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UMA FORMULAÇÃO CONSISTENTE DO MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE TRANSPORTE DIFUSIVO-CONVECTIVO 

Eduardo Gomes do Carmo — COPPE/UFRJ 

Augusto Cesar Galeão - LNCC/CNPq 

RESUMO 

Um novo método, particularmente apropriado para a resolução de pro 

blemas de transporte difusivo-convectivo, com forte preponderância 

dos efeitos de convecção, é desenvolvido. Mostra-se que esse meto 

do enquadra-se na classe de aproximações do tipo Petrov-Galerkin . 

Através de alguns exemplos comprova-se a sua potencialidade na re 

solução de camadas limites internas e/ou externas. 

SUMMARY 

A new method specially designed to solve highly convective trans

port problems is proposed. Using a variational approach it is shown 

that this weighted residual method belongs to a class of Petrov -

Galerkin's approximation. Some examples are presented in order to 

demonstrate the adequacy of this method in predicting internal or 

external boundary layers. 



1. INTRODUÇÃO 

A resolução numérica das equações de transporte, e das e 

quações de Navier-Stokes, tem sido objeto, nos últimos anos, de 

um grande número de trabalhos publicados. Tal interesse decorre, 

em grande parte, das dificuldades numéricas associadas à solu -

ção de escoamentos com altos Reynolds, ou fenômenos de transpor

te governados por elevados números de Peclet. Em tais situações, 

caracterizadas pela preponderância dos termos convectivos (acen

tuados gradientes) sobre os difusivos (operador de Laplace), oco£ 

rem freqüentemente problemas de choque e/ou problemas típicos de 

camada limite. 

Em termos de soluções numéricas baseadas na técnica de 

diferenças finitas, as características de estabilidade e maior 

ordem de aproximação do operador de diferença centrada, quando 

utilizado para a discretização de operadores elípticos, explicam 

o seu uso na aproximação dos termos difusivos. Por outro lado, 

como ressaltado em [1], o uso de diferença centrada para o trata 

mento da parte convectiva, deve-se possivelmente, a uma errônea 

noção de consistência, baseada no erro de discretização numa ex 

pansão em série de Taylor. Assim, se em termos do erro de discre 

tização, o operador de diferença central é de 29 ordem, em ter

mos do erro de truncamento global, que obviamente é o que impor

ta do ponto de vista de soluções aproximadas de equações diferen 

ciais, esse operador conduz a uma aproximação de"39 ordem" para 

as derivadas segundas (termos difusivos), e de 29 ordem para as 

derivadas primeiras (termos convectivos). Logo, esse não é um 

procedimento consistente. Pior do que isso, a diferença centrada 

não apresenta as características de estabilidade numérica, quan

do aplicada a derivadas de ordem ímpar. Decorre daí, que em pro

blemas predominantemente convectivos, o uso desse procedimento 

conduz a uma resposta oscilatória, que se propaga ao longo dos 

pontos nodais do domínio. Por isso, nem mesmo o recurso da utili 

zação de malhas extremamente refinadas, na região de elevados gra 

dientes, consegue, normalmente, fazer desaparecer essas oscila -

ções espúrias. 

Os primeiros intentos, no sentido de contornar essa difî  

culdade, foram feitos em problemas uni-dimensionais, empregando-

se diferenças não-centradas (19 ordem) para o termo convectivo . 
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Do ponto de vista físico/ essa aproximação era mais condizente , 

visto que as informações carregadas pelo escoamento eram mais for 

temente ponderadasàmontante. Do ponto de vista matemático, a 

maior estabilidade desse operador, na discretização de derivadas 

primeiras, era responsável pela eliminação das oscilações [1]. No 

entanto, do ponto de vista numérico, esse procedimento era equiva 

lente à adição de uma difusividade artificial [1,2]. 

Se se interpreta que o esquema de diferença central é 

que é, na realidade, o responsável pela introdução de uma difusi

vidade artificial negativa, justifica-se entender que o emprego 

de diferença não-centrada corrige esse problema pela adição de uma 

difusividade numérica. Surgem então os chamados esquemas híbridos, 

(combinação ponderada do operador de diferença centrada para os 

termos difusivos e "one-sided upstream difference" para os termos 

convectivos), e os esquemas ditos de "upwind" ótimo, em que o coe 

ficiente de difusividade artificial era calculado de forma a for

necer, (para um problema relativamente simples: modelo uni-dimen-

sional de transporte em regime e sem termo de fonte), aproxima

ções nodalmente exatas [3], No entanto, como mostrado em [1], o 

uso deste procedimento para a abordagem de problemas de transpo£ 

te predominantemente convectivos, transientes e/ou contendo ter -

mos de fonte, conduziam a resultados excessivamente difusivos; ou 

ainda, a sua generalização a domínios bi-dimensionais produziam 

muitas vezes piores resultados que aqueles obtidos empregando -se 

diferenças centradas, devido ã presença de uma marcante difusivi

dade artificial, perpendicular à direção do escoamento. 

Esse aspecto, exaustivamente discutido em [1] e [4], de -

corre pura e simplesmente do fato de que se por um lado o opera

dor de diferença não-centrada de 1? ordem aumenta a estabilidade 

do esquema numérico, por outro lado, ele pode comprometer sensi

velmente a precisão da solução. 

