir n

n+1/2
; 1-1,...N+R

O algoritmo para a solução transiente das (M+R) incÕgni -

tas nodais u,, das (N+R) Incognitas nodais tp.. e das P constantes

C. nos contornos r. i, então, construído da seguinte forma:

i) toma-se como condição inicial para o instante considerado

(t .) a solução obtida no intervalo de tempo anterior (t ),

isto é:

11) para a iteração Jt+1, calcula-se o vetor de resíduos (2.35b)

e resolve-se o sistema (2.35a), obtendo-se o vetor de incre

mentos

[{u} íil»} íC k>]
T ,

e, pela reUção (2.30), determina-se a solução para a itera

ção 1+1:

C í w U l ) í/ + 1) (Cj + 1}] T • [(«*) i*1) ícj}]+[{u} {*} ÍCk}]
T;

111) verifica-se se a tolerância estabelecida c jã foi alcançada,

Isto é, se

ÍCk)]
T|| < e ;
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iv) em caso negativo, repete-se os procedimentos (ii) e (iii)

ate que a solução atinja a convergência desejada, quando,eji

tão, toma-se

e prossegue-se considerando-se o intervalo de tempo seguin-

te, recomeçando pelo passo (i).

2.4.1. COMENTÁRIOS SOBRE A MONTAGEM DO SISTEMA DE EQUAÇÕES

Se o domínio é simplesmente conexo (r=rQ) o sistema dis -

creto (2.34) reduz-se as equações (a), (b), (c) e (e) com R=R_.

Então, usando o esquema padrão de montagem do MEF, no qual a ma-

triz global e construída por "soma" conveniente da contribuição

de todos os elementos, isso corresponde ã geração de mais R equa

ções do tipo (2.34a). Posteriormente, no processo de resolução,

esse sistema é modificado para a inserção das condições de con -

torno, que, neste caso, consiste em substituir essas R equações

adicionais pelas R equações do tipo (2.34c), associadas aos pa-

râmetros nodais i|<-, para cada nó i do contorno r . Feito isso,na

matriz global do sistema zeram-se essas linhas, colocando-se 1 na

diagonal principal, de forma a reproduzir as equações (2.34e).

Se o domínio é muitiplamente conexo, esse mesmo esquema de

troca de linhas e também aplicável, sõ que, agora, envolvendo R

equações, correspondentes aos graus de liberdade de todo o con -

torno r(r=U r., 0<k£p). Efetuada essa troca, procede-se como aci
k K

ma para as R equações correspondentes aos graus de liberdade do

contorno r . Para as R-R equações restantes, alem do procedimein
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to anterior,coloca-se -1 na posição correspondente a cada cons-

tante Ck (k=1,...p), associada ao respectivo contorno rx,...r ,

de forma a reproduzir as equações (2.34f). Assim, as P equações

adicionais (2.34d) fecham o sistema de incógnitas C., que são

tratadas globalmente.

Para à melhor compreensão deste procedimento, suponhamos,

por exemplo, que desejamos resolver um problema num domTnio mul-

tiplamente conexo, com contorno r=U r. , 0<ks2, onde temos:

k k

nó i « r0 ;

nós ,j e k t r, i

nó Í 6 r2

0 sistema de equações lineares, do tipo

CA] {x } = {B } ,

obtido após a avaliação da contribuição de todos os elementos que

compõem o modelo discreto para este problema e, de maneira bem

simplificada, após a introdução das condições de contorno, da for_

ma:
•i i •{ -i k k o o C P
1 * •'l *•* 1 2 1 2 1 2

0...0 1 0 0

0 ...0 1 0 0 -1 0
(-

(-
.0 1 0 0 -1 0
A(kx,r), r=1,...M ]

— AU. fr). r-1,...M-;

t —
0

v

to *

/li.

h
m

as

- t —
•

0
B(ix)

Ò

B(jx)
0

•

Ó

*
*
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onde:

i 1 ( j 1 > £ 1 > kj) é o número da equação para a função de corrente no nõ

i ( j , J t , k ) ;

*t(ji »*2 »kz) é o n9 da equação para a vorticidade no nõ i(j,Jt,k);

M i o número total de equações.

A ordem para inserção correta das condições de contorno e

a seguinte:

i) substituir as equações com Tndice 2 pelas com Tndice 1»ass£

ciadas ao mesmo nõ, isto é:

A(i2,r) = A(iltr)

A(j2,r) =
, r=1,...M

A(k2,r) = Atk^r)

A U 2 , r ) = A(lltr)

e

B(i2) = B(ix) ; B(j2) = Bíj,) ; B(k2) = BCkx) ;

B(Jl2) - Bit,) ;

ii) zerar as equações com Tndice 1, para os nós i.j.k e l:

A(ix,r) = A(jlfr) = A(klfr) = A(Jlx,r) - 0.0 , r-Í....M ;

111) colocar "1" na diagonal de todas as equações consideradas

no item (ii):

.kJ = Ml^lJ = 1.0 ;

1v) para as equações j x e kx acrescentar "-1" na coluna corres-

pondente a Cx (estes nos pertencem ao contorno T1):

A Í J Í . C J ) = Aíkj.Cj - -1.0 ;

v) c, finalmente, repetir o procedimento (iv) para a equação
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lx, sõ que para a coluna correspondente a C2, isto e:

A(£x,Ca) = -1.0 .

Obviamente, como conseqüência do procedimento de montagem,

tem-se que:

i) a banda ê destruída;

ii) a matriz final não e simétrica, mesmo que a original o fos-

se.

No entanto, em termos de problemas envolvendo a solução

das equações de Navier-Stokes, isso não chega a trazer grandes

inconvenientes visto que:

iii) a matriz original do problema não é simétrica;

;v) empregando um processo de resolução frontal para solução do

sistema de equações lineares, possivelmente o mais adequado

para problemas desse tipo, dado o elevado número de parâme-

tros nodais requeridos para uma boa aproximação numérica,

previamente jã se havia descartado a montagem em banda(33).

Entretanto, adotando-se o procedimento de resolução fron-

tal, certos cuidados têm que ser tomados já que com esse método

não se constrói completamente a matriz global (ver referência(34)

para maiores esclarecimentos sobre o método). Assim e necessário

que:

v) se tenha assegurada a presença simultânea na matriz frontal

das linhas a serem trocadas, correspondentes aos graus de

liberdade i|), e u<, do nó i pertencente ao contorno onde a

função de corrente e sua derivada normal são prescritas si-

multaneamente.



37

Entretanto» se na montagem utiliza-se uma ordenaçro do ti-

po {^1>u1>4i2 ,a>2...} esse problema i praticamente eliminado, pois

assim as equações a serem modificadas aparecem seqüencialmente. E,

alem disso, é claro que cada uma das P equações correspondentes ãs

constantes sõ pode ser eliminada quando todos os elementos adja-

centes a cada contorno, respectivamente, tiver sido completamente

avaliado.

Uma observação que cabe ainda fazer diz respeito a proble-

mas relacionados a escoamentos desenvolvidos em domTnios multiply

mente conexos, com condições de contorno do tipo mostrado na FigtJ

ra 2.4, onde r , r ,r ,r representam as partes do contorno r

para os quais são prescritas, respectivamente, a função de correji

te, a derivada normal da função de corrente, a vorticidade e a d<?

rivada normal da vorticidade.

Fig. 2.4. Condições de contorno num problema geral

Neste caso, excluindo as condições de contorno do tipo na£

escorregamento, que podem ser tratadas pelo procedimento apresen-

tado anteriormente, as demais restrições não oferecem qualquer dj_

ficuldade, pois se enquadram naquelas especificadas em (2.10).
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São, então, tratadas da maneira usual, sendo as condições natu-

rais implícitas na forma variacional, e as condições essenciais

introduzidas diretamente pelo procedimento normal do método dos

elementos finitos.
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CAPÍTULO III

DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO

Neste capTtülo apresentamos dois procedimentos para o cál-

culo da pressão a partir da aproximação de elementos finitos da

vorticidade e da função de corrente. São eles:

i) uma formulação variacional, consistente com o procedimento uti

lizado no calculo da vorticidade e função de corrente, para a

determinação do campo completo de pressões (em todo o domí-

nio);

ii) e um segundo procedimento, mais simples, utilizado quando se

deseja conhecer a distribuição da pressão apenas ao longo de

uma linha ou um contorno.

