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Um modelo de elementos finitos no espaço e tempo escrito em vari-

áveis de entropia é apresentado para a resolução do sistema de equações de Euler

e Navier-Stokes compressível. Este modelo consiste no desenvolvimento do método

CAU generalizado, com excelentes propriedades de estabilidade, o que permite uma

precisa representação de choques e camadas-limite. A ele foi incorporada uma

técnica de refinamento do tipo h por redefinição da malha que leva em conta o

estiramento direcional, conseguindo caracterizar aquelas regiões de singularidade,

permitindo um adequado refinamento nessas regiões.

Como resultados numéricos, alguns problemas estacionários e tran-

sientes foram resolvidos e o desempenho dos procedimentos propostos é discutido.
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A space-time finite element formulation for the compressible Euler

and Navier-Stokes equations is proposed. The present work develops a stable gen-

eralized CAU method which represents shocks and boundary-layers accurately. An

h-adaptive remeshing refinement, which takes into account directional stretching

and stretching ratio, is used leading to a very good way to indicate and refine the

flow regions with singularities.

Numerical experiments were conducted for some steady and un-

steady problems and the performance of the proposed methods is discussed.
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Introdução

Este trabalho descreve o desenvolvimento de um modelo numérico

para a resolução das equações de Euler e Navier-Stokes compressível, para o qual

adotou-se o Método dos Elementos Finitos (MEF) no espaço e no tempo com a

finalidade de construir uma formulação consistente com a busca de soluções precisas

ao longo das características.

Em se tratando de problemas da mecânica dos fluidos computacional,

este método foi, durante muito tempo, preterido ao de diferenças finitas principal-

mente devido ao insucesso das primeiras experiências de aplicação do MEF à esta

classe de problemas. Estas foram simples transposições da metodologia até então de-

senvolvida em aplicações tradicionais da mecânica dos sólidos, onde se destacavam

problemas fortemente elípticos governados por operadores simétricos. Aí, a for-

mulação clássica de Galerkin, que consiste simplesmente em restringir a formulação

variacional do problema contínuo aos espaços de dimensão finita onde se define o

problema aproximado, funciona perfeitamente. Entretanto, em problemas de trans-

porte convectivo-difusivo com convecção dominante, para os quais preponderam

os efeitos de operadores hiperbólicos sobre os elípticos, este procedimento falha.

Surgiu daí a necessidade de adaptar à formulação variacional até então empregada

um método adequado de resíduos ponderados, de forma que as equações discretas

assim geradas reproduzissem o modelo físico do problema. Modificar o espaço de

funções peso era a solução natural. Foram desenvolvidas, então, novas formulações

de elementos finitos, denominadas formulações de Petrov-Galerkin, onde as funções

peso, ao contrário do que ocorre no método de Galerkin, são diferentes das funções

teste.

Para o problema escalar estacionário de convecção-difusão, a primei-



ra tentativa foi utilizar funções peso contínuas [7, 27], construídas adicionando-se,

às funções de interpolação clássicas, funções que ponderavam mais fortemente as

informações à montante do escoamento, baseando-se em técnicas de upwind, por

analogia as diferenças finitas. Entretanto, os métodos assim obtidos só funcionam

para uma classe restrita de problemas, apresentando na maioria dos casos de in-

teresse uma grande difusão transversa ao campo convectivo e, consequentemente,

soluções aproximadas imprecisas. Essas deficiências foram em parte superadas pelo

uso de funções peso descontínuas, introduzidas em [5]. Nesse método, conhecido

como SUPG (Streamline Upwind Petrov-Galerkin) as funções peso descontínuas são

construídas adicionando às funções peso de Galerkin uma perturbação que atua so-

mente na direção das linhas de corrente. Como resultado, este método apresenta

boas propriedades de estabilidade e precisão, e estimativas de erro com taxas de con-

vergência ótimas e quase-ótimas são obtidas para soluções suficientemente regulares

[36]. Para soluções não regulares, estas estimativas são válidas fora de uma pequena

vizinhança envolvendo a singularidade. Nesta região a solução apresenta oscilações

localizadas. Para eliminá-las, algumas correções foram introduzidas [30, 44] e, neste

contexto, deve-se ressaltar os trabalhos apresentados em [12, 20], onde uma nova

formulação de Petrov-Galerkin com estabilidade adicional nas camadas limites é a-

presentada. O método gerado, denominado CAU (Consistent Approximate Upwind

Method), apresenta boas características de estabilidade graças ao conceito físico de

direção streamline da solução aproximada. Basicamente esta estabilidade adicional é

introduzida modificando-se as funções peso usuais do método de Galerkin através de

dois termos de perturbação. O primeiro deles é o operador SUPG, que age na direção

das linhas de corrente. O segundo termo de perturbação, introduzido pelo operador

CAU propriamente dito, elimina aquelas oscilações localizadas, agindo na direção

do gradiente aproximado. Este termo introduz, também de forma consistente, uma

viscosidade artificial que é proporcional ao resíduo da solução aproximada, obtido

inserindo-se a solução de elementos finitos na equação de transporte considerada.

Sendo assim, ele se anula nas regiões em que a solução é suave e atua na proximi-

dade das regiões que apresentam descontinuidades. O resultado é uma metodologia

capaz de representar precisamente singularidades na solução, como camadas-limite

por exemplo.



No entanto, embora o método CAU, seja comprovadamente eficiente

no tratamento de problemas de transporte de uma grandeza escalar, a sua generali-

zação para sistemas, como é o caso das equações de Euler e das equações de Navier-

Stokes compressível, não é imediata. Na verdade, vários métodos encontrados na

literatura, que apresentam bons resultados quando aplicados ao problema escalar,

falham quando requeridos a tratar simultaneamente um conjunto de variáveis [31],

até mesmo quando o sistema é uni-dimensional. Em se tratando de sistemas de

equações duas dificuldades básicas devem ser contornadas. A primeira relaciona-

se à quantidade ótima de difusividade artificial a ser introduzida em cada variável

do sistema (densidade, velocidade, temperatura e pressão). Este aspecto foi solu-

cionado com a generalização do método SUPG conforme descrito em [31]. A segunda

dificuldade envolve o controle de derivadas na direção de um gradiente generalizado,

quando ocorre problemas de choques ou formação de camadas-limite. Este aspecto

foi resolvido neste trabalho, com a generalização do operador de captura do método

CAU para o sistema de equações de Euler e Navier-Stokes compressível.

Na formulação do método CAU busca-se a determinação de um

campo de direções streamlines da solução aproximada. Isto faz com que este método

seja intrinsecamente auto-adaptativo, no sentido de que a solução obtida depende

da ordem de aproximação de soluções previamente calculadas. Assim, nada mais na-

tural do que combiná-lo com técnicas de adaptação externa, que são aquelas que se

utilizam de resultados intermediários, gerados durante a própria solução, para modi-

ficar o procedimento de cálculo de modo a otimizar os resultados obtidos [3, 10, 45].

A qualidade destes resultados é medida por um estimador do erro (em algum sen-

tido) ou por um indicador da tendência do comportamento da solução (erro) ao

longo do domínio. Assim, o processo de otimização consiste em minimizar este erro

estimado. E, portanto, fundamental dispor de um estimador de erro adequado para

o problema em questão e que seja, ao mesmo tempo, de uso eficiente (confiabili-

dade nos resultados, custo de análise, etc). De posse do estimador, modifica-se a

discretização via técnicas de refinamento que podem ser do tipo h (particiona-se os

elementos nas regiões em que se requer maior precisão), do tipo p (aumenta-se a

ordem dos polinómios interpolates nos elementos pertencentes às regiões de maior

erro), do tipo r (redistribui-se os nós de modo a densificar as regiões onde se re-



quer maior precisão) ou qualquer uma de suas combinações. Em se tratando de

problemas envolvendo fortes gradientes, como os abordados neste trabalho, é funda-

mental o uso de técnicas de refinamento adaptativo, se o objetivo é obter soluções

precisas com um número razoável de graus de liberdade. Este tema foi discutido em

[50, 51, 52] onde o método r e o método h (via estratégia de refinamento por subdi-

visão e redefinição da malha - remesking) foram usados em problemas escalares de

advecção - difusão. Nesses trabalhos foi utilizado um indicador de erro baseado em

uma norma que leva em conta o termo difusivo, bem como o termo convectivo, via

controle da derivada streamline. Como mostrado naqueles trabalhos esse indicador

mostrou-se bastante eficiente na densificação de elementos no entorno das regiões

com formação de camadas-limite. A partir destes bons resultados, esse indicador

foi generalizado neste trabalho para a caracterização de choques e representação de

camadas-limite em sistemas de equações de Euler e Navier-Stokes. O resultado foi

o desenvolvimento de um método adaptativo que combina este indicador de erro à

um esquema de refinamento do tipo h por redefinição da malha que possibilita a

orientação e estiramento dos elementos gerados. Com isso, foi possível obter uma

melhor performance do ponto de vista computacional.



Capítulo 1

LEIS DE CONSERVAÇÃO -
VARIÁVEIS DE ENTROPIA

Neste capítulo serão apresentados resultados clássicos sobre sistemas

hiperbólicos de primeira ordem originários de leis de conservação [24, 29, 25, 26, 39,

55]. Tais sistemas são encontrados com freqüência em problemas da dinâmica dos

gases e suas soluções podem desenvolver descontinuidades meŝ no quando os dados

iniciais são suaves. Para permitir soluções descontínuas deve-se admitir soluções

fracas, o que neste caso implica em perda de unicidade como será mostrado adi-

ante. Assim, algumas condições têm de ser satisfeitas para selecionar a que possui

significado físico relevante. Serão destacados neste capítulo os critérios usualmente

utilizados nesta seleção.

Para a dinâmica dos gases, uma classe de tais critérios, denominados

condições de entropia, implica em requerer que através das descontinuidades ocorra

somente um aumento de entropia das partículas. Para escoamentos compressíveis,

a produção de entropia é governada pela segunda lei da termodinâmica ou desigual-

dade de Clausius-Duhem e pode-se verificar que soluções discretas da formulação

de Galerkin das equações de Euler e Navier-Stokes compressível automaticamente

satisfazem este critério quando baseada nas chamadas variáveis de entropia. 0 uso

destas variáveis possibilita escrevê-las numa forma simétrica que será utilizada em

todo este trabalho.

Assim, neste capítulo se fará uma revisão sobre sistemas de leis

de conservação hiperbólicas com entropia e se apresentará a forma simétrica das



equações de Euler e Navier-Stokes compressível.

1.1 Leis de Conservação

Uma lei de conservação de uma quantidade u pode ser expressa na

sua forma diferencial por:

« , t + / p c = 0 , (1.1)

onde u representa a quantidade conservada em um volume fi e / o fluxo da substân-

cia através do contorno de Cl associado a mecanismos não-viscosos e não-dissipativos.

Por sua vez, um sistema de leis de conservação é dado por

« Í + / í = 0, j = l , . . . , m , (1.2)

onde cada p ê uma função não-linear de v},...,um, m sendo o número total de

variáveis. Matricialmente, este sistema pode ser reescrito como

d

. - i v = 0 , (1.3)
t = i

onde u = { u 1 , . . . , um}* e A,; = -^j- é a matriz Jacobiana com í = 1, . . . , d, d sendo a

dimensão do problema. Por simplicidade, de agora em diante adotar-se-á a notação:
d

£ Ai ux, = Ai u,.
t=i

Por definição, este sistema é hiperbólico se todas as combinações

lineares de Ai possuem autovalores reais e um conjunto completo de autovetores.

Para se compreender o comportamento das soluções de problemas

deste tipo, considere, por simplicidade, o problema de valor inicial para sistemas de

lei de conservação dado por

11,1 + a u,t = 0 — co < x < oo (1.4)

u(x,0) = uo(x)

onde a = /,u e assegura que u é constante ao longo das características x = x(t) que

se propagam com a velocidade ^ = a = a(u). A existência de solução de (1.4) para



todo t > 0 implica em que a(uo(x)) seja crescente e a solução analítica tem a forma

u(x,t) = UQ(X — at) . (1.5)

Para a constante, a interpretação física desta solução, mostrada na Figura 1.1, é que

os dados iniciais são propagados ao longo das características com velocidade a, sem

que ocorra qualquer distorção. Tal solução é normalmente referenciada como uma

onda.

Fig. 1.1 - Características para o problema linear.

Entretanto, se a é uma função não-linear, as características são tais

que ^ = a ± c, onde c é uma propriedade do meio (fluido) sendo denominada

velocidade do som relativa ao fluido, e podem se interceptar resultando em uma

solução com múltiplos valores (Figura 1.2).



Fig. 1.2 - Características para o problema não-linear.

Na verdade, o que ocorre é que uma descontinuidade, denominada

choque, separará as regiões onde diferentes valores são assumidos. Na Figura 1.2

isto ocorre para t > t. Ao longo da descontinuidade as equações diferenciais (1.4),

que pressupõem continuidade da função para todo x € íí, deixam de ter sentido

mas as leis de conservação não podem ser violadas [28]. A seção seguinte analisará

a solução na interface da descontinuidade.