De novo, analisando-se do ponto de vista do erro de trun 

camento global esse algoritmo é inconsistente, e neste sentido 

aquele autor propõe a utilização de um esquema de diferença não-

centrada de 39 ordem, para a aproximação dos termos convectivos , 

combinado com diferença centrada, para os termos difusivos, com 
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o que retém-se globalmente as características de consistência, es_ 

tabilidade e precisão, e uma relativa simplicidade para a sua ge

neralização a dominós bi ou tri-dimensionais [4]. No entanto, a 

despeito dessas características, as soluções obtidas com o empre

go desse algoritmo apresentam oscilações localizadas na região 

próxima ã formação de camada limite. 

Também a construção de modelos de elementos finitos, para 

a resolução numérica de problemas de escoamento e/ou transporte , 

teve (ou está tendo) uma evolução semelhante àquela verificada 

com o método de diferenças finitas. Assim, as primeiras aplica -

ções tiveram por base o método de Galerkin, possivelmente pelo 

uso generalizado dessa formulação na resolução de problemas estru 

turais, para os quais, via de regra, estimativas de convergência 

ótima [5], decorrentes da V-elipticidade dos operadores normalmen 

te envolvidos nesse tipo de problemas já eram então bem conheci -

das. 

Ocorre que, nos problemas de escoamento e/ou transporte, 

a presença do termo convectivo destrói a simetria do operador, e 

o método de Galerkin não apresenta mais a propriedade de melhor 

aproximação. Além disso,as equações discretas, resultantes da uti 

lização desse método, apresentavam a mesma estrutura daquelas ob

tidas via diferenças centradas. Em outras palavras, em problemas 

predominantemente convectivos, as soluções de Galerkin apresenta

vam as mesmas oscilações nodais, àquela altura já bem conhecidas 

por aqueles que empregavam diferenças finitas. 

Ora, se operadores de diferenças não-centradas tinham ca

racterísticas estabilizadoras quando usados na discretizaçâo do 

termo convectivo, algo semelhante deveria ser procurado no contex 

to de elementos finitos. Era preciso, portanto, adaptar â formula 

çâo variacional empregada, um adequado método de resíduos pondera 

dos, de forma que as equações discretas, assim geradas, reprodu -

zissem o modelo físico do problema. Modificar o espaço de funções 

peso era a solução natural [6]. 

A primeira aplicação deste procedimento, o chamado método 

de Petrov-Galerkin, a uma equação de transporte em regime, num do 

mínio unidimensional, é feita em [7]. Aí são utilizadas funções 
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peso continuas, construídas adicionando-se às funções de interpo 

lação clássicas, funções que ponderavam mais fortemente as infor 

mações ã montante do escoamento. Assim como nos procedimentos 

de diferenças finitas, aqui também o parâmetro de "upwind" é e£ 

colhido de forma a eliminar as oscilações ou, em certos casos , 

fornecer soluções nodalmente exatas. 

Generalizações deste procedimento para problemas bi-di-

mensionais são posteriormente apresentadas em [8] e [9]. Ocorre 

que naqueles trabalhos a matriz de difusividade era também afeta 

da pela ponderação, o que não acontecia nos problemas unidimen -

sionais, e o que de certa forma contrariava a experiência adqui

rida com diferenças finitas, onde apenas as derivadas convecti -

vas tinham a sua aproximação modificada. 

Volta-se de novo ao método de Galerkin. Alguns autores 

propõem um esquema de integração modificada para a obtenção da 

matriz convectiva [10,11]. Outros adotam a idéia da difusividade 

artificial segundo a direção do escoamento, criando a terminolo

gia "dissipação de balanceamento anisotrópico" [12J. 

Assim como já havia acontecido com alguns modelos de di

ferenças finitas do tipo "upwind", também com os modelos clássi. 

cos de elementos finitos, do tipo "upwind", uma excessiva super-

difusão ortogonal às linhas de corrente estavam presentes. Se 

esse inconveniente podia ser remediado pela consideração da difu 

sividade artificial, agindo tão somente segundo a direção do es

coamento, o mesmo não acontecia quando termos transientes e de 

fonte ocorriam na equação do problema. Alguns exemplos numéricos 

ressaltando esses aspectos são apresentados em [2], onde é mos -

trada a superioridade do modelo "SUPG-Streamline Upwind Petrov -

Galerkin" [13] na resolução desses problemas. 

Do ponto de vista matemático esse último método consiste 

basicamente numa formulação do tipo Petrov-Galerkin, onde as fun 

ções peso, que são descontínuas, são construídas adicionando -se 

as funções clássicas do método de Galerkin, uma perturbação, de

finida pelos autores como "streamline upwind", que atua somente 

na direção das linhas de corrente. Essas funções peso modifica

das incidem sobre todos os termos da equação, de forma que a con 
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dição de ortogonalidade do resíduo em relação às mesmas é satis

feita, resultando, portanto, numa formulação consistente de resí̂  

duos ponderados. Em última instância, esse modelo ó uma generaLi 

zação de [7] a domínios multi-dimensionais. 

Conforme mostrado em [14] o método SUPG apresenta eleva

da ordem de precisão e boas propriedades de estabilidade. Assim, 

se as soluções exatas são suficientemente regulares, estimati

vas globais de erro "ótimas" ou"quase-ótimas"são obtidas. Para 

soluções exatas típicas de camada limite, estimativas locais de 

erro ótimas ou quase-ótimas são previstas fora de uma pequena vî  

zinhança, envolvendo a camada limite. Em outras palavras, para 

esses problemas as soluções do método SUPG apresentam oscila

ções localizadas numa região próxima à de desenvolvimento da ca

mada limite. Claro, portanto, que se a formação da camada limite 

decorre de uma descontinuidade causada pela condição de contorno 

prescrita, uma possível solução é refinar a malha nessa região. 