3.1. INTRODUÇÃO

Como mencionado anteriormente, uma característica importa^

te da formulação em vorticidade e função de corrente é que a pres_

são é eliminada automaticamente das equações que governam o escoa_

mento, o que, do ponto de vista de soluções aproximadas, é bastaji

te vantajoso (26,33). Entretanto, o conhecimento do campo de pres_

soes ê normalmente importante para a caracterização do escoamento.

Assim, por exemplo, no escoamento de um fluido no entorno de cor-
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pos submersos, o calculo das forças de sustentação e de arraste

que atuam nesses corpos exige a integração da distribuição da

pressão em suas superfícies. Portanto, nesse, como em outros pro

blemas, uma adequada representação do campo de pressões i tam-

bém desejável (35).

Se utilizamos a formulação em vorticidade e função de

corrente, a avaliação da pressão só pode ser feita retornando-se

ãs equações de Navier-Stokes originais, ou seja, retornando-se

às variáveis primitivas (velocidade e pressão), e tomando-se c£

mo conhecida a solução discreta (u ,tp ,C ), obtida através do

método dos elementos finitos, conforme anteriormente apresenta-

da.

Neste contexto, analisemos a seguinte expressão:

Ap * -p[VvT«Vv] , (3.1)

obtida calculando-se o divergente de (2.1a) e impondo-se direta_

mente a condição de incompressibilidade (2.1b). Admitiu-se, sem

perda de general idade,a ausência de forças de corpo (b=0).

Para problemas bidimensionais e, ainda, utilizando a de-

finição de função de corrente (2.5), a expressão anterior pode

ser reescrita na forma:

AP - 2Pt0 $ - <££>] • (3.2)

Na determinação do campo aproximado de pressões,alguns a£

tores (7,17) partem desta expressão para a obtenção da forma fra

ca, multiplicando (3.2) - ou (3.1) - por uma função peso p e in

tegrardo por partes o lado esquerdo da igualdade para obtenção

da forma simétrica. De imediato, pode-se observar que com esse
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procedimento aumenta-se a regularidade exigida para a função ad-

•issTvel p, em relação aquela requerida pela própria equação do

problema. Além disso, alguns outros inconvenientes são óbvios:

i) a eliminação dos termos viscoso e transiente associados,re£

pectivãmente, '. Av e v;

ii) a expressão (3.2) depende inteiramente de derivadas segun -

das da função de corrente, o que jã implica em uma aproxima^

ção de ordem inferior;

iii) com a solução aproximada <|> s C°(fl). globalmente o termo do

lado direito em (3.1) não tem sentido: é fácil ver que com

aquela escolha a componente tangencial da velocidade e des-

contínua devido a descontinuidade da derivada normal da furi

ção de corrente nas interfaces dos elementos. A nível local,

em cada elemento, esse termo gera uma aproximação constante.

Uma outra alternativa, para obtenção da forma fraca, se-

ria partir diretamente da expressão (2.1a). Novamente aí, a não

continuidade do campo de velocidades traria dificuldades no tra-

tamento do termo convectivo,' valendo também a observação (iii).

Uma formulação consistente, e que elimina os problemas nu

mericos que surgem, quando os procedimentos anteriores são empr£

gados, e apresentada a seguir.

3.2. FORMULAÇÃO VARIACIONAL

Consideremos, agora, a expressão:

Vp m -p [cur l í>+u)xcurl i|>+ i v(v«v)+v curl w] ;

v - curl if , ( 3 . 3 )
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obtida de (2.3a), explicitando o termo relativo a pressão e uti-

lizando a definição (2.5).

Se, alem disso, utilizamos também a definição da variável

p* (2.26a) feita no capTtuio anterior, ou seja,

p* = £ + i (v»v) ,

a expressão (3.3) pode ser reescrita na forma

Vp* = -[curl ip+uxcurl i|>+v curl u] , (3.4)

idintica a (2.26b), apenas introduzindo aqui a definição da fun-

ção de corrente.

A variável auxiliar p*(x,t) e então determinada de forma

a satisfazer:

[vp*»Vp díí = - [curl ip+uxcurl i|;+v curl w]«Vp dfi ;

)~ Jn - - -

Vp G Vp (3.5a)

com

Vp = íp; P 6 L 2(n); Vp 6 [L2(íl)]
2; p(xo) = 0} (3.5b)

onde x 6 fi é um ponto qualquer onde o valor de p* e conhecido.

Com a formulação adotada, a distribuição da variável auxiliar p*

i conhecida de (3.5) a menos de uma constante, sendo necessário,

portanto, algum dado adicional sobre-ela. Assim, um ponto nodal

para p* foi especificado.

Adotando-se este procedimento para a determinação de

P*(x,t) pode-se observar que:

i) sendo as aproximações de t|/ e w contTnuas em (2, a integral ã
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direita da igualdade (3.5a) tem sentido em Lz(a).

ii) com o termo entre colchetes em (3.5a) envolvendo simultanea-

mente a função de corrente e a vorticidade, localmente obtêm

se uma aproximação superior àquelas anteriormente menciona -

das.

Uma vez conhecida a aproximação p*, o cálculo do campo

p(x,t) pode ser obtido atravis da relação (2.26a). Entretanto,

deve-se notar que, para o campo de funções admissíveis adotado,

essa relação implica em:

1
7 vv»v;-P"ii • u ; v • curl

isto é:

{[ [(£ + i (v-v)-p*)%v(£ + i (V.v)-p*)-7(f + i (v.v)-p*)]*>}
l/2=0.

Portanto, se

í 7[ £ + i (vv)-p*]«V[í + l (vv)-p*]4l = 0 , (3.6a)
)Q~ P f- - - ~P t

então:

í [̂  + i (vv)-p*]2dfl - 0 . (3.6b)
>ft p * ~ ~

t fácil ver que a determinação de p*(x,t) por (3.5) impl^

ca na satisfação de (3.6a). Da mesma forma, se exigimos que

í PP dfl - í p[p*- i (curl i|/-curl <f>)]p dfi , Vp « L2(fi) , (3.7)

a expressão (3.6b) passa também a ser satisfeita.

Assim, observa-se também aqui que sob a forma (3.7) não

se enfrenta qualquer problema no calculo das integrais, valendo
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Segundo esse procedimento, a determinação da pressão

ve, portanto, duas etapas:

i) calculo da variável auxiliar p*(x,t), através de (3.5);

ii) determinação do campo de pressões p(x,t), propriamente dito,

por (3.7).

É claro que este procedimento envolve um custo computacio-

nal maior, devido a resolução de um sistema de equações "exceden-

te". Entretanto, em certos problemas particulares, é possível re£

tringí-lo apenas ã determinação do campo p*. Esse é justamente o

caso do escoamento de um fluido em torno de corpos rígidos, quan-

do se deseja conhecer apenas as forças atuantes em suas superfí-

cies. Se denominarmos essas superfícies de r , com v L =0,o se-

gundo termo da integral do lado direito de (3.7) se anula identi-

camente.

0 cálculo numérico do campo aproximado de pressões p (x,t),

e feito procedendo-se, inicialmente, a uma discretização no tempo

da variável ty em (3.5a), utilizando também aqui um esquema de di-

ferenças de Crank-Nicholson. Posteriormente, adotando-se a mesma

triangularizaçao utilizada para o calculo das aproximações da fun

ção de corrente e da vorticidade, e interpolando-se linearmente

tanto a variável p* como a pressão p, em cada elemento finito, é

possTvel, usando-se o método de Gaierkin, determinar o campo apn>

x.imado de pressões (p ).
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3.3. CÁLCULO DA PRESSÃO POR INTEGRAL DE LINHA

O procedimento que apresentaremos a seguir í aplicável a

problemas onde se deseja conhecer a distribuição da pressão ape-

nas ao longo de uma linha ou um contorno. Este tipo de problema

é bastante comum em escoamentos em torno de corpos submersos. AT,

em geral, se deseja conhecer as forças atuantes sobre a superfT-

cie destes.corpos, obtidas por integração da distribuição da pre±

sio apenas nestes contornos.

0 cálculo da distribuição de pressões ao longo de um con-

torno ou linha consiste, então, em fazer a integração da deriva-

da tangenciai da pressão, escrita em coordenadas ao longo do coji

torno considerado. Isto é mostrado para a curva C da Figura 3.1.

Ali, para essa curva tem-se:

L dp = p(b) - p(a) ; dp = Vp»dr , (3.8)

onde Vp foi definido na expressão (3.3)'.