1.2 Princípio de Rankine-Hugoniot (RH)

Considere uma curva suave x = y(t) através da qual u(x,t) seja

descontínua (Figura 1.3). Denote por u(e) e u(d) os valores de u na vizinhança à

esquerda e à direita de x = y, respectivamente. Os pontos a e b são escolhidos de

modo que a curva x = y(t) intercepte o intervalo [a, b] no tempo t.



x = y (t)

Fig. 1.3 - Descontinuidade na solução.

Seja uma quantidade

b y b

I{t) = Ju{x,t) dx = Ju(x,i) dx + ju{x,t) dx,

que, derivando fornece:

dt
f J , / \dy , / J ij\dv

= u, dx -f u(e)-r- + I u * ax — uia) —.J '* v ' dt J ' v ; r f <

Denotando por 5 = ^ a velocidade com que a descontinuidade se propaga, obtém-se

y b

—- = J u)t dx + J uj dx + (tx(e)- u{d))s.

Observe que em ambos os lados da descontinuidade a equação do problema tem que

ser satisfeita, isto é, utt = —ftX em [a,e] e [d, b]. Substituindo este valor na relação

anterior e integrando obtém-se:

^ = / ( « ( o ) ) - f(u(e)) + f(u(d)) - /(„(*)) + ( « ( e ) - u(d))s. (1.6)

Além disso, a conservação da quantidade I(t) , como mencionado, não pode ser

violada e exige que

^ = f(u(a)) - f(u(b)) . (1.7)

Combinando (1.6) e (1.7) chega-se à relação

u(e)) - f{u(d))
= u(e) - u(rf)
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conhecida como condição de Rankine-Hugoniot (RH) e implica em conservação do

fluxo ao longo da descontinuidade.

Deste modo, pode-se afirmar genericamente que funções u são solu-

ções fracas de (1.4) se:

• u satisfaz (1.4) pontualmente em cada região de solução regular;

• ao longo de cada curva de descontinuidade a condição RH é satisfeita.

Entretanto, as condições anteriores ainda não garantem unicidade
>

de solução. Para ilustrar este fato, serão apresentados dois exemplos extraídos da

referência [39].

1.2.1 Exemplo 1

Dado /(i() = |u2 , determinar u(x,t) satisfazendo (1.4) com a con-

dição inicial

Í
l para a; < 0
1 — x para 0 < x < 1 .
0 para x > 1

A solução geométrica deste problema é apresentada na Figura 1.4 onde se observa

que, para í > l a solução apresenta múltiplos valores.

t = l

Fig. 1.4 - Características (exemplo 1).
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Entretanto, definindo-se por exemplo para t > 1

/ 1 para x < ^

a solução passa a apresentar uma descontinuidade começando em (x — l,t = 1)

que separa os estados u(e) = 1, à esquerda, e u(d) = 0, à direita. A velocidade de

propagação satisfazendo à condição RH vale

u(e)) - f(u(d)) | - 0 1
5 =

u(e)~ u{d) _
1 - 0 2 '

1.2.2 Exemplo 2

Dado /(u) = |u2 , determinar 't!(x,í) satisfazendo (1.4) com a con-

dição inicial

UQ(X) = í!0 para i < 0
para 0 < x '

tendo sua solução geométrica apresentada na Figura 1.5, que apresenta solução única

para t > 0, sendo entretanto não determinada para o intervalo 0 < x < t.

Fig. 1.5 - Características (exemplo 2).
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Do mesmo modo feito no exemplo anterior, escolhe-se como solução

e a velocidade de propagação satisfazendo a condição RH. Por outro lado, a função

u(x,<) = - , 0<x<t (1.9)

também satisfaz à equação diferencial assim como (1.8). Assim, de imediato surge

a pergunta: qual delas é a correta, isto é, qual delas é fisicamente relevante?

A resposta à esta questão vem da garantia de unicidade estabelecida

pela condição de entropia:

As características começando em ambos os lados da curva
de descontinuidade quando continuadas na

direção de t crescente interceptam
a linha da descontinuidade. Isto ocorre se:

a(u(e)) > s > a(u(d)).

Neste caso, a satisfação desta condição rejeita completamente a so-

lução (1.8).

Na próxima seção se discutirá como efetivamente o princípio enun-

ciado anteriormente é aplicado na busca da solução numérica fisicamente relevante.

1.3 Função de Entropia

Como já mencionado, a condição de entropia representa o princípio

adicional necessário para selecionar as soluções fisicamente relevantes. No contexto
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das diferenças finitas, um procedimento bastante utilizado consiste em se testar

para todo u no intervalo (u(e),u(d)), u(e) e u(d) sendo os estados na vizinhança da

descontinuidade, a relação

/(«) - f(u(e)) f(u) - f(u(d))
u- f i ( e ) - - u-u(d) • ( U)

A solução procurada satisfaz (1.10), onde s é a velocidade de propagação da descon-

tinuidade [48]. De forma equivalente, este princípio pode ser expresso em termos do

princípio da regularização viscosa [25], para o qual se adiciona à equação original

um termo viscoso (—e u,xx) e se determina a solução para o caso limite quando c

tende a se anular. O inconveniente de tal procedimento, não consistente no sentido

de que modifica o problema intrpduzindo-se uma difusão artificial, está no fato de

não se conhecer a priori o valor de e suficiente para estabilizar a solução numérica.

Entretanto, tais soluções limites podem ser caracterizadas com o auxílio de uma

função escalar H = H(u) para o sistema (1.2), denominada função de entropia.

Tal função, cuja existência é uma propriedade dos sistemas de Euler e Navier-

Stokes compressível, garante (como será mostrado a seguir) que soluções aproxi-

madas desses problemas obtidas via formulação variacional dessas equações escritas

em termos de variáveis de entropia satisfazem automaticamente a desigualdade de

Clausius-Duhem.

Seja então H = H(u) definida como:

1. H = H{u) satisfaz a

H,u fi.u = ^i.u OU HiU Ai = CT,iU , (1 .11 )

onde a, = cr,(u), i = l , . . .d, é alguma função escalar denominada fluxo de

entropia na direção i;

2. H = H(u) é uma função convexa de u, isto é:

H<uu > 0 . (1.12)
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Observação:

Multiplicando-se (1.3) por HtU obtém-se

H,u (titt + Am,,) = 0 = ff,t + /,•,„«,,•#„ .

Usando (1.11), a relação anterior fica

H,t +ai,«u,i = 0 = • H,t +<7i,i = 0 . (1.13)

Isto significa que toda solução regular de (1.3) também satisfaz (1.13). 0

Segundo [25], se u é a solução limite obtida via regularização viscosa

quando e —* 0, então este limite satisfaz, no sentido fraco, à seguinte desigualdade:

H,t + <Tiyi < 0

o que implica num controle da entropia na forma:

j H{u(x, t)) dÜ < J ^(uo(x, 0) dü , O 0.

Se ií é regular mas apresenta descontinuidades, então (1.13) é verificada nas regiões

de solução regular e ao longo das descontinuidades

[*.-(«(«*)) - <n{u(e))] - s [H(u(d)) - H(u(e))) < 0

Estas relações são também denominadas condições de entropia.

Assim, sendo possível caracterizar a solução limite através da função

de entropia como definida em (1.11) e (1.12), resta saber como se utiliza esta in-

formação na obtenção de soluções numéricas dos sistemas de interesse. A seção

seguinte abordará este tema.
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1.4 Forma Simétrica das Equações de Navier-
Stokes

A relação (1.11) representa um sistema de m equações para duas

funções H e cr,. Para m > 2 a existência da função de entropia é uma propriedade

especial do sistema (1.3)[25]. Estes casos especiais podem ser caracterizados pela

propriedade de que eles podem ser colocados numa forma simétrica hiperbólica.

Assim, o sistema (1.3) pode ser escrito na forma

AoVt + ÃiVti = 0 , (1.14)

onde Ao e Ai são simétricas e Ao é positiva-definida. Esta simetrização é feita

introduzindo-se novas variáveis dependentes V em lugar de u, u = «(V), e fazendo-

se
õu ~

Obviamente, para se conseguir esta simetrização deve-se saber qual deve ser a trans-

formação de variáveis u —> V que conduz à Uy e /tiv simétricas e uy positiva-

definida. Os dois teoremas a seguir exprimem a relação entre sistemas hiperbólicos

simétricos do tipo (1.14) e funções de entropia.

O primeiro teorema a ser apresentado, teorema de Mock, define o

mapeamento u —* V:

Teorema de Mock : Suponha que H seja uma função de entropia para (1.3).
Então, este sistema pode ser escrito numa forma hiperbólica simétrica

introduzindo-se novas variáveis

V — H

denominadas variáveis de entropia [24].

(1.16)



16

Por outro lado, o teorema de Godunov define qual deve ser a função

de entropia H e, portanto, a existência do mapeamento inverso V —» u:

Teorema de Godunov: Suponha que o sistema (1.3) possa ser simetrizado
pela introdução de novas variáveis V. Então este sistema tem uma

função de entropia dada por:

H{u) = u*V - g{V)

com fluxo de entropia

at(u) = flV - p(V)

onde q é uma função convexa e qy = u1 e py — f1 [24].

(1.17)

Para se verificar como estes dois teoremas são aplicados, considere

agora as equações de Euler (d = 2 por simplicidade), que é um sistema hiperbólico

do tipo (1.3), escritas na forma de variáveis de conservação:

U,t + fi* + f2,v=0 (1.18)

onde

• o vetor de variáveis conservativas é dado por

í/l
u2

P
pUi

pu2

sendo p a densidade, u' = {ui,u2} o vetor velocidade e e a densidade de

energia total, que é a soma da densidade de energia interna e com a densidade

de energia cinética | |u|2;

• e o fluxo de Euler na direção i é definido como

/.=
pSU

pS2t
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sendo p a pressão termodinâmica e 6,j o delta de kronecker.

Denotando por s a entropia (física) por unidade de massa, pode-se

escrever que para toda solução regular t/(x, t) de (1.18) verifica-se a seguinte relação:

U + VtX + U3s,y = 0.

Além disso, para toda função diferenciável g = g(s) é também verdade que:

Ds
'-jX = Uig>t + U2g,x + U3g,y = 0 (1.19)

onde g' = dg/ds.

Tomando-se a equação da continuidade (primeira equação do sistema

(1.18)) multiplicada por — g e subtraída de (1.19), obtém-se a equação da entropia

(1.13) para o sistema (1.18), isto é:

í - M . + l-u*U + l-tftfL = °'

onde a função de entropia é dada por

H(U) = -Ul9 = -pg

e o fluxo de entropia por

<TI(U) = -U2g = -puig

<j2(U) = -U3g = -pu2g

Com estas definições e usando o teorema de Mock, determina-se, após uma mani-

pulação algébrica, as variáveis de entropia

v = {HiVy =

f dH/dU^
dH/dU2

dH/dU3

dH/dU4

U2

-k

-$)-b

U2

i
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usando-se

a = In = In - 1)U< - + f)} ,
e aonde 7 = Cj,/cv é a relação entre os calores específicos a pressão constante

volume constante (cv).

A exigência de que a matriz Aç> — dU/dV, ou da mesma forma

AQ1 = dV/dU, seja positiva definida determina uma família de possíveis funções

H(U) desde que

£ I (1.20)£ < I .
Observe que, em particular, fazendo-se g(s) = s a restrição anterior é automatica-

mente satisfeita já que g' = 1 e g" — 0. Genericamente, Harten [24] obteve uma

família de funções g(s) definida com respeito à um parâmetro a como:

g = g(s) = jfce-/í«-Mr) = Jfc^-rjl/í—1) (1.21)

tal que a matriz ^õ 1 é positiva-definida se e somente se Q > 0 , k > 0.

Até agora toda esta análise foi feita para as equações de Euler. Se

fenômenos de difusão molecular forem considerados, as equações de conservação

passam a ser expressas por

U,t + A • Vi/ = V • KVU + F , (1.22)

denominadas equações de Navier-Stokes compressível. Aí, o operador V1 =

. . . , /mgf-J é o gradiente generalizado e Im é a matriz identidade (mxm). 0 vetor

F é o termo de fonte
0

pb2

&,u, + pr )

onde b ' = {&], 62} é o vetor de forças de corpo por densidade de massa e r é a fonte

de calor por unidade de massa. A matriz K pode ser decomposta em duas partes

K = Kv + Kh, onde F? = K^Utj e Ff = ff$l/j, i,i = 1. . . rf, representam os fluxos

viscoso e de calor, respectivamente, dados por

° 1 í °
0

- 9 .
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Nestas definições, TÍJ são as tensões viscosas e q ' = {çi>92} é o vetor dos fluxos de

calor. Às equações (1-22) são adicionadas relações constitutivas que, para um fluido

de trabalho newtoniano seguindo a lei dos gases perfeitos, são expressas por

e =

P = (7 ~
(1.23)

9, = -KO,Í

onde í é a temperatura, « é o coeficiente de condutividade térmica e A e /x são

coeficientes de viscosidade. Na seqüência deste trabalho, considerar-se-á as equações

de Euler como um caso particular das equações de Navier-Stokes quando o termo

difusivo se anula.