Se a descontinuidade é interna, uma estratégia é combinar esse 

modelo com um esquema auto-adaptativo de refinamento de malha. 

Uma outra estratégia é refinar o método, de forma que o 

modelo tenha a capacidade de absorver possíveis descontinuidadea 

Um grande avanço neste sentido é apresentado em [15], onde seus 

autores mostram que nem sempre a linha de corrente é a direção a 

propriada de "upwind". Como, na construção do método "Streamline 

upwind", parte-se da idéia da difusividade artificial negativa 

causada pelo método de Galerkin, a perturbação adicionada à fun

ção peso procura gerar uma difusividade positiva, na direção do 

escoamento. Isso é conseguido via um fluxo convectivo segundo as 

linhas de corrente. Claro que qualquer campo ortogonal ao gradi

ente da quantidade transportada,gera um fluxo convectivo nulo, o 

qual, obviamente,não altera a difusividade artificial buscada no 

método "Streamline upwind". Isso em essência traduz a idéia ante 

rior desenvolvida em [15]. Partindo dessa idéia, aqueles autores 

utilizam um princípio de máximo, satisfazendo o método de Petrov 

Galerkin, e desenvolvem um elemento triangular apropriado â reso 

luçâo desses problemas. 
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Esse modelo gera um esquema iterative», de forma, que pode 

ser visto como um modelo internamente auto-adaptativo. Os resulta 

dos obtidos com o mesmo são bastante superiores àqueles forneci -

dos com o SUPG, principalmente no que diz respeito ã grande prec_i 

são na determinação de camadas limite. 0 seu grande inconveniente 

ê a extrema dificuldade a generalizações. 

Mais recentemente um novo modelo também do tipo Petrov -

Galerkin consistente, que adiciona à função peso do método SUPG 

um termo visando a captura de descontinuidades, foi proposto em 

[16]. De certa forma ele combina as características do"Streamline 

upwind" com a observação básica ressaltada em [15]. Os resultados 

apresentados em [16] mostram uma melhor performance deste modelo, 

em relação ao SUPG original, na representação de camadas limite 

internas e/ou externas, muito embora, em problemas regulares, no

te-se um pequeno decréscimo na precisão global. 

O modelo que será apresentado neste trabalho baseia-se em 

dois aspectos básicos: 

i) o primeiro, já exaustivamente discutido nesta introdução, é 

a inadequação do método de Galerkin na obtenção de soluções a 

proximadas de problemas de transporte predominantemente con -

vectivos. Isso nos leva à adoção do método de Pstrov-Galerkin 

pelas vantagens também já discutidas anteriormente. 

ii) o segundo, relaciona-se com a construção do espaço de funções 

teste. Neste sentido duas observações ainda não explicitadas 

são fundamentais. Se o problema é puramente convectivo o flu

xo é carreado segundo as linhas de corrente. Essa é a solu -

ção exata do problema. Porém, em termos de solução aproximada, 

a direção de transporte é também aproximada. Logo as funções 

teste devem ser capazes de representar esta condição. Ou seja, 

quanto mais próxima a solução aproximada se encontrar da solu 

ção exata, tanto mais próxima deve estar a direção aproximada 

de fluxo, da direção física de transporte, isto é: das linhas 

de corrente. 

Com isso o modelo procura se auto-adaptar, no sentido de 

fornecer a melhor aproximação. 
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A primeira parte desse trabalho é dedicada à formulação 

variacional do problema e à sua forma discretizada via Petrov -Ga-

lerkin. A seguir discutem-se rapidamente os métodos SUPG e SÜPG + 

operador de captura. 

Na segunda parte mostra-se a construção das funções peso 

especialmente apropriadas para a solução do problema e apresenta-

se a montagem do modelo discreto. Posteriormente ressaltam-se al̂  

gumas características do modelo proposto e mostra-se que o modelo 

SüPG+operador de captura é um caso particular do mesmo. 

Finalmente alguns exemplos são analisados, e os resulta

dos numéricos obtidos com o modelo desenvolvido neste trabalho 

são comparados com outros existentes. 

2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Neste trabalho estamos interessados na resolução do pro

blema de transporte de uma grandeza escalar num meio fluido, cujo 

modelo matemático é descrito pelo problema de valor de contorno 

com condição inicial definido em termos: 

i) da equação de difusão-convecção 

£ + u.V* + div(-KVi{>) = f (x,t) emft (1a) 

ii) das condições de contorno 

<Mx,t) = g(x,t) ; x e rg rgu rq = r 

-KV(J>.n = q(x.t) ; x 6 T T DT = vazio (1b-c) 
q g q 

iii) da condição inicial 

<Mx,0) = <fr0(x) ; x e Í2 (1d) 

Nas expressões anteriores, fic]R (1<n£3) é uma região fi 

nita de fronteira suave F e normal exterior n. 0 campo escalar 

$(x,t) fornece, para cada x 6 SI e para cada tempo t 6 [0,t), o va 

lor da grandeza imersa no meio fluido, cujo escoamento é definido 

pelo campo de velocidade u(x,t), suposto conhecido. As funções f, 

g,q e 4>0 são dados do problema; K(x)é o tensor difusividade; V$ de 

nota o grandiente de <f>; div (.) é o divergente; (.) produto esca-
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lar e (*) = 3/3t. 