Fiy. 3.1

t claro que, uma vez determinados os campos aproximados

U ,if» ) a expressão (3.3) passa a ser uma função conhecida. Com

1sro, a distribuição da pressão em C pode ser calculada, a menos

de uma constante, sem ser necessário formular o problema varia-

cionalmente. Envolve, portanto, a resolução de:



Vp » f ; f a -p[v-Ki>*cur1 IÍH-V curl CIH i V(vv)] . (3.9a-b)

Alguns resultados deste procedimento são imediatos:

1) se f i o gradiente de uma função - equação (3.9) -.então f

i um campo conservativo. Assim» independentemente da traje-

tória que liga os pontos a e b (Figura 3.1), a integral em

(3.8) tem sempre o mesmo valor;

ii) além disso, se C é uma curva fechada, então f*dr=0, e, da
r Jc~ "

mesma forma, f*»dr=0, com

Jc" "

f* s -p[v+uxcu_rl ip+v cujrl m] ,

onde ut i l i zou-se a definição ( 2 . 2 6 a ) ;

iii) com as aproximações adotadas para a determinação de

(u ,t|> ,Cjj), a função f não é continua em fl. Por outro lado,

em cada elemento ela é contTnua. Assim, "caminhando-se" deit

tro de cada elemento, ou em sua fronteira, o calculo da in-

tegral (3.8) não apresenta dificuldades. Para passar de um

elemento para outro deve-se, entretanto, avaliar cuidadosa-

mente o "salto" (descontinuidade) da função.
No caso particular citado no item anterior, corresponden-

do ao escoamento de um fluido em torno de um corpo submerso pa-
rado (VL =0), os dois primeiros e o último termos do lado direi

-|rs
to da equação (3.9b) se anulam, reduzindo o cálculo da distribui

ção de pressões naquela superfície, simplesmente, ã resolução de:

f dp • f vp«dr ; vp « -y curl u . (3.1Oa-b)

Convém notar que, para esse problema particular, com

u 6 C°(n), f=f* é uma função contTnua em r^. Assim, uma vez co-
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nhecida a pressão em um ponto qualquer de r , nos demais pontos

deste contorno ela pode ser facilmente obtida por (3.10), "cami-

nhando" pelo lado do elemento <

elemento para outro pelos nós.

nhando" pelo lado do elemento adjacente a r e "passando" de um
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS NUMÉRICOS E CONCLUSÕES

0 desempenho dos procedimentos numéricos desenvolvidos i

avaliado através dos seguintes exemplos-teste:

i) escoamento numa cavidade fechada;

ii) analogia hidrodinamica do problema de uma placa triangular

simplesmente apoiada, sujeita a um momento uniformemente dis-

tribuído em seus bordos;

iii) escoamento numa cavidade com obstrução;

iv) escoamento entre placas paralelas;

v) escoamento ao redor de um cilindro.

4.1. ESCOAMENTO NUMA CAVIDADE QUADRADA

0 desempenho do procedimento desenvolvido é primeiramente

avaliado para o problema clássico do escoamento numa cavidade qua_

drada. A geometria da cavidade i mostrada na Figura 4.1, onde tarn

bem é apresentada a malha de elementos finitos utilizada, consti-

tuída de 128 elementos, num total de 289 nós para ty, 81 nõs para

hi e 81 nós para a pressão.

Todos os quatro lados da cavidade estão sujeitos ãs condi-

ções de não-escorregamento, sendo três deles fixos, e o superior



(DC) movei» o qual se desloca da direita para a esquerda com uma

velocidade uniforme (U=1). Assim, com a cavidade fechada, sem nê

nhura fluido entrando ou saindo, as condições de contorno apro-

priadas são:

0.0

0.0

«••••

'••

em DABC ;

em DC

(4.1a-b)

i.

(a) (b)

Fig. 4.1. (a) região de análise; (b) modelo discreto

Na Figura 4.2 é mostrada a solução obtida para o caso li-

near (n9 de Reynolds Re=0), sendo o campo aproximado de pressões

determinado segundo o procedimento proposto no item 3.2. A títu-

lo de comparação, na Figura 4.3 são apresentadas as linhas de co£

rente e de equivorticidade obtidas por CAMPION-RENSON et ai. (8)

(modelo em iji-u), e as isõbaras, obtidas por FRANCA et ai (36)(mo

delo de velocidades). Verifica-se assim, a boa concordância en-

tre esses resultados e os obtidos neste trabalho.
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(a) (b)

\
+ / / t

_ - / /

». • / t

(c) (d)

Fig. 4.2. Escoamento numa cavidade fechada (Re=0). (a) linhas de
corrente; (b) linhas de equivorticidade; (c) campo de
velocidades; (d) isõbaras



(a) (b)

(c)

Fig. 4.3. Escoamento numa cavidade fechada (Re-0). (a) linhas de
corrente; (b) linhas de equivorticidade - ref. (8);
(c) isóbaras - ref. (36)



4.2. PUCA TRIANGULAR

O segundo exemplo considerado consiste em una placa triar»

guiar, simplesmente apoiada, sujeita a um momento H uniformemen

te distribuído ao longo do seu contorno, estudada analiticamente

por TINOSHENKO (37). A região de análise é mostrada na Figura4.4.

y

2o

Fig. 4.4. Região de analise

Dadas as seguintes condições de contorno:

M = M
n

W = O em r ,

este problema ê" representado por duas equações de segunda ordem:

32M . 32M

32W A 32W

0 ;

M
" TJ

(4.2a-b)

onde M, W e D são, respectivamente, o momento fietor, a deflexão

e a rigidez a flexão da placa.

A resolução deste problema justifica-se em razão de sua

analogia hidrodinâmica: e fácil ver que se procedermos a uma mu-



dança de variáveis nas equações (4.2), substituindo o momento fle_

tor N pela vorticidade OJ, e a deflexão W pela função de corrente

f» para uma rigidez a flexão unitária, as expressões resultantes

correspondem às que descrevem o escoamento de um fluido incompres^

sTvel, bidimensional, para número de Reynolds nulo - problema de

Stokes:

(4.3a-b)

Tendo em vista o problema da placa simplesmente apoiada,as

condições de contorno apropriadas, neste caso, corresponderiam a

prescrever a vorticidade e a função de corrente em r. Entretanto,

já vimos que com estas condições de contorno o problema é facil-

mente resolvido utilizando uma formulação variacionai clássica.

Para, então, resolvermos o caso não coberto por aquela for

mulação, segundo o procedimento apresentado no Capitulo II, e le-

vando em conta que conhecemos a expressão analítica da solução de

um problema análogo, adotamos em r as condições de aderência:

i|> * <j> e r|> « ijí e m r . (4.4a-b)

Assim, através deste exemplo, e possível avaliar a eficiên^

cia do procedimento numérico desenvolvido, com infase no tratameji

to de condições de contorno em superfTcies sólidas, particuiarmen

te quando apresentam cantos. Os resultados obtidos são comparados

com a solução analítica apresentada em (37) e com uma outra meto-

dologia, bastante usual, em que se utiliza uma expressão aproxima^

da para a vorticidade naqueles contornos - denominado formula de

Thom, e que é resumidamente apresentada no Apêndice B.



54

A malha de elementos finitos utilizada i mostrada na

ra 4.5, e suas principais características são:

. n? de elementos = 66

. n9 de nos para i|> = 157

. n? de nos para u- 46

. n9 total de nós = 203

Fig. 4.5. Malha de elementos finitos

Nos resultados que serão mostrados a seguir, a "solução 1"

ê obtida adotando-se as condições de contorno (4.4a-b). A "solu-

ção 2", por outro lado, é obtida adotando essas mesmas condições,

exceto nos cantos A,B e C, para os quais optou-se por condições

de contorno essenciais (prescrevendo 4>=if e u>=w).

Nas Figuras 4.7 e 4.8 mostram-se as "soluções 1 e 2", rejs

pectivamente, para a variação da vortícidade ao longo de uma das

faces da região triangular n, quando se utiliza o procedimento

apresentado no Capítulo II e a formula de Thom para aproximar as

condições de contorno em vorticidade.

Na Figura 4.9, mostra-se a variação da função de corrente



ao longo de DB, para cada um dos procedimentos mencionados acima.