A forma simétrica das equações de Navier-Stokes compressível é dada

por:

AoVt + Ã-VV = V KVV + p , (1.24)

onde Kij = KÍJAQ . Genericamente, para um sistema de m variáveis num domínio

d-dimensional, Ao é uma matriz quadrada (mxm), A* = IÃ\,..., ÃA é uma matriz

retangular (m.dxm) e K é uma matriz quadrada (m.dxm.d).

Usando qualquer função da família g(s) expressa em (1.21), Harten

[24] mostrou que a contribuição viscosa para a matriz K é sempre simétrica e não-

negativa. Por outro lado, Hughes et ai. [29] mostraram que é a parcela de con-

tribuição do fluxo de calor que impõe restrições mais severas sobre a definição da

função de entropia. Como resultado, a simetria de K é verificada somente para

H(U) = -p (s + a) (1.25)

onde a é uma constante qualquer. Neste trabalho adotou-se H(U) — —ps , como

sugerido em [43]. Com esta função de entropia, o mapeamento U —> V é dado por
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V = —

l-s)-U4 1 s —

, onde (1.26)

pt = U4-

e o mapeamento inverso V —* U fica sendo

(7 =

-v4

1 - 2V4

, onde
= 7-V1 + i ^

(1.27)

1.5 Vantagens e Desvantagens da Forma Simé-
trica das Equações de Navier-Stokes Com-
pressível

Talvez a grande desvantagem do uso da forma simétrica apresentada

esteja no tratamento das condições de contorno: como as variáveis de trabalho são

diferentes das variáveis usadas para prescrever as condições de contorno e, além

disso, a relação entre elas é fortemente não-linear, um procedimento especial deve

ser usado. Neste trabalho adotou-se o proposto em [49].

Por outro lado, obviamente a simetria é uma propriedade desejável

quando se pensa na resolução e análise numérica do problema considerado. En-

tretanto, um dos resultados mais importantes que advém do uso das variáveis de

entropia será apresentado a seguir. Para obtê-lo, considere o produto

V* (AoVt + Ã • W - V • KW - p) = 0 .

A partir dos resultados apresentados na seção anterior observa-se que:

(1.28)

1. V* (AQVt + ÃiVi) = H,t + (uiH)ti ;

2. como V*Fr = 0 e V ^ = 5 , então V [(£,%•) J = V}K,,V: - 1 ( ^ ;
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3- V*p = ff •

Assim, (1.28) pode ser reescrita como:

Com H = —ps e s adimensionalizada como 5 = ^-, a equação anterior fica:

Como Cv V^À^V -̂ > 0 visto que K{j é uma matriz positiva semi-definida, então:

(pr,)t + (^u,),,. + ( | j . - Ç > 0 . (1.29)

Esta é exatamente a forma local da desigualdade de Clausius-Duhem ou segunda lei

da termodinâmica que governa a produção da entropia e representa a condição básica

que distingue soluções fisicamente admissíveis das não admissíveis. Este resultado

significa que uma aproximação de elementos finitos para (1.22) usando o método de

Galerkin conduz à satisfação automática da segunda lei da termodinâmica.

Harten [24] pioneiramente destacou as vantagens de se utilizar a

forma simétrica (1.24) para a obtenção de soluções fracas das equações de Navier-

Stokes compressível. Johnson et ai. [37] mencionam ainda que, para sistemas

hiperbólicos de leis de conservação, a forma simétrica obtida usando variáveis de

entropia pode ser vista como uma escolha mais apropriada para ponto de partida

do método de Galerkin porque o controle sobre a entropia está automaticamente

inserido na formulação.

Deve-se ressaltar, entretanto, que o método de Galerkin para as

equações de Euler conduz à conservação de entropia mesmo na presença de choques

(item 1.), tornando impossível a convergência da solução aproximada neste caso.
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Esta característica reforça a necessidade de uma modificação das funções peso que,

neste trabalho, será introduzida pelo método CAU generalizado do tipo Petrov-

Galerkin.



Capítulo 2

PROBLEMA ESCALAR DE
CONVECÇÃO-DIFUSÃO

Neste capítulo é apresentado o método de elementos finitos CAU,

desenvolvido inicialmente para o problema escalar de transporte difusivo-convectivo

com convecção dominante. Em [12, 20] os autores demonstraram que ele asse-

gura a estabilidade mesmo quando termos de fonte estão presentes e/ou problemas

transientes são considerados. Basicamente esta estabilidade adicional é introduzida

modificando-se as funções peso usuais do método de Galerkin através de dois termos

de perturbação. O primeiro deles age na direção das linhas de corrente e resulta

num método consistente de Petrov-Galerkin, denominado SUPG ("Streamline Up-

wind Petrov-Galerkin MethocT)[5], com boas propriedades de estabilidade e precisão:

se a solução exata do problema considerado é regular (suave), estimativas de erro

ótimas para as derivadas ao longo das linhas de corrente e sub-ótimas com gap |

para a função são obtidas[36] mas oscilações espúrias permanecem na vizinhança

de camadas-limite [5, 20]. O segundo termo de perturbação introduzido pelo CAU

elimina aquelas oscilações localizadas, agindo na direção do gradiente aproximado.

Este termo introduz, também de forma consistente, uma viscosidade artificial que

é proporcional ao resíduo da solução aproximada, obtido inserindo-se a solução de

elementos finitos na equação de transporte considerada. Sendo assim, ele se anula

nas regiões em que a solução é suave e atua na proximidade das regiões que a-

presentam descontinuidades. O resultado é uma metodologia capaz de representar

precisamente singularidades na solução, como camadas-limite por exemplo.

23
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A análise matemática deste problema escalar baseada no método

SUPG foi apresentada em [36]. A extensão desta análise tendo como base o método

CAU não é imediata em decorrência da não-linearidade introduzida. Em [11, 54, 56]

se pode divisar um progresso nesta direção. Na seqüência deste capítulo também são

apresentados alguns resultados da análise de estabilidade e convergência que serão

bastante úteis para um melhor entendimento do método, propiciando os fundamen-

tos para a posterior construção do método de elementos finitos adaptativo para esta

classe de problemas.

2.1 Problema Escalar

0 problema de transporte de uma grandeza escalar <p(x, t) num meio

fluido x 6 0 C 3?á, 1 < d < 3, t 6 (0, T] , é descrito pela seguinte equação

<p,t + u • Vy? = V • K V<p + / em ííx(0, T], (2.1)

com as condições de contorno do tipo Dirichlet

<p{x,t) = g, x e F j ,

e/ou do tipo Neuman

-K V(f-n = q, xeT,,

e condição inicial

<p{x,0) = <po(x).

Na expressão anterior u(x, t) é um campo de velocidades conhecido; K(x) é o tensor

de difusividade; / é um termo de fonte; Vv? representa o gradiente de <p; T é a

fronteira suave de í) de normal exterior n; g, q e ipQ são dados do problema e

rg ur, = r,rs nr, =

Na obtenção da solução aproximada ¥?A(x, t) se fará uso dos seguintes

espaços de elementos finitos:
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• espaço Vh das variações admissíveis: t

Vh
 S {<?; <? € (C°(n))m ; ̂  € ( / ) " ; £* |r,= o} ;

• conjunto Sh das funções teste:

s» s {vW € (c°(fí))m-V € (r*)m-V |r,= 5} ,

onde pk é o conjunto dos polinómios de grau menor ou igual a, k em representa

o número de variáveis (aqui m = 1, em se tratando de um problema escalar).

Conforme apresentado em [20], a obtenção da solução aproximada

de (2.1) viavo método CAU é dada pelo problema: para cada t € (0, T], encontrar

(fh € Sh tal que

[ ( f ) + K V / • V0fc] dü +
Q

È I Lh T/ (U • V(ph) dü + (2.2)
e=1 n,

rc C Vip • V(p díl = / q(p dT , V^ 6 V/i,
e=í nt r,

onde

Lh = v?; + u • V</ - V • K V</ - / (2.3)

é o resíduo da solução aproximada. Além disso, no instante inicial

i (</ - Vo) ? = 0 • (2.4)

A primeira integral em (2.2) reproduz a formulação clássica de Galerkin enquanto a

segunda integral, sob o primeiro somatório onde Ne é o número total de elementos

da malha de elementos finitos, representa a contribuição do método SUPG. Pela

definição do resíduo, observa-se que este método adiciona estabilidade ao problema

discreto através do termo
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Ne

Ts»Pg = £ / (u • v / ) • T; (U • v<^) dn . (2.5)

Nele, a função escalar T/ , denominada função de upwind, tem papel fundamental na

estabilidade e precisão do método. Sua construção é feita à partir da generalização

do valor correspondente à uma aproximação nodalmente exata de um problema

unidimensional sem termo de fonte [7]. Denotando por ue a velocidade no elemento

e, usualmente re é definido como

ri = '^f (2.6)

onde:

• he é o comprimento característico do elemento e na direção da linha de cor-

rente, sendo calculado como

i« 2 | u e | 1. fdt\
h = -d—r j c o m b e

 = "̂ ~ I ue )

|be| V^ /

assumindo a existência de um mapeamento xe = xe(£) e do mapeamento

inverso £e = ^e (x), onde &, i = 1, ...</, são as coordenadas locais. Nestas

expressões, \T)\ = (r/'r;)^ representa o módulo de um vetor r/;
• Pe é o número de Peclet definido como

com ei e c2 dependentes do elemento finito empregado (cj = c2 = 1 para

elemento bi-linear, homogêneo e tensor de difusividade isotrópico).

Com estas definições r/ pode ser escrito simplesmente como:

A contribuição do operador SUPG pode ser melhor compreendida

definindo um tensor
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T> = u ® u ,

onde ® denota o produto tensorial entre dois vetores, e reescrevendo (2.5) como

Ne

«=i o.

Note que

Ne ,

= E rlVV^h-V(phdü . (2.7)

D V</ = (u • V / ) u , (2.8)

demonstrando que o controle é adicionado exclusivamente na direção das linhas de

corrente (direção de u). Isto resulta em que excelentes soluções são obtidas para

problemas estacionários uni-dimensionais, mas oscilações espúrias permanecem na

vizinhança de camadas-limite em multidimensões.

Por outro lado, o método CAU consegue ter uma ação eficiente na

direção destas oscilações, eliminando-as através da introdução, de forma consistente,

de um termo adicional que corresponde à terceira parcela em (2.2). 0 tensor

C = (u - vh) ® (u - vfc) , (2.9)

que é uma matriz de dimensão (m.d x m.d) , é conhecido como operador CAU.

Sua função é agir como um operador de captura de descontinuidades na direção

do gradiente aproximado Vy'1, o que é efetivamente conseguido introduzindo-se um

campo vetorial auxiliar vh. Sua determinação vem de exigir:

• a satisfação da equação de transporte aproximada em cada elemento e, e =

1,. . . Ne, isto é,

y>5 + vh • V</ - V • KV<ph - f = 0 emcadaí)e; (2.10)
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• a minimização da quantidade

(2.11)

Na expressão anterior, ||-||on representa a norma em Z^í^e) - °

espaço das funções quadrado integráveis com produto interno (tl>,0) = Jne 00 dQ.

Em outras palavras, as condições anteriores significam que se deseja determinar vft

em cada elemento tal que

u = (u - v h ) ' (U - vA) < |u - vh\2, Vvh € Qh, (2.12)

Qh = {vh; ç>5 + vh • V / - V • KVtph - f = 0 em cada Qe} . (2.13)

Observe que estas condições garantem que

se <ph -—* <p então vh —* u ,
h—*o h—»0

e conduzem ao seguinte resultado

u — v" =

u - vh - 0

se

se

V/

= 0

Além disso, de (2.1) e (2.13) obtém-se a seguinte restrição

(2.14)

(u - \h) = Lh (2.15)

que permite reescrever o termo introduzido pelo método CAU em (2.2) da seguinte

maneira
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Ne

L h T<c ( U -

ou ainda como

Ne

/ V / • (u - \h) TI (u - v*) • V^dí ) , (2.16)

onde rc
e é a função de upwind para o operador CAU. Deve-se levar em consideração

para sua determinação que, como o CAU foi introduzido para suprir uma deficiência

do SUPG, eventualmente a componente do SUPG pode atuar na direção do gradiente

aproximado. Assim evita-se a duplicação de efeitos e perda de precisão fazendo:

0, T\-TI) , (2.17)

onde ri é calculado como em (2.6), substituindo ue por (u — vM .

Algumas características do operador C devem ser destacadas:

1. depende implicitamente do resíduo da solução Lh. Assim, quando Lh —• 0, a

contribuição do termo do operador CAU também tende a se anular;

2. a formulação obtida é consistente no sentido de que a igualdade se verifica

para <ph = (p já que Lh = 0;

3. a contribuição do operador C nas regiões de solução regular tende a se anular,

o que é bastante desejável visto que nestas regiões o método SUPG já garante

soluções ótimas [36];

4. este operador introduz uma não-linearidade à formulação original decorrente

da dependência funcional de (u — vh) com V<ph , conforme (2.14);
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5. atua somente na direção do gradiente, isto é, ele tem componentes somente na

base ( ^ 0 j lg j ) - equação (2.14).