Se designamos por: 

a) La (Í2), ao espaço das funções quadrado-integráveis, com produto 

interno 

<tp,8> = i|> 9 d f l , 

n 
e norma 

II VII = <*,<i»>1 /4 < + » ; o 

b) Ha(íí) = {*; 4»6La (Í2) ; (V^) 6 L2 (Í2) ; i=1,2,3} 

ao espaço de Sobolev cujos elementos têm norma 

e se introduzimos: 

c) o conjunto S de funções teste(cinematicamente admissíveis) 

S H{tMx,t); p/ cada t S [0,T); ipSHj (Í2) ; * | p =g} 

d) o espaço V das variações admissíveis 

V ={í»; J e H j (Q); í|r =0} ; 

então: 

Problema (P1): A solução do problema proposto é a função <fiGS, tal 

que, para cada tempo te[0,T) e para toda §GV, satisfaz a relação 

«ĉ vU.Vft», $> + <KV<j>,V(£> - <f ,$> - <<q,$>> = 0 ; (2a) 

onde: <<q,$>> = q$ dr , (2b) 

e no instante inicial: <<J> - 4>0, $> = 0 (2c) 
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3. SOLUÇÕES APROXIMADAS 

Seja agora T. uma partição de elementos finitos defini

da em Q, construída através da união de elementos e, que não se 

sobrepõem. 

Diremos que <J> é uma aproximação de Galerkin do proble 

ma anterior, se para cada tempo t€[0,T), e para toda <f BV ,essa 

aproximação satisfaz ãs relações: 

i ) <4>h+u.V<j>h, <t!h>+<KV<|>h, V$h>-<f ,4>h>-<<q,lh»=0 

i i ) <frh - * h 6 l/h ; V 4>h 6 S h (3a-b) 

onde: l/h={*h6 C° (fi) ; <|»h|e 6 Pk , Ve6xh ; * h | =0} 
g 

S h = U h 6 C ° ( n ) ; <|>n|e 6 Pk , Veexh ; <()h|r =g} , (3c -d ) 
g 

k sendo P o espaço dos pol inomios de grau menor ou no máximo 

i g u a l a k. Além d i s s o , no i n s t a n t e i n i c i a l : 

<<t>h - <fr0» * h > = 0 ( 3 e ) 

Em resumo: no método de Galerkin, as mesmas funções que 

interpolam localmente, em cada elemento finito, a solução apro-

ximada <J> , são usadas, também, para a construção do espaço de 

funções peso V . Em outras palavras, se o problema envolve con

dições de contorno homogêneas, (do tipo Dirichlet), os espaços 
Vi H 

V e S coincidem. Já no método de Petrov-Galerkin isso não o 

corre, ou seja o espaço de funções peso não coincide com o espa 

ço de funções teste. 

Na próxima seção apresentamos, resumidamente, o método 

desenvolvido na referência [16], conhecido como SUPG + operador 

de captura; uma variante do método "SUPG-Streamline Upwind Pe -

trov-Galerkin" [131. 

4. 0 MÉTODO SUPG+OPERADOR DE CAPTURA 

Neste método [13,16] o espaço de funções peso é consti

tuído por funções da forma 
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wh = *h • p , (4a) 

onde • e V , e p é uma função descontínua definida como: 

p = a u .VÍ h + 8 ^^~ V<frh.víh . (4b) 

|v<r|2 

a e 8 são conhecidas como funções de "upwind" (ver [7,9,16]), e 

para 8=0 tem-se o método SUPG. 

A solução aproximada <{> e S é então determinada de for

ma a satisfazer a condição: 

<4>+U.V<|>h,Íh>+<KV$hfv£
h>-<f,Íh>-<<q,£h>> + 

+ I J [$h+u.V<frh + div(-KV«j>h)-fJ p dfí = 0 V *hei/h. (5) 

6 °e 

Como já foi mencionado na introdução, e de acordo com 

os resultados apresentados nas referências [13,16], este método 

guando aplicado a problemas predominantemente convectivos apre -

senta um desempenho bastante superior ao do método de Galerkin.No 

entanto, como será mostrado em alguns exemplos a serem apresenta 

dos no final desse trabalho, na presença de termos transientes ou 

termos de fonte, e desde que o problema envolva a formação de ca 

mada limite, mesmo com o uso desse método podem ser observadas 

oscilações de grande intensidade, numa região próxima â da forma 

ção da camada limite. 

Na próxima seção desenvolveremos um novo método que eli_ 

mina substancialmente a ocorrência dessas oscilações. 