AT, apresenta-se apenas a "solução I", jã que observou-se que a

alteração das condições de contorno nos cantos A, B e C influen-

cia muito fracamente a distribuição da função de corrente em Q.

Definindo, agora, a relação

|*?| • (4-5)

cono o erro da solução v, calculado em relação a solução exata 7,

apresenta-se na Figura 4.10 a variação desse erro para os resu1ta_

dos da Figura 4.7 ("solução 1"). Confirma-se aqui, então, o que

ji se tinha constatado lã: o procedimento proposto apresenta erros

maiores do que os obtidos utilizando a fórmula de Thom, em quase

todos os pontos, exceto na vizinhança dos cantos A, B e C, pelo

menos para a discretização adotada. Este fato jã era esperado,vi£

to que naqueles pontos a derivada normal da função de corrente é

singular, o que introduz um erro adicional na aproximação da vor-

ticidade via fórmula de Thom.

Convém mencionar ainda que, com o elemento empregado, nos

nós intermediários 2 em cada lado do triângulo pertencentes ao

contorno "sólido" r não existe parâmetro nodal em vorticidade. Aŝ

sim, para manter coerência com o principio variacionai desenvolvi

do, exigiu-se que y.^Ai e r). E conveniente, então, verificar

se, com a consideração de outros tipos de elementos, para os quais

nos nos do contorno existam sempre parâmetros nodais em i|> e w(di£

cretização apresentada no item 2.3), seria possível obter melho-

res aproximações. Os elementos utilizados para esse fim estão mo£

trados na Figura 4.6.
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(a) (b)
Fig. 4.6. (a) aproximação linear para <|> e w, num total de 66 ele

mentos e 46 graus de liberdade (GL) para cada variãveT;
(b) aproximação quadrãtica para ip e linear para u, pa-
ra os mesmos 66 elementos, num total de 157 GL para C£
da variável

Na Figura 4.11 mostra-se a variação do erro da vorticida-

de calculada com cada um desses elementos ao longo do contorno

AC. Assim, os resultados demonstram que com o elemento original

melhores aproximações são obtidas. Isto possivelmente se deve a

uma questão de ordem de aproximação: a forma integral (2.28b),re

lacionando a função de corrente e a vorticidade, contém deriva -

das em i> (primeiras derivadas ) uma ordem superior aquelas em u>

(derivadas de ordem zero).
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Fig. 4.7. Distribuição da vorticidade ao longo do contorno AC("s£
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Fig. 4.8. Distribuição da vorticidade ao longo do contorno AC("so

lução 2")
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Fig. 4.9. Distribuição da função de corrente ao longo da direção
DB



5
I

Y (flC)

Fig. 4.10. Erro da vorticidade no contorno AC:
— este trabalho

usando a formula de Thorn
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Fig. 4.11. Erro da vorticidade em AC usando outros tipos de ele-

mentos ("solução 1"):
elemento original: 9GL;

- 12GL;
- - 6GL



4.3. ESCOAMENTO NUMA CAVIDADE COM OBSTRUÇÃO

O terceiro exemplo considerado tem por objetivo avaliar o

desempenho da formulação proposta em domínios mui ti piamente cone

xos.

Consiste, então, no escoamento de um fluido incompressT-

vel no interior de uma cavidade com uma obstrução, conforme ilu£

trado na Figura 4.12.

Assume-se um escoamento do tipo Poiseuille na entrada da

cavidade, e as condições de contorno adotadas são:

; ui = 12y - 6-2y> + 3y* ;

1.0 ;

0.0 ; | S - 0.0
&•«••

em AB ;

era AH ;

em BCDEFG ;

3n = u'u em GH '•

K> - C ; !£ - 0.0 em IJKLI , (4.6a-e)

onde n é a direção normal a superfTcie sólida.
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Fig. 4.12. Região de análise



Trabalharemos daqui em diante com valores adimensionais da

função de corrente (t|t') e da vorticidade (tu1), sendo a adimensio-

naiização dada por:

; «• = L o» ; Re - ^

onde L é a largura e U a velocidade média na entrada da cavidade

(AB). Com i.sso, as equações de Navier-Stokes, escritas usando o

sistema de coordenadas cartesianas, ficam:

8Ü> 3* 3u JM» 3u> 1 r3*ço 3*u n .
TE + 3y 37 ' 3 x " 3 y = l f ê " llxsr Sy7 '

C*.7.-b>

Os resultados que serão apresentados a seguir referem-se

ao número de Reynolds igual a 20, obtidos pela técnica incremen -

tal de evolução do número de Reynolds, a partir da solução de

Stokes (Re=0), com incremento de 5 ou 20. Cada uma das soluções

intermediárias foi obtida com um número de iterações em torno de

3, e, no máximo, 6 iterações para o caso mais critico (quando se

adota ARe=20 e se utiliza a malha mais refinada), segundo o critj:

rio de convergência estabelecido abaixo:

lvk+r
vk á 10"' , (4.8)

onde Vk . representa o vetor solução na (k+D-esima iteração.

Duas malhas de elementos finitos foram utilizadas, descri-

tas resumidamente na Tabela 4.1 e apresentadas nas Figuras(4.13a)

e (4.14a). Utilizando o procedimento apresentado no Capitulo II,

obtivemos os resultados para as Unhas de corrente do escoamento,.



Unhas de equivorticidade e campo de velocidades (calculadas no

baricentro de cada elemento, onde a continuidade i garantida),mos

tradas nas Figuras (4.13b,d)e (4.14b,d), para cada um daqueles m£

dei os discretos. Da mesma forma, nas Figuras 4.15 e 4.16 apre

sentam-se os resultados obtidos utilizando-se a fórmula de Thom

para aproximar a vorticidade no contorno sólido.

Tabela 4.1. Modelos Discretos Utilizados

Malha N9 Elem.

248
900
1542

NO de

560
1920
851

Nos

o»

156
510
851

Na Tabela 4.1 a malha M, se refere a utilizada por MIZUKAMI

(31) para obtenção dos resultados que aqui tomaremos como refe -

rência, e que são mostrados na Figura 4.17, a título de compa-

ração. Verifica-se, assim, que os resultados obtidos neste trab£

lho demonstram boa concordância com o trabalho daquele autor,que

utiliza uma formulação variacional mista e o método de Galerkin.

Além disso, este exemplo mostra claramente a necessidade

de um adequado refinamento da malha nas regiões próximas a con-

tornos onde a função de corrente e sua derivada normal são pres-

critas, e, em especial, no contorno interno. Ressalte-se aqui que

FIX (29), ao utilizar a técnica de multiplicadores de Lagrange e

aproximações exteriores para o tratamento de condições de contojr

no deste mesmo tipo, chama atenção para este aspecto e apresenta

estimativas de convergência da solução aproximada (ver também

(38)), Visto que a metodologia adotada neste trabalho baseia-se



também na técnica de multiplicadores de Lagrange, era de se esp£

rar que dificuldades semelhantes ocorressem na utilização deste

procedimento.

Com relação a solução obtida empregando a fórmula de Thom,

observa-se que, para a malha mais grosseira, os resultados com

este método são superiores aqueles determinados com a formulação

aqui proposta (Figuras 4.13 e 4.15). No entanto, com o refinamejn

to da malha, isto não mais ocorre (Figuras 4.14 e 4.16). A neces^

sidade do refinamento da malha para uma boa representação das co£

dições de contorno, quando se emprega a formulação proposta nes-

te trabalho, já foi ressaltada anteriormente. Entretanto, quando

se emprega a fórmula de Thom, a condição de contorno é aproxima-

da exigindo-se a satisfação da equação de Poisson no contorno.

Portanto, se a solução do problema é suficientemente regular, no

sentido de que a sua extensão ao contorno satisfaz ãs condições

a? prescritas,o refinamento da malha melhora globalmente a solu-

ção. Em outras palavras, a esparsidade tia malha, na discretiza -

ção do contorno, não é fator dominante na aproximação da condi-

ção de contorno via fórmula de Thom. Isso possivelmente explica

a "aparente" superioridade deste método, neste problema, em se

tratando de malhas pouco refinadas.

Finalmente, na Tabela 4.2 apresentam-se alguns indicado-

res que visam fornecer informações sobre o custo computacional ne_

cessãrio para a resolução deste problema. Todos os cálculos fo-

ram executados em um computador IBM-370/158. Como anteriormente

mencionado, utUizou-se o método frontal para resolução do siste

ma de equações lineares (34), e certo cuidado foi tomado na nume

ração dos elementos da malha com o fim de minimizar a dimensão

da "matriz frontal" empregada.