À partir da construção do operador C, verifica-se que ele pode al-

ternativamente ser determinado segundo um outro procedimento que será bastante

útil na generalização para sistemas. O fato de que C deve atuar apenas na direção

do gradiente aproximado, e portanto ele deve ter componentes somente na base

í i^y
h| ® ly^i ) , significa que a matriz C tem posto unitário e pode ser obtida

através da resolução do seguinte problema de autovalor:

(2.18)

A 6 3Í é obtido diretamente do problema anterior substituindo a definição (2.9) e

usando a restrição (2.15), isto é,

Vy*

Esta relação equivale a

ou seja,

A = 0 se = 0

(2.19)
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Por outro lado, o autovalor A poderia ser obtido via o seguinte pro-

blema de autovalor

(u-v'l)t(u-v'l)T = T1T = 1, com T =

(2.20)

com as condições adicionais

(u - v*) 7 = A e (u - v*) • V</ = Lh . (2.21)

Com estas definições e seguindo o mesmo procedimento de (2.6), a

função de upwind para o operador CAU, r^ , é obtida por

Tl =
< 2 |(u - v*).|

(2.22)

onde he
c é o comprimento característico do elemento na direção (u — vM, isto é, na

direção de Vy^ conforme (2.14). Assim, ele é determinado por

(2.23)

Denotando ( (g) Vy*)' = [rff^, . . . ,^gj] = (V^*)' e sabendo que |(u - vh)e

pode ser determinado através do problema de autovalor (2.20) tal como

- i

f\ pode ser definido imediatamente como
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Definindo fic = \\ {
 hf , f^ pode ser reescrito simplesmente como

(2.24)

Obviamente os problemas (2.18) e (2.20) reproduzem os mesmos

resultados apresentados anteriormente. Entretanto, esta forma de apresentá-los é

bastante útil em se tratando de sistemas de equações, como será exposto mais adi-

ante.

2.2 Propriedades Matemáticas do CAU

Considere o problema estacionário de transporte convectivo-difusivo

de uma grandeza escalar (p (x) num meio fluido x 6 íí •"

u • V<f - V • KVtp = f em í l , (2.25)

com as condições de contorno apropriadas.

Por simplicidade, se fará uso daqui em diante da seguinte notação:

• (v,w) = f v • w dx , denota o produto interno entre duas funções v e xv

quadrado-integráveis, isto é, v, w 6 £2

{v,w)e = f v • w dx. , denota o produto interno em í)e;

IMIo = HullL2(n)' denota a norma no espaço L2 {®)',

» denota a norma no espaço de Hilbert Hp (ü).

Será utilizado também o seguinte resultado da teoria da aproxi-

mação: se a solução exata de (2.25), y, tem regularidade suficiente tal que <p 6

//*+1 (íl), onde k ê a ordem de aproximação dos polinómios interpolates, então

existe o interpolante tph € Sh tal que:
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(2.26)

onde Iv'ljt+i representa a semi-norma em Hk+1 (fi) e Cj e c2 são constantes indepen-

dentes de h, comprimento característico da malha [8].

A solução aproximada de (2.25) é obtida usando o método CAU

através do seguinte problema: encontrar (ph G Sh tal que

(2.27)

( ) x ( ) e € V\

onde

= (u

EeE

com P = u ® u ;

e - (V

= E (rc
eC V</ , V ^ h ) e , com C = (u - v h) ® (u -

As formas a(-,-) e i(- ,-) representam as contribuições dos métodos de Galerkin e

SUPG, respectivamente. A estabilidade adicional introduzida pelo método CAU é

reproduzida pela forma não-linear c (•, •), a não-linearidade sendo decorrente do fato

de que C = C (v*) = C (</) .

Definindo
e = <p - <fh ;

' * = * - ^ ; (2.28)
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observa-se que a solução aproximada <ph obtida por (2.27) satizfaz à seguinte equação

para o erro:

a (e,$h) + b (e,$h) - c (</,£") = 0 , V0* G V\ (2.29)

obtida usando (2.25), (2.27) e a definição de íu — vM apresentada em (2.14). De-

notando por

b(e,(ph)

a equação anterior pode ser escrita como

Com relação à solução <ph € Sh obtida usando somente o método

SUPG (isto é, sem a contribuição da parcela associada ao método CAU, c \iph, $h) =

0), pode-se enumerar os seguintes resultados:

1. satisfaz à equação do erro:

2. a forma bi-linear B (•, •) satisfaz à seguinte estimativa de estabilidade [36]:

B(^)>ci|||tf|||a, tyeHKfl) , (2.30)

onde c-i é uma constante e a norma ||| • ||| é definida como

2 = (*rvvvv) + Ê (r;x>v^vvo = \\vn* + HWIIi; (2.31)
e= l

3. satisfaz à seguinte estimativa de erro:

l l | e | | | = c 2 ^ M,+1 , (2.32)

onde c2 é uma constante independente de h.
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A estimativa de estabilidade para o método CAU segue imediata-

mente da estabilidade do SUPG, isto é: para Vty € #ò (^) > verifica-se

B (tP, V>) + c (V>, rl>) = (u • Vr/>, I/>) + (tf Vtf>, VV>)

+' £ { (re
aVVrP, VrP)e - (V • A'VV>,r/u • V ^ ) e }

e = l

+ E (rc
eCV0,VV)e.

e=l

Os quatro primeiros termos do lado direito, correspondentes à B (^, V0> satisfazem

à (2.30). Assim, definindo

r c
e | ( u -v" )

chega-se a:

(2.33)

Este resultado mostra que o método CAU é estável numa norma mais forte do que

à do método SUPG. Isto mais uma vez destaca a propriedade do método CAU em

adicionar a estabilidade tão necessária em presença de singularidades na solução.

Resta saber o preço que se paga por esta estabilidade, isto é, se existe ou não com-

prometimento da precisão da solução. Este é exatamente o tema que será discutido

a seguir.

Observe que da relação anterior, válida para qualquer elemento de

HQ (Cl) e, portanto, válida também para xp = e, sabe-se que:
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C3|||e|||? = Cl|||e|||2-H|e||? < B (e,e) + c (e, e)

= B (e,V) + c (e, e) - c (</, eh) - [B (e, e*) - c (^, eh)]

Como pela equação do erro (2.29) para o método CAU verifica-se

então

< c (e, e) + B ( e , ^ ) - c

< |c(w

Usando a desigualdade

c

na relação anterior chega-se a

Sabendo que

r. -m \w\r<«
pelos resultados apresentados em [36], e que
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e=ine

Ne
< t I rc

e u-v*a|V0|2<Kl,

e ainda usando a definição de Tc
e apresentada em (2.22) chega-se finalmente a:

III? < c4 [h (2.34)

( 2 .3 5 )

onde C Uph,ip\ expressa uma constante dependente tanto de íph quanto de <p. Esta es-

timativa sub-ótima representa uma severa desvantagem do método CAU que provo-

caria, no caso de soluções regulares, uma indesejável redução da taxa de convergência

do SUPG, da ordem de 0(hk+*) por (2.32). Entretanto, esta estimativa é bastante

pessimista: note que a dependência da constante C (<ph,<p) com <ph está relacionada

à Lh e, portanto, o cômputo desta parcela contribuiria favoravelmente para a taxa

de convergência.

0 tema precisão para este tipo de formulação foi bastante discutido

em [11, 13] e consistiu na motivação para o desenvolvimento de novos métodos que

contornassem ou minimizassem a desvantagem apresentada pelo CAU. Naqueles tra-

balhos foram apresentadas duas variações do método CAU: os métodos VCAU (A

Variation of CAU Method) e CCAU (Controlled Consistent Approximate Upwind).

Ambos utilizam os mesmos procedimentos introduzidos pelo CAU para construir a

direção streamline aproximada. A modificação introduzida pelo primeiro é baseada

num conceito físico: a função de upwind do método CAU, rc
e , é alterada de modo a
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garantir que o campo auxiliar vh da solução aproximada não tenha nenhuma com-

ponente na direção oposta à da velocidade física de transporte u. 0 resultado é um

método que apresenta a mesma performance do CAU: excelente estabilidade e perda

de precisão para problemas regulares. Por outro lado, o método CCAU incorpora

à função de upwind do VCAU uma função de realimentação que controla o termo

de perturbação de acordo com a regularidade apresentada pela solução aproximada.

Na determinação desta função de realimentação, utiliza-se um indicador da regu-

laridade da solução construído à partir de uma relação que depende do resíduo da

solução obtida com o método SUPG (solução inicial do problema nào-linear). 0

método assim construído é estável e mantém a precisão do SUPG quando soluções

regulares são consideradas. Intrinsecamente este é um método adaptativo no sentido

de que a nova função de upwind resulta numa seleção das regiões onde a estabilidade

adicional deve ser introduzida. Entretanto, é mostrado em [21] que não é necessário

alterar a construção da função de upwind original do CAU para garantir precisão em

regiões de solução regular. 0 método naquele trabalho desenvolvido, denominado

OCAU (Optimized Consistent Approximate Upwind Method), avalia a cada iteração

a regularidade da solução em cada elemento, ativando ou não o termo do operador

CAU conforme a necessidade. Assim, através de um simples algoritmo se consegue

reunir as propriedades de estabilidade e precisão desejadas.

Como neste trabalho se está interessado em tratar problemas com

singularidades, para os quais o método CAU funciona muito bem, optou-se por

generalizá-lo para o sistema de equações de interesse. Uma redução da taxa de con-

vergência em se tratando de problemas regulares pode ser eliminada, sem qualquer

dificuldade, via o procedimento proposto em [21].



Capítulo 3

GENERALIZAÇÃO DO MÉTODO
CAU

Neste capítulo a generalização do método CAU para sistemas de

equações multivaxiáveis será apresentada. A principal dificuldade em estender os

conceitos utilizados no problema escalar (Capítulo 2) para sistemas de equações,

como as equações de Euler e Navier-Stokes compressível, está na maneira de tratar

cada variável do sistema de modo a obter estabilidade e precisão desejadas. Para o

caso escalar unidimensional isto é alcançado escolhendo-se parâmetros ótimos para

os termos de perturbação no sentido de que eles conduzem à soluções nodalmente

exatas [7, 5]. Entretanto, no caso de um sistema de equações, mesmo que o problema

da estabilidade tenha sido resolvido, um controle único e simultâneo para todas as

componentes do sistema é impossível porque se um comportamento ótimo é con-

seguido para uma variável, o mesmo termo conduzirá em muitas situações à um

comportamento muito difusivo para as outras variáveis dos sistema.

Como o ideal seria a introdução da estabilidade adicional indepen-

dentemente sobre cada variável de forma a obter um comportamento ótimo para

cada uma delas isoladamente, surge aqui naturalmente a idéia da diagonalização

do sistema. Esta idéia foi adotada em [31], onde é apresentada a generalização do

método SUPG para sistemas lineares de convecção-difusão multidimensionais, usan-

do as chamadas variáveis de entropia. Para o caso de sistemas unidimensionais, esta

diagonalização é imediata. Entretanto, em geral não é possível diagonalizar todas as

matrizes com a mesma transformação em multidimensões [57] e os autores propõem

39
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uma generalização "natural" do caso unidimensional que conduz a resultados bas-

tante satisfatórios.

De qualquer maneira, é importante notar que o método SUPG gene-

ralizado mantém as mesmas propriedades do seu correspondente escalar: representa

uma metodologia excelente para soluções regulares de sistemas de convecção-difusão

mas falha na representação correta de choques e/ou camadas-limite, permanecendo

oscilações espúrias localizadas na vizinhança da singularidade. Por esta razão, alguns

operadores de captura generalizados têm sido desenvolvidos objetivando introduzir

um controle adicional nas regiões do escoamento que apresentam fortes gradientes.

Em [32] apresenta-se a generalização de um operador de captura de descontinuidade

desenvolvido em [30] para o problema escalar de convecção-difusão. Na construção

deste operador, seus autores seguem a mesma idéia do correspondente escalar o qual,

conforme mostrado em [20], consegue eliminar as oscilações espúrias remanescentes

do método SUPG desde que o problema original seja estacionário e/ou não envolva

termos de fonte. Nestes casos, o termo de captura é insuficiente para a supressão

dessas oscilações, podendo até mesmo amplificá-las [12]. Isto não ocorre, no en-

tanto, com o método CAU, o qual consegue ter uma ação bastante eficiente visto

que a estabilidade adicional introduzida não é degradada pela presença daqueles

termos. Isto é conseguido graças ao conceito físico de direção streamline da solução

aproximada introduzido em [12, 20] através de um campo de velocidades auxiliar

- ver equações (2.10) e (2.11). Do ponto de vista matemático isto deve-se à forma

do termo de captura, proporcional ao quadrado do resíduo da solução aproximada,

garantindo em quaisquer circunstâncias um termo aditivo para o acréscimo de esta-

bilidade do modelo numérico. Aliado à esta característica, a proporcionalidade ao

resíduo permite reter a precisão da solução do SUPG em regiões de solução regular,

evitando um acréscimo desnecessário de dissipação na direção das linhas de corrente.