5. O MÉTODO PROPOSTO 

Suponhamos que de alguma forma uma solução aproximada 

0 , do problema variacional 

<4>+u.v$, $>+<KV<t»,v$>-<f,h-<<h,h>=o v$ev (6) 

tenha sido obtida. O seguinte problema é então proposto: 
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Problema (P2): determinar o campo v , tal que: 

i ) v h . V<f>h + F(<J>h)=0 em ftfi; F ($ h )= $h+ d iv ( -KV$ h ) - f (7a) 

i i ) li v h - u| |2 = ] (v h -u) . (vh-u)dft s e j a mínimo. (7b) 

"e 

Minimizar (7b) com a restrição (7a) é equivalente a de 

terminar o par (v , X) que torna estacionãrio o funcional: 

I(vh,A] = l^- (vh-u). (vh-u)+A(vh.V<J>h+F($h))]dft . (8) 

% 

Estamos assumindo que no sub-domínio fiecíl as funções v ,V4> e 
Vi V» 

F(<í> ) são suficientemente regulares de forma que l(v , X] te

nha sentido. Da condição 61=0 obtemos: 

iii) o multiplicador X = - (v ""* , V * — ; | V$ h | = (V<J.h. V({.h) * **0 (9a) 

iv) o campo vh » u - " - ^ + F ( » h ) v^h ^ ( 9 b ) 

|v*h|2 

A solução anterior nos diz que para cada $ o valor míni

mo é alcançado para: 

**-<-l í JS dft 
e 'fl |7#

hr n 0 a ) 

"e 

onde, e » u.V*h + F(4»h) (10b) 

é o resíduo correspondente à solução aproximada <J> , em ft . Em ou

tras palavras: em cada sub-região ft ,o campo de velocidades "real',' 
h 

da solução aproximada <t> , e que se encontra mais próximo, (proxi
midade no sentido da norma em L3 (ft )), do campo de velocidade re
al da solução exata <j>, é aquele que verifica (9b). 

Como ligar esses resultados com a busca de uma melhor a 

proximação do problema (P1>? Suponhamos, por exemplo, que houvés

semos adotado o método de Galerkin. Neste caso, como já vimos, S 

e V coincidem, e quando o problema é predominantemente convecti-
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vo, soluções aproximadas de caráter oscilatõrio, e fisicamente 

não-realísticas, são comumente observadas. Se refinamos a malha, 

e portanto, aumentamos a dimensão do sub-espaço V , obviamente o 

•h ~ ,,,io 

se fixamos a discretização? 
resíduo diminui, e || v - u|| também decresce. A questão é. 

' Neste caso, uma possível solução seria: uma vez determi
nada uma certa aproximação $. 6 S , calcular o correspondente cam 
po vi*; com este determinar nova aproximação <f>. - 6 S , e novo 
v. 1, e assim sucessivamente. Tal procedimento nos levaria ao se 
guinte esquema iterativo: 

«fr£+1 + u.V*£+1 , Í-
l>+<KV*Jj+1 , V$h>-<í,íh>-<<h,$h>> = 

[ £ ~ V$f\v«fr" ] <J>dfi . (11) 
e ' e IVCJ.ÍI2 k k + 1 

Desta maneira a solução aproximada e o campo de velocida -

des aproximado devem se auto-adaptar de forma a fornecer o menor 

erro quadrático na solução. O inconveniente deste esquema é que 

o processo é desacoplado, e portanto, deve-se esperar uma "redu

zida estabilidade". 

Um procedimento mais consistente pode ser obtido se exi
girmos que a solução aproximada verifique, simultaneamente, (6)e 
(7a-b). Antes porém algumas conclusões devem ser ressaltadas: 

a) qualquer que seja $ , a equação (7a) é satisfeita com v defi. 

nido em (9b) 

b) a solução v =u existe e ocorre sempre que 

l f K^Wn* dõ -_o ; |v*h| , 0 . 
e i |v*n|> 

e 

(12) 

Portanto: dentre todos os <t>n/ aquele para o qual a expressão 

acima é satisfeita, verifica, em 

de transporte. Segue-se daí que: 
acima é satisfeita, verifica, em cada sub-domínio Q , a equação 
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Problema (P3): A função $ €S que s a t i s f a z , simultaneamente, a ex 

pressão (3a-e) e a condição 

e J
a |v*h |» 
e 

é uma solução aproximada do problema de difusão-convecção. 

Realmente, se a expressão acima deve ser satisfeita para 

todo V<j> ,em particular ela é válida para V<fr =V$ , e neste caso 

l f [u.V<J>h + F(4>h)]adfi = 0 . (14) 
6 fl 

Note-se ainda que em (13) nenhuma menção é feita com relação às 

condições de contorno do problema. Essas são verificadas pela sa 

tisfação simultânea de (3a-e). 

Antes de apresentarmos a expressão final do método propos_ 

to, um último aspecto deve ser ressaltado. As soluções $ , carac

terizadas no problema (P3) devem necessariamente satisfazer a con 

dição V<p *0 pois somente assim o problema (P2) tem sentido. 

Isso nos remete à consideração de duas situações distin -

tas. A primeira, caracterizada por fenômenos puramente convectivos; 

a outra, oposta a essa, constituída exclusivamente por fenômenos 

difusívos. Vejamos cada uma de per si: 

Problema (P4): Transporte puramente convectivo. 

A aproximação <J> , da solução do problema puramente convec 

tivo 

u.V<J> = 0 em fi , (15) 

pode ser obtida da minimização do funcional 

!(<*) = -1- <u.V<frh, u.V$h> (16) 
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o que variacionalmente eqüivale ã exigência da satisfação de 

<u.v$h, u.V$h>= 0 V$hei/h . (17) 

Do ponto de vista da determinação de aproximações numéricas, a mi_ 

nimização da forma quadratica (16) é mais conveniente do que a 

aproximação de Galerkin: 

<u.V<frh, *h>= 0 V $hei/h , (18) 

empregada na formulação clássica (ver eq.(3a)). 

Observemos que a expressão (17) acrescenta uma informação 

adicional no cálculo da solução aproximada, que é, justamente , 

buscar fluxos transportados por convecçâo segundo as linhas de 

corrente. 