Tabela 4.2

Hal ha No de
Equações

Posições
Memória
Ocupadas

Re ARe NP de CPU
Iterações min/iteração

717
2431

50 x 50
90 x 90

20 20
20 20

5
6

- 0.8
-10.6

(a) (b)

«
t

»

»
«

\

%

-

(c) (d)

r l

• t

l t

Fig. 4.13. Escoamento numa cavidade com uma obstrução para Re=20;
(a) malha Mx; (b) linhas de corrente; (c) linhas de
equivorticidade; (d) campo de velocidades [este traba-
lho]



Fig. 4.14. Escoamento numa cavidade com uma obstrução para Re=20:
(a) malha M2; (b) linhas de corrente; (c) linhas de
equivorticidadc; (d) campo de velocidades [este trab^a
lho]



(a) (b)

Fig. 4.15. Linhas de corrente (a) e linhas de equivorticidade (b)
do escoamento com Re=20, utilizando a formula de Thorn
- Malha Mi

(a) (b)

F1g. 4.16. Linhas de corrente (a) e linhas de equivorticidade (b)
do escoamento com Re=20, utilizando a formula de Thorn
- Malha M2



*> í f • ; • *i»n • í *«#» f f 'B
?

r t f 'tllr t ^ HHr r t

tk t * * *'* *'*ltft * * 'fíf # *-'

#'>.»
'f í •»-'*

it f Y*-* * ""' I''"" * *

(a) (b)

(c)

|»% S S \ N N X •!•:-.-.•.-. •. --•-•«••'.'. JJ

(d)

Fig. 4,17. Escoamento numa cavidade com uma obstrução para Re=20:
(a) malha M3; (b) linhas de corrente; (c) linhas de
equivorticidade; (d) campo de velocidades, ref. (31)



4.4. ESCOAnENTO ENTRE PLACAS PARALELAS

O quarto exemplo considerado consiste no escoamento do ti

po Poiseuille entre placas paralelas, cuja região de analise, fa

zendo-se uso da simetria da solução estacionaria, é" mostrada na

Figura 4.18. A inclusão deste problema no contexto desse traba-

lho justifica-se pela existência da solução exata para números

de Reynolds baixos (39), o que torna possível avaliar o desempe-

nho do procedimento desenvolvido para a determinação do campo

aproximado de pressões.

... ..^ C

B x

Fig. 4.18. Região de análise

sao:

As condições de contorno apropriadas para este problema

2

0.0

; u = -2y em AD e BC ;

; U = 0.0 em DC ; (4.9a-c)

; u = 0.0 em AB .

A malha de elementos finitos empregada é mostrada na Figjj

ra 4.19 e suas principais características são:
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Fig. 4.9. Modelo discreto

Nesse exemplo, a adiroensionalização foi feita em termos da

velocidade media do escoamento (U=1.0) e da meia distância entre

as placas (L=1.0).

O resultado relativo ã distribuição de pressões, referente

à solução para Re=5, é apresentado na Figura 4.20. Como para a s£

lução exata, nesse caso, as isóbaras são retas paralelas ao eixo

y, confirma-se o bom desempenho do procedimento proposto.

Fig. 4.20. Distribuição de pressões (Re=5)

ESCOAMENTO EM TORNO DE UM CILINDRO

0 último exemplo considerado consiste em um cilindro "in-



finitamente" longo, imerso num escoamento uniforne. A abordagem

deste problema foi feita em duas etapas. Na primeira, que con-

siste em estudar escoamentos estacionãrios, nos restringimos ao

problema simétrico, tornando possível comparar de modo mais ef_̂

ciente os procedimentos apresentados para o calculo da pressão,

avaliando a influência do modelo discreto utilizado. Na segunda

etapa, em que foram consideradas, efetivamente, soluções tran -

sientes com o objetivo de caracterizar a esteira de vórtices,fo

ram feitas também algumas avaliações sobre diferentes posições

dos contornos e as condições a eles associadas.

Os resultados que apresentaremos daqui em diante são ĵ

mensionalizados em função da velocidade do escoamento uniforme

(U=1.0) e do raio do cilindro (r=0.5), a adimensionaiização se£

do dada por:

x v tU p-pft 2rU
x ' « - , v ' « - , f . ,- p1 - - r — — , Re *
" r " U Zr i pll2 v

onde p0 é uma pressão de referência (pressão uniforme a grandes

distancias).

4.5.1. ESCOAMENTO ESTACIONARIO

A região simplesmente conexa considerada para analise é

mostrada na Figura 4.21.

A especificação das condições de contorno foi feita assjj

m1ndo-se o escoamento uniforme e paralelo ao eixo x em AF e FE,

simetria em AB e CD, e as condições de aderência em BC. Alem

disso, em DE assumiu-se que, devido a proximidade do cilindro,o



Fig. 4.21. Região de análise

escoamento não é uniforme, mas apenas paralelo ao eixo x, prefe-

rindo-se adotar condições naturais (esta condição será melhor di£

cutida posteriormente). Com isso, as condições de contorno dimeji

sionais em vorticidade e função de corrente adotadas são dadas

por:

• •

• •-

• -

li
an

y

5

0

0

s

;

.0 ;

. 0 •;

.0 ;

0.0 ;

ül •

U =

U) =

1* =
In

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

em

em

em

em

èm

AF ;

FE ;

AB e CD ;

BC ;

DE .

(4.10a-e)

As malhas utilizadas, resumidamente descritas na Tabela

4.3, são apresentadas nas Figuras 4.22 e 4.23, onde são mostra-

dos também os detalhes da região próxima ao cilindro, onde proc£

rou-se manter um maior refinamento.

Nos resultados que serão mostrados a seguir, referentes ã

solução para Re«100, a "solução 1" corresponde aos valores obti-

dos usando-se a formulação apresentada na Seção 3.2, e a "solu-



ção 2", aos obtidos usando aquela apresentada na Seção 3.3.

Tabela 4.3. Modelos Discretos Utilizados

Malha

Mi
. M4

N9 Elem.

212

975

NO

477

2066

de

u>

133

546

NÓS

P

133

546

As Figuras 4.24 e 4.25 mostram a variação do coeficiente

adimensionai de pressão (P) na superfTcie do cilindro. Na Figura

4.24 procura-se mostrar a influência da discretização sobre a SJ)

lução. Na Figura 4.25 comparam-se os resultados deste trabalho

con os apresentados por DENNIS e CHANG (5) (modelo semi-anaiTti^

co), e por BROOKS e HUGHES (19) (modelo de velocidades).

Na'Tabela 4.4 são apresentados os valores do coeficiente

de arraste (CD), obtidos com as diferentes malhas empregadas. Nes

sa tabela, C e Cf correspondem, respectivamente, ãs parcelas re

lativas a distribuição da pressão e da vorticidade, na superfT -

cie do cilindro. E interessante notar que, apesar da extrema sim

plicidade do método do cálculo via integral de linha, o resulta-

do obtido com este procedimento é o que mais se aproxima daquele

fornecido em (5).

Na Figura 4.26 apresentam-se as isóbaras obtidas com afO£

muiação desenvolvida na Seção 3.2 (solução 1) para as duas ma-

lhas empregadas. Quando comparadas aos resultados apresentados

em (19) fica evidente a importância do refinamento da malha na re

giâo de fortes gradientes de velocidade. Este fato já havia sido



notado na determinação dos campos (u ,f ). Realmente, na Figura

4.27 são mostrados detalhes da separação do escoamento a jusante

do cilindro e a formação de vortices, representados pelas linhas

de corrente fechadas, para as soluções obtidas com as diferentes

malhas e para a solução apresentada em (5) (as linhas tracejadas

correspondem as linhas de corrente de mesmo valor). Constata-se,

assim, a formação de vórtices menores quando se utiliza a malha

mais esparsa (M^.

Tabela 4.4. Coeficientes de Arraste

M
M
M
M

Malho

x (
2 (

i (

2 (

Ref.