Outros operadores de captura podem ser encontrados na literatura [49] e no decor-

rer deste trabalho será comparada a performance de alguns deles no que se refere à

soluções aproximadas do sistema, de equações não-lineares de Euler e Navier-Stokes

compressível.

Este capítulo está organizado da seguinte forma. Em primeiro lugar
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apresentam-se os espaços de elementos finitos utilizados para a formulação espaço-

tempo adotada. Em seguida apresentam-se a generalização do operador CAU para

sistemas e a formulação variacional associada, tendo como base o método de Galerkin

descontínuo no tempo. Utiliza-se uma classe de algoritmos de predição e multi-

correção para a linearização do sistema de equações [49] e o modelo discreto assim

obtido é usado na resolução de alguns problemas numéricos objetivando avaliar a

performance do método proposto.

3.1 Modelo Discreto
V

Os procedimentos de elementos finitos utilizados para resolver pro-

blemas dependentes do tempo foram por muito tempo baseados somente em apro-

ximações semi-discretas, isto é, o MEF é usado somente na discretização espacial e

algum esquema de diferenças finitas aproxima a derivada temporal. As primeiras

tentativas de utilizar o MEF também na discretização temporal não foram muito

animadoras pois utilizavam formulações em que se requeria continuidade no tempo,

implicando também num acoplamento entre as variáveis em todos os níveis de tempo.

Além disso, tais formulações não parecem ser muito naturais: a continuidade no

tempo conduz à um esquema tal que a solução em um dado instante depende

igualmente das soluções do tempo anterior e do seguinte, o que não é fisicamente

razoável. Por outro lado, grandes progressos foram feitos utilizando-se formulações

descontínuas desenvolvidas baseando-se na analogia com o método de Galerkin de-

scontínuo. Neste método, desenvolvido originalmente para problemas hiperbólicos

lineares [40] para os quais, como apresentado no Capítulo 1, as informações do escoa-

mento são propagadas ao longo das características, a solução a jusante de um ponto

depende exclusivamente das informações à montante. Isto permite que as soluções

aproximadas sejam obtidas elemento a elemento, devidamente ordenados de modo

que, para o elemento que esteja sendo calculado, sempre se conheça a solução à

montante, que é propagada através da interface com seu(s) elemento(s) vizinho(s) -

que já foram calculados - via uma condição de salto que é imposta fracamente.

Essa mesma característica é identificada em problemas dependentes
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do tempo, visto que as informações se propagam somente na direção positiva do

tempo. Em outras palavras, o que ocorre em problemas lineares hiperbólicos esta-

cionários é que as características são as próprias linhas de corrente. Em problemas

hiperbólicos transientes ou incompletamente parabólicos as características dependem

igualmente do vetor posição e do tempo. Por estas razões a formulação espaço-tempo

se adapta perfeitamente à este tipo de problema. Assim, para esta formulação, nada

mais natural do que utilizar o método de Galerkin descontínuo no tempo em que

a região de integração é dada em cada passo n de integração no tempo por fbc/n,

Jn = (ín,<n+1), onde Cl €9Jd é o domínio espacial. Isto permite estender a facilidade

do uso de malhas de elementos finitos não estruturadas também para o domínio

temporal.

O esquema de Galerkin descontínuo no tempo para d = 1 está

ilustrado na Figura 3.1, onde se observa que a solução no passo n depende ex-

clusivamente da solução em t~.

t

__ t

In

^ tn :

to
r-rxi,

Q.

Fig. 3.1 - Região de integração (d = 1).

Assim, considere partições definidas por 0 = t0 < íj < . . . < tn <

tn+i < ... de 9£+ e seja Jn = (<n, ín+i) o "-ésimo intervalo. 0 domínio de integração

no espaço-tempo é a região S = ííx(0, T], com S = U^=1Sn, Sn = Clxln com contorno

Fn = Txln. Para o n-ésimo passo no tempo, o domínio espacial está particionado
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em (Ne)n elementos, cada um sendo dado por

Para n = 0,1,2,..., os espaços de elementos finitos são definidos como:

• conjunto S% das funções teste:

Sh
n = {V*; Vh e (C° (Sn))m ; Vh\s, € (p* (5;))""; f ( V ) \Tn = g (í)} ;

• espaço V£ das variações admissíveis:

V* = {V\ Vh € (C°(Sn))m ; Vh\s, e (pfc (<S))m ;/2 (v*) ^ = o} ,

onde f1 e f2 são as funções de transformação das condições de contorno não-

lineares.

O salto no tempo, que representa o mecanismo pelo qual a in-

formação é propagada de Sn-i para Sn é dado por

[W(tn)) = W(tt) - W(t;) (3.1)

onde

tt) = üm W(tn + e);

) = lim W(<n + e).
e — • 0 "

Dois tipos de discretização de elementos finitos serão utilizadas neste

trabalho:

• aproximação constante no tempo e linear no espaço;

• aproximação linear no tempo e no espaço.
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3.1.1 Aproximação constante no tempo e linear no espaço

Este modelo, esquematizado na Figura 3.2 para d = 1, conduz à um

esquema com baixa ordem de precisão no tempo. É eficiente computacionalmente

no sentido de que a discretização de elementos finitos no tempo não aumenta o

número de graus de liberdade em cada passo de tempo. Por estas características,

ele é adequado para obtenção de soluções não-lineares estacionárias via um esquema

de integração no tempo.

tn+l.t

(At),

Fig. 3.2 - Modelo esquemático de uma malha estruturada (d = 1)

para aproximação constante no tempo.

Assim, as funções de elementos finitos para o n-ésimo passo de inte-

gração são definidas como:

Vh(x,t) =

para x € í), t G 7n , (3.2)

Vh(x,t) =

onde Vj,n+i é o vetor nodal (mxl) das variáveis a serem determinadas e Vjin+1 é o

correspondente vetor das funções peso; (./Vp)n é o número total de nós da malha de

elementos finitos no n-ésimo intervalo de tempo e Nj(x) são as funções de forma

espaciais (Lagrangeanas lineares) associadas aos m graus de liberdade no nó j .
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3.1.2 Aproximação linear no tempo e espaço

Este esquema apresenta uma precisão no tempo superior ao modelo

anterior. Entretanto, é muito mais caro computacionalmente porque o número de

variáveis a serem determinadas em cada Sn é duplicado (Figura 3.3). Aproximações

deste tipo são fundamentais quando se requer precisão em cada tempo <n, sendo

assim utilizados em problemas transientes.

(At),

tn+1

V

+

tn

*

to -

1

l l

j fl

v1 j v1

^f2,n

%-2,n

Fig. 3.3 - Modelo esquemático de uma malha estruturada (d = 1)

para aproximação linear no tempo.

Para este esquema, as funções de elementos finitos para o n-ésimo

passo de integração são definidas como:

para x € 0, t € /„ , (3.3)

onde V*n+1 e V?n são os vetores nodais das variáveis desconhecidas para os tempos

ífi+i e tn, respectivamente e í^-)n+1 e V?n são as funções peso à eles associadas. As

funções TT\(t) e TT2(Í) são as funções de forma temporais (Lagrangeanas lineares)

definidas como:
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= 1 e

= 0

COm (A<) n = *n+l - *n •

3.2 Generalização do Método CAU

3.2.1 Preliminares

No capítulo anterior, quando se apresentou o método CAU para o

problema escalar de convecção-difusão, o comportamento temporal do problema não

foi levado em consideração. Naquele momento se estava interessado em apresentar

a construção do método como proposto em [12, 20]. Observe que a utilização do

MEF também na discretização temporal levanta uma questão bastante interessante:

a justificativa do uso do método de Galerkin descontínuo no tempo sugere que o

controle antes feito pelo SUPG na direção das linhas de corrente passe a ser exercido

na direção das características, isto é, controle também a derivada no tempo. Assim,

o termo de estabilidade introduzido pelo SUPG para aquele problema escalar, como

definido em (2.7), deve ser modificado para

(tf.).

e = l &

Definindo

reescrever este termo como

u díldt .

com x0 = t , e ü* = {l ,u a , . . . ,ud} , se pode

(tf«)n
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ou

=f/T'"
com P* = u ® u e r*e devendo agora ser determinado em função de u, isto é, T*'

deve ser determinado ao longo das características e não mais ao longo das linhas de

corrente.

Por outro lado, a formulação em espaço-tempo não conduz a qual-

quer alteração no cálculo do operador CAU. Isto deve-se ao fato de que C é construído

à partir de um campo auxiliar vK = vh ypj - no problema escalar - que automati-

camente adapta-se às características pois satisfaz à equação de transporte (2.10).

Isto inclusive explica o fato de que, como mencionado anteriormente, a estabilidade

por ele introduzida não é degradada na presença de termos transiente e/ou de fonte.

Com isso, o método CAU em espaço-tempo assim construído é uma

metodologia que leva em consideração todas as propriedades do operador diferencial

do problema (comportamento hiperbólico e parabólico). O que será mostrado a

seguir é como estender estas boas qualidades à um sistema de equações com m

variáveis, como as equações de Euler e Navier-Stokes compressível.

Considere agora a forma simétrica das equações de Navier-Stokes

compressível:

AoVti + Ã • W = V • KW + p . (3.4)

Comparando-se as equações (3.4) e (2.1), observa-se que A • VV representa o termo

convectivo generalizado e V • KW o difusivo. A matriz (mxm) da transformação

de variáveis Ao : U —* V, AQ = Uy , atua como um tensor métrico e, neste caso,

Ao / Im-

Como já mencionado, o método CAU adiciona duas parcelas à função
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peso clássica do método de Galerkin. A primeira refere-se ao controle ao longo das

características introduzido pelo SUPG e a segunda corresponde ao operador CAU

propriamente dito, que atua na direção do gradiente aproximado. Para proporcionar

um melhor entendimento, apresenta-se a seguir a contribuição do SUPG generalizado

para então apresentar a generalização do operador CAU.

3.2.2 Operador SUPG Generalizado

Analogamente ao caso escalar, a contribuição da estabilidade intro-

duzida pelo SUPG para o sistema (3.4) é dada por

e = l

( ) " / , x

TsuV3 = £ / ( * • W " ) r; ' (A • VVh) düdt , (3.5)
l 4

ondeÃ' = {A0,Ãl,...,Ãd}eV(-) = {/«fg./mSg,. • - ^ f g } • Pode-se também
reescrevê-lo identificando a matriz de difusão que é introduzida pelo SUPG como

e=l çe
com

si

A dificuldade aqui está em determinar r*", que agora é uma matriz (mxm), de modo

a estabilizar de forma ótima todas as m variáveis.

Para d = 1, existe Z = Â^Y , com YY* = YlY = /m, que diago-

naliza simultaneamente AQ e A, isto é,

(3.6)
Z% Ã Z = Yx Al^ Ã AJ Y = A ,

ou seja, para uma matriz Ao * Ã AQ * , Y é a matriz ortogonal dos autovetores e

A = diag {A l5..., Am} é a matriz diagonal dos autovalores. Fazendo V = Z\

(3.5), pode-se reescrevê-lo como:
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e = l

"Vrfi

com A = {/m,A}. Assumindo a existência de um mapeamento xe = xe (£) e do

mapeamento inverso £e = £e (x) yonde & são as coordenadas locais e x0 = t e zj = x

neste caso unidimensional, e aplicando o conceito de controle de estabilidade ótima

para cada variável obtém-se:

que conduz à

dx0)
 m \dx)

;e = z

ou, da mesma forma,

^ A2
-i

Zl = Ao"1

dxoj
 m \ d)

T*' = J2 Ti Zi Z\ , COm Ti =
,5x0,

2

(3.7)

Quando efeitos difusivos são considerados, T*' é reduzido usando-

se também a analogia com o problema escalar de convecção-difusão. Neste caso,

define-se

como uma medida da difusão no i-ésimo modo de rf. Assim, com o número de

Peclet correspondendo à



50

a matriz de upwind passa a ser:

Z\ . (3.8)
t=i

No caso de sistemas multidimensionais (d > 1) em geral não se

dispõe de uma transformação que diagonaliza simultaneamente todas as matrizes

J4,, i = l , . . .d . Entretanto, analogamente ao caso escalar, pode-se simplesmente

adicionar a contribuição em todas as direções, isto é,

-i
(3.9)

Quando existe difusão adota-se

e determina-se r*e como em (3.8).

3.2.3 Generalização do Operador CAU

A construção do operador CAU generalizado para o sistema (3.4)

seguirá os mesmos procedimentos utilizados para o problema escalar. Assim, deno-

tando por Vh a solução de elementos finitos para este sistema, considere inicialmente

o resíduo da solução aproximada

Ch= A0V$ + Ã • WVh - V • KVVh - p (3.10)

e define-se a matriz auxiliar retangular (m.dxm) ôh' — | £ j , . . . ,0%\ tal que em cada

elemento seja verificada
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} + 9h • W 1 - V • KVVh - p = 0 , em cada Se
n . (3.11)

Combinando (3.10) e (3.11) obtém-se a seguinte restrição a nível elementar:

(Ã - èh) • Wh = Ch . (3.12)

Note que 6h aqui definido deve ter a mesma função do seu correspondente escalar

VA, definido para satisfazer (2.10) e (2.11). Isto significa que, quando Vh —> V,

não é suficiente que a restrição anterior seja satisfeita: poderia valer para qual-

quer (Ã — 9h) ortogonal a VV*, não implicando necessariamente em A —> 6h.