Realmente, se ueü é um campo vetorial, é possível associ

ar, ao mesmo, o campo tensorial 

Ti (u x u) , (19a) 

tal que 

Tv = (u x u)v = (u.v)u ; V veü . (19b) 

Portanto, se a expressão (17) é escrita como: 

<u.V$h, u.V$h>= <{u.V<frh)u, V$h> , (20) 

e identificamos v=V<J> , vemos que o mínimo está sendo buscado den 

tre todos os fluxos na direção do escoamento u. 

Problema (P5): Transporte puramente difusivo 

Neste caso a aproximação construída no problema (P3) não 

tem sentido, já que agora a solução buscada deve satisfazer: 

F(<f>) « 0 em íí. (21) 
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Ê bem sabido que nes ta s i tuação a aproximação de Galerkin, 
obtida da condição 

<F(<J>h), *h>= 0 V^eV11 , (22) 

é ótima. Ainda assim podemos tentar uma formulação semelhante 

aquela proposta no problema (P4) , identificando o campo $, que sa 

tisfaz ã equação de difusão (21), pela exigência de que 

<F($), u.V*> = 0 V$6V . (23) 

Não ê difícil de ver que a equação de Euler-Lagrange asso 

ciada a (23) é: 

div(F(<t»)u) = 0 em fl. (24) 

Portanto, ainda que F(<f>)=0 seja uma solução de (24), qualquer cam 

po (f>, tal que 

VF . u = -(div u)F, (25) 

verifica também essa equação. 

Em resumo, a forma (23) não é adequada para caracterizar 

a solução de um problema exclusivamente difusivo. Ora, em que me

dida então justifica-se a apresentação desses dois últimos proble 

mas? Justifica-se justamente se o problema a ser abordado envolve 

termos convectivos e difusivos. 

Consideremos então a seguinte expressão 

l jíu.V<frh • F($h)J veu. víhdíi=0 , V$h6l/h ; (26) 

6 fle 

em que ve é uma função de ftAx[1,<») en- It , e que satisfaz as se-

guintes condições: 

i) 0Sve(x,X)<1 ; VxfiíT , V*6(1,«) (27) 

ii) ve(x,X)*ü em r contorno de fl . VA (28) 
6 6 
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l i i ) l im || v e (x ,x> - l | | a = o m20 , (29) 
* - • » "' e 

A determinação de v será dada no apêndice B. 

Assim sendo , a igualdade (26) mais as r e s t r i ç õ e s (27) a 
(29) implicam em que 

ij 
e L 

d i v { [ u . V * h + P ( * h ) ] v e u>Íhdí2 = 0 , v í n 6 V h . (30) 

«e 

Portanto, para "X" suficientemente grande, se exigimos 

que a expressão (26) seja satisfeita simultaneamente com a forma 

(3a-e), estamos melhorando a aproximação, visto que, neste caso, 

também o resíduo local da equação de transporte, convectado pelo 

escoamento u, está sendo ortogonalizado em relação as mesmas fun

ções base <£ , o que deve contribuir para reduzir substancialmente 

as oscilações, não-físicas, que eram obtidas quando se utilizava 

exclusivamente a forma (3a-e)em problemas predominantemente con -

vectivos. 

Concluindo-se: se à expressão (3a-e)acrescentam-se termos da "for 

ma (13) e (26), tem-se uma melhor representação do campo aproxima 

do <frh. 

Finalmente, das discussões anteriores, tem-se que a solu-

>ximac 

ã expressão: 

ção aproximada <f> 6 S deve satisfazer, para cada tempo t 6 [0,T), 

0=<$h + u.V<J>h, }n>+<KV<f>h, V$h>-<f,$h> -

-<<q,$h>> + Jj veBÍ$h + u.V<frh • 

% 
h „?h 

• div (-KV*h) - f]' 7<E -;» dn • 

|v*h|» 

l\ ve a[$h + u.V$h + div (-K70h)-fJ u.7Íh dft 
e«e 
V $h 6 Vh . (31) 
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Se analizarmos a equação (31) verificamos que a solu 

ção aproximada <t> 6 S é determinada usando-se o método de Pe-

trov-Galerkin, com funções peso da forma: 

w h = «h • ve {au • B U ^ » h * F ^ b ) l ^ h . víh > (32) 

\v*h\> 

Para "A" suficientemente grande, e se adotarmos na de

finição das funções livres oe 8 a mesma metodologia apresentada 

em [16] (ver Apêndice A) vemos que o método aqui proposto coin

cide com o método "SUPG+operador de captura", desde que: 

•h i) • = 0 (ausência de termos transientes) 

ii) f = 0 (ausência de termos de fonte) 

iii) div(-KV<J>n)=0 (interpolação linear) 

Quando isso não ocorre o método aqui desenvolvido apre 

senta uma performance superior ao SUPG e ao SPUG+operador de 

captura, como demonstram os exemplos numéricos que serão apre

sentados a seguir. 

6. RESULTADOS NUMÉRICOS 

Nos três exemplos teste que serão apresentados nesta se 

ção, os resultados numéricos obtidos com o método aqui proposto 

serão comparados com a solução exata desses problemas e com os 

resultados obtidos quando são utilizados os métodos SUPG e o 

SUPG+operador de captura. 