(
(
* )

• *)

* )

* )

* * )

* * )

( 5)

solução
solução

Cf

0.305
0.321
0.305
0.321
0.282

1
2

CP

0.968
0.942
0.510
0.776
0.774

CD

1.273
1.265
0.815
1.097
1.056



(a) (b)

Fig. 4 .22 . Nalha

(a)

Fig . 4 . 23 . Malha M2

(b)
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solução 1 , malha Mi

solução 2 , malha M x

-.— solução 1 , malha M2

solução 2 , malha M2

F i g . 4 . 2 4 . D i s t r i b u i ç ã o da p r e s s ã o na s u p e r f í c i e do c i l i n d r o , me_
dida a partir do ponto de estagnação
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RNGULO
( a )

— solução 1 , malha Mi
solução 2, malha Mx

- . - ref . (5)
ref . (19)

'ojn 45.00 a 90.00 135.00 180.00
ANGULO

(b)

— solução 1, malha M2

solução 2, malha M2

-.- ref. (5)
ref. (19)

Fig. 4.25. Distribuição da pressão na superfície do cilindro



(a)

Fig. 4.26. Distribuição da pressão (Isobaras)
(a) malha M1; (b) malha M2

(a)

(b)

(O
Fig. 4.27. Seoaração do escoamento

(a) ref. (5); (b) malha Mx; (c) malha M2



4.5.2. ESCOAMENTO EM TORNO DE UM CILINDRO

Daqui em diante, passaremos a considerar o problema não-sj^

métrico do escoamento plano em torno de um cilindro fixo. A re-

gião duplamente conexa considerada para a análise é mostrada na

Figura 4.28.

5d
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y
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X

- 4d ..d.. I5d

Fig. 4.28. Região de análise

As condições de contorno adotadas são dadas por

w
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0
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.0

u

0.0

0.0

0.0

0.0

em

em

em

em

AD ;

DC ;

AB ;

BC ,

análogas ãs assumidas no Item anterior. Em alguns casos analisa-

dos, entretanto, adotou-se para o contorno BC uma condição de cem

torno mista, envolvendo a função de corrente e sua derivada nor-

mal simultaneamente, ou seja,

• y - • • (4.12a)



tal que, para grandes distâncias do cilindro (L1>>d)1 a condição

no "infinito" fosse representada (i|;=y e 3$/dn=0.0). A condição

em vorticidade compatível ê*

Ü> x 0.0. (4.12b)

A motivação para a alteração dessa condição de contorno

foi tentar encontrar uma forma de não forçar uma desaceleração

multo rápida do fluido, permitindo que os valores da função de

corrente e de sua derivada normal se ajustassem em torno do va-

lor no "infinito". Entretanto, esta condição mostrou-se muito

restritiva quando a dimensão lx é relativamente pequena, como,

por exemplo, L^iõd.

Ao longo do contorno solido r., as condições de aderência
c

foram assumidas:

= 0 em rc , (4.13)

once C e uma constante a ssr determinada.

Quatro problemas foram considerados. Se designamos por

"solução 1" aquela obtida usando a metodologia proposta neste

trabalho, e por "solução 2" a obtida usando a fórmula de Thom,p£

demos especificá-las como:

(a) solução 1 e Lj « 15d;

(b) solução 1 e Lx = 40d;

(c) solução 2 e Lx = 15d;

(d) solução 1, lx > 15d e i^L = 0;
c

sendo que o caso (a) foi resolvido adotando as condições de con̂

torno especificadas em (4.11) e (4.13), e os demais adotando es-



sas mesmas condições, exceto no contorno BC, onde assumiu-se as

especificadas em (4.12). Além disso, cabe lembrar que o problema

(d) implica na adoção de um domínio simplesmente conexo, em que

o valor da função de corrente prescrito no contorno do cilindro

corresponde àquele da solução simétrica.

A malha de elementos finitos utilizada nos casos (a), (c)

e (d) é mostrada na Figura 4.29, análoga ã malha Mx apresentada

no item anterior, a menos de uma extensão a jusante do cilindro.

Suas principais características são:

. n<? de elementos = 528

. nQ de nós para \\>= .134

. nQ de nós para u>= 303

. n9 total de nós = 1437

Fig. 4.29. Malha de elementos finitos

A solução estacionaria deste problema foi obtida por in-

crementos do número de Reynolds (ARe=100), a partir da solução

de Stokes: com 5 iterações a solução convergente foi obtida, se-

gundo o critério estabelecido na relação (4.8). Na Figura 4.30 a

solução para o problema (a) i apresentada, sendo que em 4.30c as

linhas de corrente estacionárias representam as linhas de correi

te vistas por um observador se movendo com a velocidade uniforme



do fluido. Com isso, i possTvel observar, com maior clareza, os

vórtices formados.

Soluções estacionirias podem também ser obtidas via um es,

quema de integração no tempo, o caso estacionario sendo obtido

como solução limite no tempo. Assim, e possTvel avaliar as prin-

cipais características do esquema de integração adotado. Esse

procedimento foi utilizado aqui, para o problema (a) e usando um

passo de integração At=0.5. Na Figura 4.31, apresenta-se a evolu_

ção da vorticidade em dois pontos do contorno r , a linha ponti-

Ihada representando a solução estacionaria obtida por incremen -

tos do numero de Reynolds.

Verifica-se, assim, as boas características de convergên-

cia, ainda que não se tenha buscado soluções convergentes em ca-

da tempo intermediário: aqui, restringiu-se o algoritmo de inte-

gração no tempo apresentado na Seção 2.3.2 apenas ã etapa da ev£

luçao no tempo, usando a solução do tempo anterior como condição

inicial para a do .tempo atual, que, por sua vez, será usado como

condição inicial do tempo seguinte.

Para caracterizar o fenômeno do desprendimento alternado

de vórtices tomou-se, como condição inicial do problema transie£

te, a solução estacionaria para Re=100, e induziu-se uma n&o-sj_

metria via uma perturbação introduzida no campo estacionario,atra

ves de uma rotação do cilindro no tempo (At), sendo At=0.5. A

partir dessa perturbação, prosseguiu-se a integração no tempo até

que á esteira de vórtices estivesse plenamente estabelecida.

Após a retirada da perturbação, verifica-se que os vórti-

ces formados a jusante do cilindro começam a oscilar lateralmen-



te, ora se alongando, ora se encurtando, sem uma freqüência _

nida. A amplitude dessa oscilação cresce com o tempo, até ser su

ficiente para provocar o desprendimento alternado dos vórtices.

A partir daí, os vórtices continuam sendo lançados aiternadamen-

te e sendo carregados pelo escoamento, até que esse desprendimen

to torna-se periódico.

A formação e o desprendimento dos vórtices refletem-se na

velocidade vertical no ponto "E" da Figura 4.28. Assim, na Figu-

ra 4.32 mostra-se a variação dessa velocidade naquele ponto, pa-

ra os quatro casos considerados. Sabendo que T (x=1/f) represen-

ta o período de oscilação dessa velocidade, e que o número de

Strouhal (S=2rf/U) corresponde ã freqüência adimensional de lan-

çamento de vórtices, observemos a tabela 4.5. Aí, comparam-se os

valores médios de S das soluções (a)-(d) com os apresentados na

ref. (40) (modelo de velocidades) e na ref. (41) (modelo em i|/-u>,

em diferenças finitas), e ainda com dois procedimentos em \|>-u>

apresentados em (42) (formulação integral e um método semi-impH

cito). Além disso, em (43) é apresentada uma correlação para a

determinação de S para Reynolds entre 40 e 1000, que fornece o

valor $=0.168 para Re=100, e em (17) encontra-se o valor de 0,157

para o número de Strouhal obtido experimentalmente por Tritton,

em 1959.

Tabela 4.5. Comparação entre técnicas de solução para Re-100
(regime de desprendimento alternado de vórtices)

/ . x Ref. (42)
N9 }*{ ... Tritton Ref. Ref.

Strouhal \°\ w (17) (40) (41) f i n t e a r a 1 m. saii-( c ' f' lnte9**al impHcito

S -0.145 -0.167 0.157 0.161 0.16 0.136 0.159
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Com os resultados mostrados na Figura 4.32 e na Tabela 4.5

podemos observar que, quer fazendo uso de uma extensão da malha,

aumentando a dimensão l^-problema (b), ou mesmo alterando o proc£

dinento adotado para a abordagem das condições de contorno na su-

perfície do cilindro-problema (c), as soluções obtidas para a es-

teira de vórtices foram bastante semelhantes, exceto próximo ao

contorno BC. Entretanto, e de certa forma surpreendente que o re-

sultado obtido tratando o domTnio como simplesmente conexo-probl£

ma (d), apresente maior concordância com resultados experimentais

e con a maioria dos resultados numéricos encontrados na literatu-

ra. A razão nos i desconhecida e tem sido a motivação para verify

cações ainda não conclusivas.