Assim, a determinação de 6h, e portanto também de (Ã — Õh), é feita generalizando

para multivariáveis os problemas de autovalor definidos em (2.18) e (2.20). Deve-se

ressaltar que o problema escalar original (2.1) é escrito na métrica euclideana, o que

não ocorre para o problema (3.4). Entretanto, sempre é possível reescrevê-lo com

a métrica Jm visto que a matriz Ao ê positiva-definida, podendo então ser usada a

analogia com o problema escalar. Na verdade, fazendo

i,; = 1,...<Í, (3.13)

reescreve-se o sistema como

X,t + Â • VX = V • KVX + p • (3.14)

A esta forma se poderia usar exatamente a mesma construção utilizada no problema

escalar. Exemplificando: no caso escalar verificou-se que o operador tem compo-

nentes apenas na base í I ^ I <g> j^-n ) 5 agora, para o sistema (3.14) o mesmo efeito
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é obtido exigindo que tenha componentes na base í T^STJ <8> l̂ TTT) > c o m X*1 sendo a

solução aproximada de (3.14). Entretanto, deseja-se expressar a estabilidade sobre

a variável Vh e não sobre \h- Assim, usando a relação inversa \ h — AQ Vh, o

gradiente de x \ ̂ x \ P.ue é u m vetor (m.dxl), é dado por:

VX
A = V ( 4

O ••• Al .

= diag | 4 , • • •, 4 } VVh = [4]

|Vx fc |2 = ' [4] [4] Wh = VVht [AQ] VVh =vv}

onde [AQ] = diag {A0)..., Ao} é uma matriz diagonal (m.dxm.d), formada por d

cópias da matriz AQ. Assim verifica-se que o operador CAU generalizado, C , tem

componentes apenas na base

4 [4]

Além disso, seguindo a definição (2.9), o operador C generalizado é dado por:

C=(Â-0h)®(Â-$h),

sendo (A — 6hJ uma matriz (m.dxm). Usando as relações (3.13), este operador pode

ser reescrito como:

C= t](Ã-fr)jÇÍ
(3.15)
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Como C tem posto unitário, esta expansão na base $ ® $, com

equivale ao seguinte problema de autovalor:

com = 1 e
Al VVh

isto é:

Alternativamente, definindo o operador

~L\t

o problema de autovalor anterior pode ser reescrito como:

\2[Ao]V com Vt[A0]V = l e V =

(3.16)

Da mesma forma, o autovalor A 6 3?+ e o operador (Ã — 6hj são unicamente deter-

minados pelo problema análogo à (2.20), juntamente com as condições associadas

(2.21). Fazendo as transformações apropriadas como em (3.16), resulta em

w

(Ã - 8h)

= 1 ;

U

]V

= A2A)

(3-17)
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A resolução destes problemas conduz à:

A2 = . .2 '

e [Ã-ÕhX = se (3.18)

Observe que, determinado segundo o procedimento anterior, 6h é o

único elemento satisfazendo (3.11) tal que

lim Vh —> V
h

lim

visto que nesta situação lim^o Ch —• 0. Isto significa que

lim \Ã - 6h
0 ••• 0
• • •

o ••• o

com a matriz (raxm) Ã — 9h\ _, sendo definida como

''")V I (

Além disso, o operador C dado por

„ _ [Ao] VVhCh' A? Ch ([Ao] VVh)'
C =

sendo proporcional ao resíduo da solução aproximada, terá pouco efeito em regiões

onde a solução for regular. Em contrapartida, atuará fortemente em regiões de forte
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gradiente, como na vizinhança de choques. Estas são exatamente as propriedades

que se desejava estender para o sistema (3.4).

3.3 Formulação Variacional

Para S% e V* definidos na seção 3.1, a forma variacional do sistema

(3.4) usando o método CAU consiste em: encontrar Vh € S% tal que para n =

0,1,2...

/ Vh • (A0V} + Ã • VVh - V • KVVh - p) díldt + (Galerkin)

E / ( A • Wh ) • T? (1 • VVh - V • KVVh - p) dfldt + (SUPG)
e=l Se

E S ((A-0h) -VVh) • ri Ch düdt +
e = l S« V V ' '

*(í+) - V\t-)) dü = 0, V 9* € V* •

(CAU)

l (salto)
(3.19)

Alternativamente, utilizando (3.18) o termo associado ao operador CAU pode ser

reescrito como

düdt
.4O

ou ainda usando (3.12):

e = 1s«
Tl (Ã - 0h)

Esta última expressão permite identificar a matriz de difusão artificial introduzida

por este operador que é dada por
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K\ = (À - 6h) ri (Ã - Òh) .

A determinação de Tc
e segue basicamente os mesmos princípios usa-

dos no problema escalar. Se o problema for hiperbólico e resolvido com uma malha

regular, com h denotando o comprimento representativo de cada elemento, r ' é dado

imediatamente por:

r'c \ X-*'1

onde \Ã - _j pode ser interpretada como sendo o módulo generalizado da matriz

retangular (Ã — 9hj, cujo correspondente escalar é o módulo do vetor fu — vh)

definido em (2.20). Como na construção do método se determina a solução de

(3.17), \Ã — 9h\ _, é facilmente obtida e a matriz rc
e é simplesmente calculada como

i \A0

= íux- (3.21)

onde U e X estão definidos em (3.18). No caso geral com difusão e malha qualquer,

definindo-se

se VVh

Ao
9 * 0 ,

se = 0

com (V^V1)' = [Vf ^ , . . . , Vj g*], onde a parcela ^"J^ foi introduzida para

definir o comprimento característico de cada elemento na direção de Wh, rc
e será

dado por

•í = U <(Pe) ,,;• W . (3.22)
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Conforme feito em (2.17), deve-se reduzir de rc
e a projeção do operador SUPG sobre

a direção do gradiente aproximado Wh de modo a evitar soluções excessivamente

difusivas decorrentes de uma superposição de efeitos. Definindo como 77 esta parcela,

ela é determinada fazendo

~ ~L\t
vvht (Ã -eh) u 77 u* {Ã - eh)

Usando (3.12) e (3.18), 77 é calculado como

tics
2
i;1

onde VVfc = VV '̂ACJ VVfc. Assim, rc
e passa a ser determinado como

1 i/c*

TI =max{ 0, UC{Pe) n^U1 - U (3.23)

Com isto, a parcela referente ao operador CAU em (3.19) fica:

E /max Jo,
Wk\2

Substituindo o valor de U nesta expressão, obtém-se para o termo do operador CAU

a seguinte expressão:

«*•, Í
2_, / max < 0,
e=i /«

NVh

*r
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Observações:

1. no caso estacionário, a aproximação de elementos finitos utilizada (3.2) conduz

à resolução de um sistema de equações algébricas não-lineares com (Np)n x m

incógnitas em cada passo de tempo, isto é,

onde Vn é a solução inicial conhecida (solução final do passo anterior). Este sis-

tema é expandido em série de Taylor tal que, denotando por V a aproximação

na i-ésjma iteração com Vo = V ,̂

(- V

' " AVÍ ° comV") + dVh

e é resolvido via um algoritmo de predição correção [49]. Este esquema conduz

à uma aproximação no tempo da ordem O(At);

2. no caso transiente, utilizando-se a aproximação (3.3) chega-se à um sistema

não-linear com {2 x (Np)n } x m incógnitas: os vetores V^x
+1 e V^2. Para

não ter que resolver este sistema utiliza-se um pré-condicionamento [49] que

corresponde a adotar:

Com isso, as equações do sistema são ordenadas de modo a se obter dois

sistemas tais que

Para o primeiro, determina-se V^+1 tendo Vn
2 e Vn como variáveis conhecidas

e para o segundo determina-se V£ conhecendo-se V*+1 e Vn. Um algoritmo de

predição e correção é usado, conduzindo à um esquema de terceira ordem no

tempo, O(At3) e normalmente não mais que 3 passos corretores são necessários

para obter V^+1 e Vn
2. 0
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3.4 Resultados Numéricos

Nesta seção serão apresentados alguns resultados numéricos obtidos

aplicando-se a metodologia desenvolvida em vários problemas de escoamento de

fluidos regidos pelas equações de Euler e Navier-Stokes compressível. Como serão

apresentadas comparações da formulação proposta com outras existentes, daqui em

diante serão adotadas as seguintes nomenclaturas:

• CAU representa o operador generalizado proposto neste trabalho;

• SUPG se referirá ao método SUPG generalizado, conforme apresentado na

seção 3.2.2;

• DC se referirá ao método SUPG com operador captura de descontinuidade

generalizado proposto em [32]. Este operador corresponde ao operador CAU

quando não existe termo de fonte nem comportamento temporal e aproxima-

ções lineares são utilizadas;

• DCQ corresponde ao método de Galerkin com operador de mínimos quadrados

além de um termo quadrático de captura desenvolvido em [49] cuja forma é:

onde

m

m m.d m.<P

depende do operador do problema, podendo, como exemplificado acima, con-

siderar todas as derivadas nele envolvidas.
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Em todos os exemplos serão considerados gases compressíveis com

expoente adiabático 7 = Cpfcv = 1.4 . O modelo discreto adotado utilizou elementos

quadriláteros lineares para a discretização espacial.

3.4.1 Choque estacionário unidimensional

Neste problema considera-se duas regiões de escoamento de um gás

invíscido, separadas por um choque. Para um domínio 0 < x < 39.0 , as condições

iniciais são: »

para x < 19.5

M = 2

_ , e para x > 19.5

p = 0.17857

M = 0.57735
p = 2.66667
u = 0.3750
p = 0.80357

onde M representa o número de Mach (M = v/c, onde c é a velocidade do som

relativo ao fluido e v é a velocidade do escoamento). Observar que como estas

condições satisfazem às condições de choque normal, isto é,

peue = pdud

onde os índices e e d referem-se aos estados à esquerda e à direita do choque, res-

pectivamente, um choque estacionário é formado em x = 19.5 .

Para uma malha de 39x1 elementos, a densidade e pressão calculadas

são mostradas na Figura 3.4. A solução obtida com o SUPG apresenta algumas

oscilações na vizinhança do choque, o que não ocorre em problemas escalares unidi-

mensionais. Mesmo sendo a função de upwind T\ calculada para conduzir à soluções

exatas via diagonalização, o espalhamento deste valor nas m direções não é suficiente

para estabilizar a solução, demonstrando a incapaciadade do SUPG de efetuar o

controle adequado simultaneamente em múltiplas direções.
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As oscilações desaparecem usando-se CAU e DCQ (note que neste

problema a solução DC e CAU coincidem) e o CAU é um pouco menos difusivo,

representando um pouco melhor o choque. Observe que o CAU evita a superposição

dos efeitos adicionados pelo SUPG, introduzindo consistentemente a estabilidade

somente onde de fato é necessária. Esta possibilidade não está prevista pelo DCQ.

densidade

-

-

DCQ

- SUPC

-— CÀV

....

J

f.

J~ll.._,_' ..'J _..

to
X

(a)

pressão

o.z

— SUPC

— CÀV

í-.

A

10 tO 30
X

40

(b)

Fig. 3.4 - Choque normal: (a) densidade e (b) pressão calculadas.
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3.4.2 Escoamento sobre uma cunha

Este problema consiste em um escoamento supersônico (M = 2) de

um fluido invíscido sobre uma cunha, incidindo com um ângulo de 10° em relação

à malha. Na Figura 3.5 está ilustrado o domínio computacional, onde a linha pon-

tilhada representa a posição do choque oblíquo que é formado e que pode ser deter-

minado analiticamente.

p -1.0
|u|=1.0
p = 0.17857

M = 2

M = 1.64
m

p «1.45843
Uj =0.88731

p =030475

Fig. 3.5 - Escoamento sobre uma cunha: domínio computacional.

Utilizou-se uma malha regular de 20x20 elementos e no contorno de

entrada (lateral esquerda e topo) todas as variáveis foram prescritas como mostrado

na Figura 3.5. Sobre a cunha a condição de escorregamento foi imposta. A solução

exata após o choque que satisfaz à condição RH também é mostrada na Figura

3.5. A temperatura e densidade calculadas é mostrada na Figura 3.6 para a seção

x = 0.9.

Tanto DCQ quanto CAU eliminam as oscilações mas, neste caso,

o CAU leva à uma solução um pouco mais difusiva. Note que existe uma constante

fixa (igual a dois) que multiplica o termo de captura no método DCQ que provavel-

mente foi escolhida para introduzir menos difusão neste típico problema teste.
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0.8

densidade

•

- - - A ^
—- SUPC

BCQ

— CÁU

O 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 OS 0 7 0.8 0 9 I

V

(a)

8 OOE-04

7.60M-04

7.001-04

6.601-04

6 001-04
0

temperatura

.