Em todos os problemas estaremos interessados na determi 

nação de soluções estacionárias em um domínio bi-dimensional, em 

cujo contorno é conhecido o valor da função (ver fig. 1). Admi

tiremos que o meio é homogêneo e isotrópico (coeficiente de di-
—8 

fusividade k*10 ), e que o escoamento é unidirecional e cons
tante. 

No cálculo das soluções numéricas foram empregadas ma

lhas uniformes, (10x10) ou (20x20), constituídas por elementos 

bi-lineares com integração numérica de Gauss (2x2). Dado oca -

rater iterativo do procedimento desenvolvido na seção 5, bem co 
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do procedimento apresentado em [16] (ver seção 4), adotou-se 

ambos os casos, o limite 

max |#. - •. ,| < 10~ (i=nó; k= ordem de iteração) 

como critério de convergência. 

'oy 

•„ 

f 

(20*20) 

(lOlIO) 

t »y 

/ u (di 

* xo 
recõo d* escoamento) 

H i 

Fig.1: Definição do problema 

19 Exemplo: Neste problema o termo de fonte é nulo (fHO), e o es

coamento se processa obliquamente em relação aos eixos globais 

x-y, com uma velocidade de fluxo cujas componentes em relação a 

esses eixos valem u =-1 e u =2. Para as condições de contorno as-
x y 

sumiu-se que: 

4» = 
oco 

0 ; se 0 £ x < 0.7 

1 ; se 0.7 í x í 1 

x1 

f 1 ; se 0 < y < 0.9 

*1y= ' 10(1-y); se 0.9 < y < 1 

'oy" °-

Nas figuras 3 e 4 estão mostrados, em elevação, os resul

tados obtidos empregando-sc uma malha de (10x10), correspondendo 
u 7 

a um Peclet de malha Pfi * 2.2x10 (ver apêndice A). Na figura 2 

apresenta-se a solução exata, calculada nos mesmos pontos nodais. 
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Apesar do Peclet resultante ser extremamente elevado, os 

resultados mostrados na figura 3 concordam razoavelmente bem com 

a solução exata do problema. São observadas pequenas oscilações 

na vizinhança da camada limite interna, e um certo "arredondamen

to" na formação dessa camada limite, indicando uma solução mais 

difusiva que a real. Quando comparados com os resultados plotados 

na figura 4, (SUPG), facilmente observa-se o efeito favorável dos 

termos não-lineares, (associados ã determinação da direção v ), 

na redução das oscilações. Essa mesma conclusão já havia sido pre 

viamente observada em [16). Note que, para esse problema especlfi_ 

co, o método desenvolvido na seção 5 fica idêntico ao SUPG•opera

dor de captura. 

Fig. 2: Solução Exata 



Fig. 3: Solução pelos métodos: SUPG+operador de captura e atual 
(malha 10x10) 

Fig. 4: Solução pelo método SUPG (malha 10x10) 
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Para caracterizar o efeito do refinamento da discretiza-

ção,na figura 6 mostra-se a solução obtida com uma malha de 

(20x20). O ganho de precisão ê evidente; e a proximidade com a 

solução exata (figura 5) é bastante acentuada, muito embora o 

Peclet de malha (p" = 1.1x10 ) seja da mesma ordem de grandeza 

daquele anteriormente reportado. Com relação ã solução via SUPG 

(figura 7), mesmo com o refinamento da malha, os resultados são, 

ainda assim, piores que aqueles mostrados na figura 3. 

Fig. 5: Solução Exata 

29 Exemplo: Neste problema o termo de fonte é constante em todo 

o domínio, e vale f=1. 0 escoamento se processa na direção x 

(ver figura 1) com une velocidade u = 1. As condições de contor 

no são homogêneas, isto é 5 = ? - s*ov*^1v s *̂ A solução exa 

ta desse problema (um plano inclinado a 45°) está mostrada na fJL 

gura 8. 

Na figura 9 tem-se, para uma malha de (10x10) (Peclet » 

1.0x10 ), a solução numérica gerada pelo modelo desenvolvido nes

te trabalho. £ marcante a capacidade do mesmo na resolução das 

camadas limites externas. Oscilações são praticamente inexisten

tes. Situação distinta ocorre se observamos as figuras 10 e 11 . 
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Pig. 6: Solução pelos métodos: SUPG+operador de captura e atual 
(malha 20x20) 

Flg. 7; Solução pelo método SUPG (malha 20x20) 
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Vê-se que, para esse problema o operador de captura (fig. 10) não 

consegue reduzir as oscilações previstas na solução calculada via 

SUPG (Fig. 11), chegando mesmo a apresentar maiores picos nas ca 

madas limites laterais. 

Fig. 8: Solução Exata 

Fig. 9: Solução pelo Método atual (malha 10x10) 
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Fig. 10: Solução pelo Método SUPG+operador de captura 
(malha 10x10) 

Fig. 11: Solução pelo Método SUPG (malha 10x10) 
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39 Exemplo: Este caso difere do anterior exclusivamente pelo ter

mo de fonte empregado, que neste caso é definido pela função: 

fl ; se 0 <x SO,5 

H 
(-1 , se 0.5 < x <1 

A solução exata; um "telhado de abas" simétricas em relação à "eu 

mieira" y=0.5, com inclinação 1:1, está mostrada na figura 12. 