Uma dessas verificações se relaciona com a posição e valor

adotados para as condições de contorno para o escoamento plenamein

te desenvolvido (contorno ABCD da Figura 4.28) e com a influência

que apresentam sobre o valor da função de corrente na superfície

do cilindro. Os resultados obtidos parecem sugerir que, quando eŝ

te valor e prescrito nulo (tratamento como domTnio simplesmente co

nexo, assumindo para a função de corrente em r o respectivo va-

lor da solução simétrica), essa influência é desprezTvel. Por ou-

tro lado, quando ê uma das variáveis do problema, esse fator pode

ser uma importante fonte de erros, que se propagaria ao longo do

tempo.

Encontramos na literatura alguns trabalhos sobre a imple -

mentação e avaliação daquelas condições. Em (41), por exemplo, a

Introdução das condições no "infinito" para a função de corrente

está vinculada S adição de uma correção que leva em consideração

o fato do domTnio adotado ser, na verdade, firrito. Além de utili-



zarem um domTnio circular de raio (rw) cerca de 180 vezes maior

que o raio do cilindro (r), os autores chamam atenção sobre as

restrições para a utilização da condição em vorticidade para o

escoamento plenamente desenvolvido (u=0), que deve ser adotada s£

mente quando Ut/r<0,8 [r

Também em (34) é apresentada uma análise das condições de

contorno em função das dimensões Li, L2 e L, (Figura 4.28). As

conclusões obtidas por aqueles autores são bastante restritivas.

Neste trabalho, fizemos uma analise semelhante com o fim de

liar a influência da dimensão L2 sobre a solução na região Ĵ

ma ao cilindro. As dimensões escolhidas foram: 5xd, 7.5*d e 11*d.

Assim» na Figura 4.33 apresenta-se a distribuição da vorticidade

na superfície do cilindro, e na Figura 4.34 apresenta-se a vari£

ção da função de corrente ao longo de FG, para Re=100. Portanto,

fica evidente que adotar condições de escoamento uniforme em A6

e DC, para L2=5d, é uma imposição muito forte sobre o escoamento.

Em (19), o autor também chama atenção para este fato. Além disso,

em (17,19,40), por exemplo, o problema do escoamento transiente

em torno do cilindro é resoi-vido usando um modelo em velocidade

e pressão e adotando uma condição de contorno em tensão, para o

contorno BC, permitindo, desta forma, que o campo de velocidades

neste contorno fique livre para acompanhar o desenvolvimento da

esteira. Nas Figuras 4.35 e 4.36 mostra-se o campo de velocida -

des e as linhas de corrente estdCionãrias durante um período com

pleto de desprendimento de vórtices, obtidas por GRESHO et ai.

(17). Quando se utiliza as condições (4.12) em BC, verifica-se

que o escoamento e "forçado" a ficar praticamente uniforme, limj^

tando a formação da esteira. Isso pode ser observado nas Figuras

4.37 e 4.38, que mostram a solução do problema (c) para um per?£



do completo de desprendimento vórtices. Se, por outro lado. con-

dições naturais (4.1 Id) são adotadas - problema (a), melhores

aproximações são obtidas. Nas Figuras 4.39-4.42 é mostrado o de-

senvolvimento do escoamento quando atinge esse regime. Neste ca-

so, para o período final de integração, o incremento de tempo

foi reduzido (At=0.2), para se determinar com maior precisão o

valor de T obtido. Cabe lembrar que para este problema a pertur-

bação foi introduzida impondo-se um giro no sentido anti-horario,

durante um incremento de tempo. apÕs o que foi retirada. Obser -

vando-se as Figuras 4.39-4.42 pode-se notar que o escoamento mani

teve essa tendência, o que não ocorre quando a perturbação é in-

troduzida girando-se o cilindro num sentido e, em seguida.no seji

tido oposto, antes de ser retirada. Esse foi o procedimento ado-

tado na resolução dos problemas (b)-(d). e pode ser observado nas

Figuras 4.37 e 4.38.

Ainda para o mesmo perTodo de integração - problema (a),

na Figura 4.43 estão representadas as variações dos coeficientes

de sustentação (CL) e de arraste (CD) com o tempo. Pode-se então

notar que. neste caso, o coeficiente de sustentação oscila, de

uma forma regular, com a freqüência de desprendimento de vórti-

ces, enquanto que o coeficiente de arraste, que oscila com o do-

bro dessa freqüência, claramente ainda não exibe aquela caracte-

rística (17). E interessante, assim, constatar a natureza osci1a_

tÕ"»a dessas forças, que são de fundamental importância no estu-

do da estabilidade de estruturas sujeitas a um escoamento trans-

versal .

Finalmente, na Tabela 4.6, são mostrados alguns indicado-

res do custo computacional requerido nesta análise.



Tabela 4.5

Solução (a) (b)

nQ de nos

n9 de nós

nÇ total

dimensão

At

CPU - /Aturumin/at

T/At

C P U m i n / T

para ty
para w

de equações

da "matriz frontal"

1134

303

1438

50x50

0.5

- 2.7

-14

-39

1734

459

2394

50x50

0.5
- 6.2

-14
-87



(a)

(b)

(O

(d)

Fig. 4.30. Solução estacionaria (Re=100)
(a) campo de velocidades; (b)
rente; (c) linhas de corrente
(d) linhas de equivorticidade

linhas de cor
estacionaria?;
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F1g. 4.31. Evolução da vorticidade, nos pontos A e B, para a so-
lução estacionaria (Re=100)
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Fig. 4.32. Evolução da velocidade vertical no ponto "E" para os
problemas considerados (Re=100)
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Fig. 4.32. (continuação)



ref. (5)
— Lx=5d
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Fig. 4.33. Distribuição da vorticidade na superfície do cilindro
(Re=100)
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Fig. 4.34. Variação da função de correnta em FG (R*»»100)
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Fig. 4.35. Campo de velocidades durante um período de d&sp**endi
mento de vórtices, ref. (17)
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Fig. 4.36. Linhas He corrente estacionaria* durante o mesmo pe-
ríodo, rei. (17)
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Fig. 4.37. Campo de velocidades durante um período de desprendi
%suto de vortices - problema (c)
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Fig. 4.38. Linhas de corrente estacionãrias durante um perTodo
de desprendimento de vórtices - problema (c)
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Fig. 4.39. Campo de velocidades durante um período de desprendi
mento de vórtices - problema (a)
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Fig. 4.40. Linhas de corrente durante um perTodo de desprendi
mento de vórtices - problema (a)



T=100.0
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T=105.6

Fig. 4.41. Linhas de corrente estacionãrias durante um período de
desprendimento de vórtices - problema (a)
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T=100.0

T=101.6

T=103.6

T-105.6

Fig. 4,42. Linhas de equivorticidade durante um período de des-
prendimento de vórtices - problema (a)
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98.00 103.00

TEMPO
100.00

Fig. 4.43. Variação de CL e CD durante um período de desprendimeji
to de vórtices - problema (a) ~

4.6. CONCLUSÕES

A aplicação de um modelo em vorticidade e função de correin

te para a resolução das equações de Navier-Stokes enfrenta três

dificuldades básicas:

I ) tratamento de condições de contorno em superfícies sólidas;

II ) determinação do campo aproximado de pressões;

111) solução em domínios multiplamente conexos.

Com o procedimento apresentado, conseguiu-se reter as ca-

racterísticas básicas da formulação clássica e, ao mesmo tempo,

abordar, de forma consistente, as condições de contorno especifi-

cadas simultaneamente em função de corrente e em sua derivada nor;

mal. Além disso, o método desenvolvido é geral, valido igualmente
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para domTnios simplesmente e mui ti piamente conexos.

Apesar da forma variacional desenvolvida para o cálculo do

campo aproximado de pressões partir de derivadas da função de cojr

rente e da vorticidade, o que reduz a precisão da solução obtida,

e uma forma consisterte com o modelo proposto para a determinação

dos campos (u ,4> ,C. ), e bons resultados foram obtidos se adotan-

do um certo refinamento da malha de elementos finitos na região

de fortes gradientes de velocidade. Por outro lado, o procedimen-

to para o calculo da pressão via integral de linha mostrou-se bajs

tante satisfatório para a determinação da distribuição de pres-

sões apenas ao longo de um contorno, como no caso de corpos sub -

mersos fixos, em que se deseja conhecer as forças nele atuantes,

obtidas por integração da distribuição de pressões naquelas supejr

fícies.