0.1 O.i 0.3

/ \

—V.

\

0.4 0.6

y

Is

OS

- svpc
— CAV

0.7 OB 0.» t

(b)

Fig. 3.6 - (a) densidade e (b) temperatura obtidas em x = 0.9

3.4.3 Escoamento sobre uma placa plana

Este terceiro exemplo, conhecido como "problema de Carter", con-

siste em um escoamento viscoso supersônico (M = 3) bi-dimensional incidindo so-

bre uma placa plana com ângulo de ataque nulo. O domínio computacional e as

condições de contorno estão mostradas na Figura 3.7. Aí o índice oo refere-se às

condições do escoamento não perturbado pela placa, a saber:

Poo = 1

Uoo = 1

*«, = 2.769xlO"4



64

A temperatura de estagnação definida como

é prescrita sobre a placa e a lei de viscosidade de Sutherland

0.906 fl1-5

* ~ 9 + 0.0001406

é aplicada para modelar a dependência da viscosidade sobre a temperatura.

y t p

0.8

02

WÊmmêmmmMm®Mmè®mM

12

Fig. 3.7 - Escoamento sobre uma placa plana:

domínio computacional e condições de contorno.

As curvas de nível de densidade, pressão, temperatura e número de

Mach obtidas usando-se CAU e DCQ com uma malha regular de 56x32 elementos

estão mostradas na Figura 3.8 e 3.9, respectivamente. A densidade e temperatura

calculadas ao longo de seção x = 1.0 estão mostradas na Figura 3.10, onde se con-

firma a concordância entre as duas metodologias, exceto pelo fato de que conduzem à

diferentes posições para o choque. Comparando-se estes resultados com os apresen-

tados em [9] referentes aos de Carter, obtidos usando-se diferenças finitas e validados

por comparação com as curvas de camada limite de Blasius, verifica-se que o CAU

apresenta uma melhor posição para o choque. Isto provavelmente se deve ao fato

de que o CAU foi construído de uma forma consistente via a introdução da matriz

auxiliar 6h, determinada para satisfazer a equação aproximada do problema. Por

outro lado, ao que tudo indica o termo de captura para o DCQ foi obtido simples-

mente fazendo uma projeção do termo do mínimos quadrados sobre a direção do

gradiente multiplicada por uma constante fixa.
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(a)

(c)

0.222E+O1
O.243E+O1

Nivel Max.:
O.4WE+O1

Nível Min.:
O522E+00

(X75CE-O3

Nível Max.:
CX775E-O3

Nível Min.:
a276E-O3

Nr»as:

aiOCE+{C
(X15CE+00

NirelMin.:
Q768E-O1

Q27CB+O1

Nivel Max.:
Q3O1E+O1

Nivel Min.:

aoocE+oo

(d)

Fig. 3.8 - Curvas de nível de (a) densidade; (b) temperatura;

(c) pressão e (d) número de Mach usando CAU.
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(a)

(b)

(c)

E+01
Õ.243E+O1

Nivel Max.:
0.297E+O1

Nivel Min.:
O521E+C0

Tenperamia

Níveis:

013OOE-O3

0.70
tt75CE-O3

Nivel Max.:
O.775E-O3

Nivel M i a :
a277E-O3

Nivel Min.:
a794E-01

Nivel Min.:

aoocE+oo

Fig. 3.9 - Curvas de nível de (a) densidade; (b) temperatura;

(c) pressão e (d) número de Mach usando DCQ.
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densidade

1 . _ ! 1 I

DCQ -~~ CÁU

I i t

os T~rr_

0.1 02 0 3 0.4 OS OS 0.7 OS

y

(a)

8 01-04

7.0E-04

e.Og-04

SOE-O*

4.0E-04

3.0S-04

2.0Í-04

temperatura

\ —
DCQ

— uv

\

\

O O.í O.t 0.3 0.4 O.S OS 0.7 OS

y

(b)

Fig. 3.10 - (a) densidade e (b) temperatura em x — 1.0

3.4.4 Problema de Riemann: choque num tubo

Este problema transiente unidimensional consiste no escoamento de

um gas não-viscoso em duas regiões de um tubo uniforme separadas por um di-

afragma na seção média. As propriedades do fluido em repouso são:

= 0.125para 0 < x < 0.5 \ P ! e para 0.5 < x < 1.0 | p ?'}
\p=l * ~ \p = 0.1

Quando o diafragma é rompido, uma onda de choque se move numa direção e uma

rarefação se move na direção oposta. As soluções aproximadas em t — 0.14 estão
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mostradas na Figura 3.11, obtidas com uma malha de 100x1 elementos. Apesar

de mais difusivo, o CAU elimina as oscilações mantidas por um controle ineficaz

do DCQ. Ambos foram obtidos para um número de Courant estável para cada

método. Note que DCQ permite maiores intervalos de tempo. Entretanto conduz

à soluções mais oscilantes ainda se o intervalo de tempo for reduzido (Figura 3.12),

o que não ocorre usando-se CAU: soluções mais precisas são obtidas com intervalo

de tempo menor (Figura 3.13), ficando evidente a capacidade do CAU em controlar

as oscilações no tempo.

densidade

i

at

at

0.4

o.i

3??

• • i • í

DCQ (di-0 001)

— CAV (H-O.OOOt)
-

—

1 • I 1

O.I 0.1 OS 0.4 0.1 O.I 0.7 O.I 0 9

(a)

O.I

O.I

n 4

O.i

n

pressão

\

\

OCQ (dl-COOt)

— CÀU (il-OOOOl)

A
i

01 0.1 0.3 Oi 0.S Ot 0.7 0.1 0.»

(b)

temperatura

DCQ (dt-OOOl)

— CAU (dt-0 0001 >

\

—

i i . . .

ta-03

s oi ot 0.3 0.4 o.s o.i or o.i o.i i
X

(c)

1.4

l.t

I

0.1

O.i

0.4

O.M

Uach

DCQ (ét-O.OOl)

— CÀU (44-0 0001)

o o.i o.t o.s 0.4 os at e.7 ot o.i i
X

Fig. 3.11 - Soluções para t = 0.14:

(a) densidade; (b) pressão; (c) temperatura; (d) Mach.
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densidade

\

DCO

— CáV

, t

o.t

o.t

0 4

Ot

pressão

^ \

BCD

— CÀV

O O.t OS 0 3 O* 05 0 6 0.7 OS O» f « 0 1 Ot O.J Oi 0.5 St 0 7 O» B.» I

íemperaíura

311-03

O 0.1 O.t O.i O* OS Ot 0.1 OS 0.» 1

0.1

o oi o.t os 0.4 os o.e oi o» a» r

(d)

Fig. 3.12 - Soluções para t = 0.14 e dl = 0.0001:

(a) densidade; (b) pressão; (c) temperatura; (d) Mach.
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Fig. 3.13 - Soluções para t = 0.14 - CAU:

(a) densidade; (b) pressão; (c) temperatura; (d) Mach.
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Na estabilidade global conseguida, deve-se destacar, no contexto do

uso do MEF para a discretizaçâo temporal, a importância do controle adicionado

pelo SUPG ter sido imposto ao longo das características. O efeito de se considerar

a ação somente ao longo das linhas de corrente é mostrado na Figura 3.14. Nela,

a notação "CAU (espaço)" refere-se a usar o método CAU com o operador SUPG

agindo apenas na direção das linhas de corrente.
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Fig. 3.14 - Soluções para t = 0.14 - CAU com dt = 0.0001:

(a) densidade; (b) pressão; (c) temperatura; (d) Mach.



Capítulo 4

MÉTODOS ADAPTATIVOS PARA
RESOLUÇÃO DAS EQUAÇÕES DE

EULER E NAVIER-STOKES
COMPRESSÍVEL

A despeito do método usado para estabilizar a formulação, a malha

de elementos finitos deve ser suficientemente refinada na proximidade das descon-

tinuidades ou camadas-limite de modo a resolver com precisão todos os detalhes do

escoamento. Uma representação imprecisa da solução nestas regiões pode compro-

meter seriamente a solução global.

Os exemplos do capítulo anterior mostraram a formação de choques

em uma variedade de problemas, estacionários ou não. Observa-se que as localizações

destas descontinuidades na solução não são conhecidas a priori, principalmente em

problemas dependentes do tempo para os quais a posição da singularidade muda

com o tempo. Para estes, as regiões onde a solução necessita uma melhor resolução

também mudará com o tempo e a malha deve ser capaz de acompanhar estas mu-

danças. Alternativamente, malhas igualmente refinadas teriam que ser utilizadas em

todo o domínio. Isto pode conduzir, na prática, à custos computacionais proibitivos.

Dificuldades maiores são enfrentadas se problemas tri-dimensionais são considerados,

em decorrência do elevado número de graus de liberdade que normalmente envolve

a obtenção de tais soluções aproximadas. Assim, os problemas da mecânica dos flui-

dos computacional que desenvolvem várias singularidades e normalmente requerem

um grande número de graus de liberdade fornecem uma forte motivação ao uso de
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técnicas de refinamento adaptativo da malha, que viabilizará a obtenção de soluções

aproximadas em muitos casos. Obviamente, a eficiência do método adaptativo de-

pende de um conjunto de fatores, tais como a medida do erro da solução, a taxa de

convergência obtida, a estratégia utilizada e a tolerância especificada. Destes, talvez

o mais importante seja a escolha do controle quantitativo do erro que determinará

onde a precisão da solução é insatisfatória, definindo as regiões que deverão sofrer

refinamento.

A maneira pela qual este controle do erro é efetuado diferencia com-

pletamente o estimador de erro. Quando ele é baseado no conhecimento das pro-

priedades gerais da solução das equações de interesse e nas propriedades de aproxi-

mação do método discreto utilizado ele é denominado estimador a priori. Normal-

mente estimadores deste tipo são capazes de fornecer apenas uma idéia qualitativa

do erro e de predizer taxas de convergência, mas não fornecem muita informação

a respeito do erro de uma solução numa malha específica, dificultando o acompa-

nhamento do processo de refinamento [38]. Apesar disso, eles podem ser bastante

eficientes quando usados em técnicas de extrapolação e quando incluem resultados

de super-convergência no desenvolvimento de estratégias de refinamento mais efi-

cientes [16]. Por outro lado, quando a própria solução aproximada, obtida durante

o processo de resolução, é utilizada no cálculo do erro da aproximação o estimador

é denominado estimador a posteriori. Sua principal vantagem sobre o estimador a

priori está na capacidade de fornecer informações locais sobre o erro, permitindo

que decisões sobre o refinamento localizado sejam tomadas. Esta propriedade, ali-

ada à simplicidade para sua obtenção, tornou este estimador bastante popular e

já se conhece bastante a respeito de sua utilização em problemas lineares elípticos

[3, 45, 62].

Segundo [63] os estimadores a posteriori podem ser divididos em

três categorias principais. Ao primeiro tipo pertencem aqueles baseados na teoria

de interpolação, envolvendo o cálculo, a nível elementar, de derivadas de mais alto

grau de soluções desconhecidas. Têm características locais, mas podem requerer o

uso de técnicas mais elaboradas de pós-processamento [10, 46, 47, 59]. Apesar de

mais simples construção e mais gerais pois independem do operador do problema,
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são frequentemente menos eficientes em capturar corretamente singularidades na

solução. Os do segundo tipo representam os métodos denominados residuais pois

dependem fortemente do operador. Para estes, o resíduo em uma dada norma pode

ser diretamente interpretado como uma norma do erro ou limitado inferiormente

pelo erro. Foi bastante difundido à partir do trabalho pioneiro de Babuska e Rhein-

boldt, no qual foi apresentado à partir da análise matemática em um problema

elíptico unidimensional. Posteriormente, outros trabalhos aplicaram e analisaram

este tipo de estimador para aquela mesma classe de problemas com relativo sucesso

[45]. Indicadores de erro à eles associados podem ser bastante eficientes na iden-

tificação de singularidades [16]. Por último, à terceira classe pertencem aqueles

que utilizam técnicas de pós-processamento para obter soluções com uma ordem

de aproximação mais precisa [62]. Tais soluções podem ser obtidas usando várias

técnicas de projeção e sua utilização fornece informações sobre ambos os erros, local

e global. São bastante simples de serem obtidos, o que contribuiu para sua difundida

aceitação [22, 63].