Fig. 12: Solução Exata 

Fiç. 13» Solução pelo Método atual (malha 10x10) 
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As soluções calculadas pelos três métodos, usando-se uma malha de 

(10x10), estão apresentadas nas figuras 13 a 15. De novo o método 

proposto apresenta uma performance superior aos outros dois. E 

mais uma vez, as oscilações do método SUPG são de menor intensidci 

de que aquelas verificadas, introduzindo-se, nas funções peso, o 

termo associado ao operador de captura. 

Pig. 14: Solução pelo Método SUPG+operador de captura 
(malha 10x10) 

Fig. 15: Solução pelo Método SUPG (malha 10x10) 
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7. CONCLUSÕES 

Neste trabalho apresentamos uma formulação consistente do 

método dos elementos finitos, para resolução de problemas difusi-

vo-convectivos. A partir dessa formulação foi proposto um novo me 

todo que mostrou-se bastante eficaz na obtenção de soluções numé

ricas desses problemas, mesmo nas situações em que o transporte 

se dá quase que exclusivamente por convecção. 

A fácil generalização desse método, permitindo a utiliza

ção de diferentes tipos de elementos finitos, evidencia a sua po

tencialidade. No entanto, a sua aplicação exige a resolução de um 

sistema de equações não-lineares, mesmo que o problema seja line

ar. 

Os resultados numéricos apresentados demonstraram a capa

cidade desse método na resolução de camadas limites internas e/ou 

externas, e a sua superioridade em relação aos métodos SUPG e 

SUPG+operador de captura. 

Generalização do novo método a sistema de equações está 

em andamento. Além disso, desenvolvimentos estão sendo feitos no 

sentido da determinação das funções de ponderação, a e 8, ótimas. 
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APÊNDICE A 

Seja A dado por: 

Ah = _ [u.V»h • F(»h)l h 

|v*h|l 

Desta forma, o campo v em fí é dado por: 

vh = u + A* (A-2) 

Compatibilizando v e u, escolheremos u> da seguinte forma: 

h T vh
 T

 Ae ._ -. 

Seja x = x (E) o mapeamento geométrico do domínio gerador para 

ft . 0 mapeamento inverso é escrito como ee = ee(x). 

e e 
Sejam os vetores a e b ; dados por: 

ae = (Vee)u (A-4) 

be = (7ee)A^ (A-5) 

Fazendo uso da metodologia utilizada em [7] e [16] , definimos h" 
A 

e h de modo que: 

h^ = 2|u|/|ae| (A-6) 

h* 3 2|A^|/|b
e| (A-7) 

0 número de Peclet de malha é definido como: 

pe'T-- S-JT' (A"8) 

A 1 »í lAÜl 
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Sejam 6 U(P") e ôA(PA) dados por: 

6U(PU)= max 
e 

0, ca -
c Pu (A-10) 

6A(PA)= max 
e 

0, ca -
CP? (A-11) 

onde as constantes c1 e ca, dependem do tipo de elemento uti

lizado. 

Por exemplo, para elementos lineares em uma dimensão, bilineares 

em duas dimensões, e trilineares em três dimensões os valores c1 

e ca são: 

cx = 1 

ca = 1 

(A-12) 

(A-1 3) 

Com essas definições TX e T são expressos pelas relações: 

Tx " 
h£ ÔU(P^> 

(A-14) 

Ta * 

0 , se T = 0 

h* 6A (PA) e e 
(A-15) 

Fazendo uso de (A-1) a (A-3) obtemos: 

6 M USl |u | J \9th\> 
(A-16) 

Seja agora w" a função peso dada por: 

•5 •* 
$h + ve {w* . 7*h) ; se -Ij- * 1 

|AÍ| " |u| 
e1 

*e * v" 'T1! U • v* ' »e 7 l»l wr I»I e 

(A-17) 



31 

Assim, por comparação com a equação 32 da seção 5, as funções a, 
8, são determinadas e valem: 

a = -^- (A-18) 

B = max {0, - ^ r — - - 4 ~ } (A-19) 

Ujl |u| 

APÊNDICE B 

o 

A função "sino", v (x,X), pode ser definida para os elementos tra 

dicionais, em termos das coordenadas locais, da seguinte forma: 

I. Uni-dimensional 

ve(x,X) = (-1/(X(1-e2))) 

-1 S e <1 ; x=x(e) (B-1) 

II. Bi-dimensional 

ELEMENTO TRIANGULAR 

ve(x,X) = exp(-1/(M27.LJ.LJ.L,))) (B-2) 

x=x(Lj, L 2 , L 3 ) , onde Lí L2 < .3 são as coordenadas de área. 

QUADRILÁTERO 

ve(x,X) = exp(-1/X(1-e2)(1-nJ))> 

-1 £ n á1 
; x=x(e,n) (B-3) 

-1 í e íl 

III. Tr1-dimenslona1 

TEDRAEDRO 

ve(x,X) = exp(-1/X(256.Ll.t2.tJ.L||))) ' (B-4) 

x*xiLl,L2,Li,lH), onde LlfL2,L9,Lk são as coordenadas de vo 

lume. 
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PARALELEPlPEDO 

ve(x,X) = expt-l/X.d-cM.d-fiM.d-n1))) 

-1 S 6 SI 

-1 s n i1 ; x=x(e,n,6) 

-1 S e SI (B-5) 

Das equações (B-1) a (B-5), vê-se que a função "sino" v (x,A) sa

tisfaz as condições (27) a (29) da seção 5. 

Na prática trabalhamos com X suficientemente grande, o que em ter 
nos numéricos é equivalente a assumir ve(x,À)=1. 