Como sugestões para desenvolvimentos futuros aconselha-se,

Inicialmente, fazer uma análise matemática mais rigorosa da forma

variacional desenvolvida, primeiramente para o caso linear - pro-

blema de Stokes, visando provar a existência da solução aproxima-

da e estabelecer os critérios de convergência e estabilidade para

obtenção de soluções satisfatórias.

Em relação ao problema do escoamento em torno de um cilin-

dro, a posição e valor adotados para as condições de contorno no

"infinito" devem ser cuidadosamente verificados, considerando-se

Inclusive a possibilidade de utilização de 'elementos infinitos"

(45,46), para melhor representá-las.

Finalmente, é nosso intuito estender o modelo apresentado,

visando analisar a interação e*.tr? o fluido e o cilindro montado
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sobre bases elásticas. A idéia básica consiste em incorporar ao

modelo existente a equação de movimento do cilindro, considerar)

do inicialmente apenas a ação da força de sustentação, atuante

na direção normal ao escoamento do fluido. Esta, então, servira

como elemento de acopiamento entre o sistema representado pelo

fluido e o representado pela estrutura. A analise no tempo usa ri

do um modelo assim construído devera ser capaz de caracterizar

a esteira de vórtices para o cilindro vibrando, o que permitirá

a apreciação dos modelos existentes na literatura, que se fundj»

mentam, em sua maioria, em fórmulas empíricas para a represent^

ção da ação do fluido sobre o cilindro (1,47,48).
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APÊNDICE A

DETERMINAÇÃO DE CONDIÇÕES DE CONTORNO EN FUNCAO DE
CORRENTE EN DOMÍNIOS NULTIPLANENTE CONEXOS

Este apêndice tem por objetivo apresentar com maior clare-

za as condições do contorno em função de corrente adotadas para

«lonTnios mui ti piamente conexos. Por simplicidade, trataremos aqui

de una região duplamente conexa (r=ro U r 1 ) , conforme mostrada na

Figura A.1. As conclusões obtidas assim podem ser imediatamentee£

tendidas a domínios mui ti piamente conexos.

Com a restrição de incompressibiüdade div y»0 em fl, en-

tão, para a região duplamente conexa da Figura A.1,

I div v dfí - f v n dS - I v n dS + v n dS +

Jfi - )r~ ho~ ~ hr ~
+ [ v n dS + v n dS > 0

r,
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ou, da fcesaa forma:

( v n dS • I vn"d$ • I v n dS • I. •* .'dS - 0

Por hipótese, tem-se que:

Í v n dS + I v n dS • 0 .

Assim [ y n * d S + [ vn~dS «.0 se verifica desde que vi «vi ,

o que i verdade visto que r*=r~. Portanto, é imediata a existên-

cia da função f, tal que v=curl f tm Si.

Pode-se notar, entretanto, que qualquer função £=*+C, onde

C i uma constante em Q, também satisfaz is relações anteriores.

Assim, para que $ seja única, o valor da constante C também deve

ser determinado univocamente.

Admitamos, então, que y é ura função regular e chamaremos.

de v a sua extensão ao contorno r. Logo, se v*cur1 f, então:

7»nL - curl ••nL

Portanto, se em algum ponto do contorno r, suponhamos, por

exemplo, que no ponto x e F , o valor de y é conhecido, então, a

função y>> tal Que no contorno 3^/ds*7*n e 4>(xQ)«i|f0 em rQ, é única.

Para a região conexa exemplificada, visto CORO domTnio co-

nexo as fronteiras ro,rlfr
+ e r" (r*=r"), a função $ S tal que:

ew ro : fí " í'5 J * (ío ) " *o ;
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O valor da constante C prove* justaaente da integral

isto é,

r<
'A"

ea

[ vn
IA

dS ,

que tea o aesao valor, quaisquer que sejaa os pontos A c r e

D t T j utilizados. Isto í verdade visto que a vazão entre os poii

tos A e D i fornecida pela diferença:

•(D) - n dS ü d S -
ASSÍM, se por sinplicidade considerarmos o caso ea que r

e rx são contornos sólidos, coao na Figura A.2, a condição de in_

coapressibilidade iapõe que ea qualquer seção ligando r a rx a

vazão Q seja seapre a aesaa.

Fig. A.2
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APÊNDICE B
UTILIZAÇÃO DA FÚRHULA DE THOH PARA APROXIMAR O VALOR DA

VORTICIDADE EM CONTORNOS SÓLIDOS

A fÕmuia de Tho» consiste e» UM método direto de imple-

Mentação de condições de contorno do tipo não-escorrega»ento,atra

vês da obtenção de una expressão aproxi»ada para a vorticidade no

contorno. Quando as equações que descreve» o problena são resol-

vidas acopiadamente, segundo, por exemplo, o procedimento sugeri^

do em (14), a utilização dessa expressão te» se nostrado bastan-

te eficiente, conduzindo a soluções, para ?ltos núneros de

Reynolds, rapidamente convergentes.

Para a obtenção dessa expressão para a vorticidade no cor»

ólido r , assu»e-se a sat

ra a função de corrente, isto é,

torno sólido r , assu»e-se a satisfação, da equação de Poisson pa_

escrita em um sistema de coordenadas intrínsecas n e s (normal e

tangencial a r $ ) .

As condições de aderência fornecem:

f « constante e |^ • 7 em r$ , (B.2)

onde V representa a velocidade da superfície r$.

Essas condições podem ser usadas para modificar a expres-
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são (B.1), definindo a relação para u em r,

(6.3)

Fig. B.I. Malha t?pica

Tonando, por exenplo, a Malha Mostrada na Figura B.I, e eic

o • «

que fornece:

pandindo f em torno do ponto (xQ,y ), ao longo da direção normal,

h |í (xo,yo)

e, ainda, usando as equações (B.2) e (B.3) chega-se a:

* w

conhecida como fórmula de Thom.

(B.4)

Essa equação, então, que define o valor de u no contorno

em função de 7, *(x1,y1) e *(xo,yo) é aplicada para modificar a

matriz resuUante do sistema discreto (2.34), que pode ser esque

«taticamente representado por:
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CA]{x} -

Assia, segundo o procediaento padrão do aêtodo dos eleaen-

tos finitos, [A] i aontada a partir da "soaa" conveniente da con-

tribuição de todos os eleaentos. Posterioraente, quando o sisteaa

e aodificado para a inserção das condições de contorno essenciais,

a equação correspondente ã vorticidade no no "0" (equação i) é

substituída diretaaente pela equação (B.4). Chaaando de j e k os

nüaeros das equações para a função de corrente ea "0" e ea "1",

respectivamente, o algoritao de introdução da condição de contor-

no ea vorticidade no no "0" i o seguinte:

II) A(i,i) « 1 ;

111) A(i,l) » 0 , para ¥i*i,j,k ;

iv) B(i) ^

Esse procediaento e, então, repetido para cada nõ ea vortj^

cidade pertencente ao contorno solido. A exceção das equações men

cionadas acima, a montagem do sistema de equações continua sendo

feita conforme mostrado no itea 2.4.1.
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APÊNDICE C

CÁLCULO DAS FORCAS DE SUPERFÍCIE

Uma vez caracterizado completamente o escoamento é comumen^

te de interesse determinar as forças que atuam em corpos submer -

sosv que são definidas como:

1) resultante das forças de superfície na direção do escoamento

(direção "x"), denominada força de arraste;

11) resultante das forças de superfície na direção normal ao es -

coamento (direção "y"), denominada força de arraste.

Estas forças são calculadas de forma usual, por integral

de linha, ao longo da superfície do obstáculo, de dois termos: um

termo de origem viscosa e uma segunda parcela devido a pressão.

C usual também expressar estas forças em termos dos coeficientes

adimensionais de arraste (CD) e de sustentação (CL) (17):

pU*

CL . 1 —
\ pu«

onde Fp e a força de pressão e Fv 3 a força viscosa na superfície

do corpo. Estas forças são determinadas por integração dos termos
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em pressão e velocidade, ao longo da superfície do obstáculo (r },

ou seja:

onde u e v são as componentes do vetor velocidades v, nas direções

x e y , respectivamente.