Na extensão dos métodos adaptativos desenvolvidos no contexto de

problemas elípticos para os problemas da mecânica dos fluidos regidos por opera-

dores hiperbólicos ou incompletamente parabólicos surgem questões complicadoras

que muitas vezes ou inviabilizam ou tornam infrutíferas suas utilizações. Em parti-

cular, a não-simetria e a não-linearidade dos operadores devem implicar em escolhas

diferentes para a norma em relação àquela que aparece naturalmente no contexto de

problemas elípticos (norma da energia). Basicamente, as técnicas adaptativas alter-

nativas que vêm sendo adotadas para problemas desta classe, tais como o problema

de transporte convectivo-difusivo, são baseadas em refinamentos locais de acordo

com uma medida de alguma quantidade calculada, como por exemplo uma com-

ponente do gradiente da solução aproximada, sem que haja de fato um controle

do erro. No contexto das equações de Euler e Navier-Stokes uma dificuldade adi-

cional decorre da presença de variáveis desconhecidas de várias escalas (densidade,

pressão, velocidade e temperatura). Assim, idealmente, o estimador desejado deve

tanto ser capaz de computar igualmente todas as variáveis de modo a que não se

perca nenhuma informação sobre o escoamento e, neste sentido, ser adimensional,

quanto levar em consideração as propriedades dos novos operadores envolvidos. Este
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fato foi ou enfatizado ou constatado em vários trabalhos [50, 60]. Por outro lado,

nada mais natural do que supor que o ganho obtido pela introdução do método

de Petrov-Galerkin utilizado para estabilizar a formulação tenha, de alguma forma,

importância para tornar possível um controle eficiente e preciso do erro para estes

problemas. Em isto ocorrendo, não somente o operador do problema seria levado

em consideração na nova medida do erro, como também os operadores introduzidos

ao modelo discreto para estabilizar a solução aproximada do problema considerado.

Baseado nesta idéia foi desenvolvido em [51] um método adaptativo para o proble-

ma escalar de convecção-difusão. Naquele trabalho, o controle do erro é baseado na

mesma norma usada em [36] para provar estabilidade e as taxas de convergência para

o método SUPG. Os resultados numéricos obtidos com aquela técnica em problemas

lineares e estacionários foram animadores. Assim, a motivação deste trabalho foi

reunir estas idéias com as propriedades do método CAU apresentadas no Capítulo 2

para desenvolver uma medida para o erro da solução do sistema de equações de Eu-

ler e Navier-Stokes. O resultado, romo será apresentado no decorrer desta seção, é

uma metodologia eficiente na captura de singularidades mesmo em problemas não-

lineares e transientes e para a que! todas as variáveis do sistema são ponderadas

igualmente.

A organização deste capítulo é a seguinte. Primeiramente serão a-

presentados o indicador de erro desenvolvido para o sistema de equações de Euler e

Navier-Stokes e a estratégia de refinamento utilizada. A seguir, discute-se a técnica

de refinamento adotada e resultados numéricos são apresentados, comprovando a

eficiência do procedimento proposto.

4.1 Um Indicador de Erro A Posteriori

A idéia aqui é utilizar as estimativas (2.32) e (2.35) para controlar o

processo de refinamento. Observe que as normas utilizadas naquelas estimativas são

automaticamente generalizadas para o sistema de interesse e trazem consigo as pro-

priedades desejadas: levam em consideração os operadores usados para estabilizar o

problema e computam igualmente todas as variáveis do sistema. A norma utilizada
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t

para a análise do CAU - (2.33) - difere da utilizada em [51] para o problema es-

calar estacionário de convecção-difusão pelo termo proveniente do CAU. Conforme

mencionado no Capítulo 2, ele é o responsável pela redução na taxa de convergência

do método CAU e se constatou numericamente que este termo não contribui para

um melhor controle do refinamento, podendo ser desprezado sem prejuízo para a

definição do indicador de erro desejado. Os termos restantes, por sua vez, compõem

um indicador de erro bastante eficiente para o problema estacionário de transporte

convectivo-difusivo de uma grandeza escalar [51, 50]. Assim o erro em cada ele-

mento e, e = 1,. . . (Ne)n, determinado pela diferença entre a solução exata V e a

aproximada V , será medido como:

tl = J V (V - Vh) • K V (V - Vk) dü

+ (4-1)
/ (Ã • v (y - vh)) • ri (Â • v (y - vh)) dü ,
fie

onde (Ne)n é o número total de elementos da malha de elementos finitos atual.

Obviamente W não é conhecido e alguma técnica de pós-processamento tem que

ser utilizada. Denotando por V*V" uma aproximação para o gradiente da solução

exata, V V € [C°(ft)], define-se por simplicidade

e reescreve-se (4.1) como

c2
e=JvmeK Vedil + / (Ã • V«) • T/ (Ã • Vc) áft .

Este pós-processamento é feito simplesmente tomando para valor nodal de V*V a

média aritmética entre os gradientes descontínuos W A que contornam cada nó.

Uma alternativa, também bastante simples, para esta aproximação consiste em ado-

tar nodalmente o valor determinado pela média ponderada pela área dos elementos

que circundam o dado nó. Neste trabalho, entretanto,, optou-se por usar a média
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aritmética com o objetivo de limitar a influência dos elementos maiores sobre os

menores [42], o que é importante para o tipo de comportamento do escoamento que

se deseja representar.

Globalmente, o erro total da solução aproximada obtida com a malha

atual é computado somando a contribuição em cada elemento, isto é,

e =

, 1

e = l

(4.2)

e pode-se determinar também o erro relativo da solução atual, que é a relação

entre o erro total e e a norma da solução exata, que será denotada por ||V||. ||-|| é

determinada aplicando-se a mesma definição utilizada para medir o erro, isto é,

r ~ Ne

\\V\\2 =j VVK WdCt + £ j (Ã • W) • T; (Ã

Da mesma forma, como não se conhece a solução exata, adota-se uma aproximação

para ||V|| do tipo

Com isto, se obtém uma medida do erro percentual cometido (r)) que é dado então

por:

»/= r xlOO%. (4.3)

( ( |> )Í

Além disso, o erro global anterior associado à problemas regulares,

malha uniforme (com h sendo o comprimento característico de cada elemento) e

interpolação linear é limitado por

t<Ch* , (4.4)
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Por outro lado, é também verdade que a taxa de convergência em (4.4) é reduzida

na presença de singularidades, passando de | para | . Tendo em vista que é exata-

mente este tipo de solução que se deseja aproximar e que também deve-se evitar um

excessivo refinamento naquelas regiões, se pretenderá que o processo adaptativo seja

capaz de conduzir à malha com erros tais que, em cada elemento

ce<Che . (4.5)

Em outras palavras, o que se deseja é invocar a taxa de convergência assintótica a

nível elementar. Como ela não é realista na presença de singularidades e os efeitos
V

da singularidade ainda permanecem presentes nos elementos adjacentes à ela, pos-

sivelmente malhas melhores serão obtidas usando a relação (4.5) [60].

4.2 Estratégia Adaptativa

Neste trabalho adotou-se o critério de malha ótima, que objetiva

encontrar uma malha ótima, no sentido de que o erro esteja igualmente distribuído

por todos os elementos [61]. Ou seja, deseja-se determinar uma nova malha tal que

para todo novo elemento o erro local não supere um valor pré-fixado. Este valor,

que será denotado por Zm, é determinado a partir da fixação de um erro percentual

admissível, denotado por rf, tal que

(4.6)

e deve satisfazer

< Ck (4.7)

A partir daí, calculando para cada elemento a razão
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o novo tamanho para o elemento, ft"otl°, é determinado como

íe < 1. =• í .=- f . + dmp

refinamento

desrefinamento

fonovo _ fcg.

(4.8)

Observe que na expressão anterior foi utilizado um fator de amorteci-

mento quando ocorre desrefinamento [18]. Este controle adicional tem como objetivo

evitar um crescimento excessivo dos elementos que poderia conduzir a malhas de

baixa qualidade.

Uma vez determinados todos os h™vo, os valores nodais h"™0 para

cada nó i, t = 1 , . . . , JVP (Np representando o número total de nós da malha atual),

são obtidos fazendo o pós-processamento, mencionado anteriormente, via média ar-

itmética de todos os h™v° que contornam o nó i. Além disso, na prática são especi-

ficados limites inferior (hnún) e superior (Amax)- m̂*x é escolhido para não permitir

elementos muito grandes na malha e Amü, normalmente é fixado para evitar um refi-

namento excessivo perto das singularidades, o que implicaria na utilização de passos

de integração muito pequenos em se tratando de problemas transientes. A seção

seguinte mostrará como esses novos valores nodais serão usados dentro da técnica

de refinamento adotada.
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4.3 Refinamento do Tipo h por Redefinição da
Malha

Uma vez identificado pelo indicador de erro uma região da malha

que necessita de refinamento, existem basicamente três procedimentos a adotar.

Um deles, bastante simples, denominado método r, consiste em remanejar os nós da

malha de modo a provocar uma densificação na região desejada em detrimento de

um desrefinamento no restante do domínio. Este procedimento é bastante simples e

barato de ser implementado pois não aumenta o número total de graus de liberdade.

Em contrapartida, é fortemente dependente da malha inicial e não há garantia de se

atingir a precisão requerida. Uma outra técnica, denominada método p, consiste em

utilizar naquelas regiões funções de elementos finitos aproximadas por polinómios

de mais alto grau. Este procedimento, que pode utilizar funções hierárquicas, é

relativamente mais complexo de ser implementado mas bastante eficiente. Uma

outra idéia, denominada método h, consiste em reduzir o tamanho do elemento nas

regiões de maior erro. Esta redução pode ser feita ou subdividindo o elemento

(inclusão de novos elementos) ou redefinindo (gerando) uma nova malha a partir de

informações da malha anterior.

Neste trabalho optou-se pelo refinamento do tipo h via redefinição da

malha. A principal vantagem de se utilizar este procedimento em comparação com

o da inclusão de elementos se deve à possibilidade de representar eficientemente

as características unidimensionais do escoamento, o que é conseguido gerando-se

elementos direcionalmente estirados. Obviamente, a eficiência computacional deste

procedimento está vinculada ao uso de um bom gerador de malhas. Aqui, utilizou-se

o código ARANHA [17], que gera malhas de elementos finitos triangulares via técnica

frontal à partir da definição geométrica do contorno do domínio e da especificação

em pontos i deste domínio, no caso coincidentes com os nós da malha atual, dos

seguintes parâmetros:

• h"™0, novo comprimento do elemento (altura do triângulo);

• Oi, direção do estiramento;
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6i, estiramento.

O comprimento A"ovo, também denominado espaçamento entre os

nós, é calculado pelo indicador de erro proposto como apresentado na seção anterior.

8i e <5, serão determinados no decorrer desta seção. Uma representação do significado

destes parâmetros para um elemento está esquematizada na Figura 4.1.

Fig. 4.1 - Representação dos parâmetros para definição da malha em um elemento.

A determinação adequada das direções xi/yi (ou do ângulo 6) é

fundamental para a eficiência deste procedimento. Em [52], adotou-se para X\ a

direção das linhas de corrente. Naquele caso, em se tratando de problemas lineares

de convecção-difusão, esta opção é bastante natural pois a direção das linhas de

corrente corresponde à direção de transporte. Entretanto, para o problema não-

linear de interesse, em que se deseja um refinamento localizado nas proximidades

de choques e/ou camadas-limite, já foi mostrado que aquela não é a direção mais

adequada. Nestes casos, espera-se que a direção do estiramento seja normal à direção

de maior variação da solução, ou seja, direção do gradiente da solução. Assim, a

direção do estiramento (6) é facilmente obtida quando os gradientes nodais são

calculados. Como o gradiente é descontínuo na interface entre elementos, adotou-se

para o valor nodal do gradiente pós-processado a média aritmética entre os gradientes

calculados em cada elemento que compartilham o nó considerado.

Foi ressaltada anteriormente a importância de se ponderar igual-
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mente todas as m variáveis do sistema de modo a não se privilegiar algum com-

portamento específico de alguma delas independentemente. Este fato foi levado

em consideração no cálculo do parâmetro h"ovo. Agora, no entanto, a consideração

de algum procedimento para o cálculo do gradiente visando a determinação dos 0,

computando todas as m variáveis implicaria na prática num custo computacional

desnecessário. Assim, como alternativa para se determinar a direção do gradiente

da solução aproximada, adotou-se a densidade como variável chave.

Definindo (U^J como o valor da densidade aproximada no nó i,

tem a direção do vetor unitário j j dada por

) 3

onde i e j são os vetores unitários nas direções x e y, respectivamente. A ex-

pressão anterior permite determinar o ângulo #,, direção do estiramento no nó i.

Por sua vez, o estiramento, como sugerido em [47], é determinado

partindo-se da idéia de que ele deve ser maior nas regiões em que o escoamento

for aproximadamente unidimensional, com pequena curvatura. Uma medida da

curvatura em cada elemento é dada pela variação da direção do estiramento no

elemento, Ae, determinada fazendo

Ae = - (A12 + A23 + A3i) ,

onde

dif = 9t- 6k;

Alk = min {dif, 180 - dif),

e os A/* estão esquematizados na Figura 4.2 [34].
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Fig. 4.2 - Variação da direção do estiramento em um elemento.

Após o cálculo para todos os elementos, projeta-se estes valores para

os nós aplicando o mesmo pós-processamento utilizado na determinação do gradiente

nodal. Denote por (A0), estes valores nodais. Com estes valores calculados em cada

nó da malha atual e sabendo que o quadrado do estiramento é a razão entre as

curvaturas nas direções principais [47], o estiramento em cada nó é determinado

pela condição:

6} (A0)i = k = constante .

Segundo o critério de malha ótima, esta constante é determinada pelo produto entre

a variação média da direção do estiramento na malha determinada como

e o quadrado do estiramento mínimo pré-definido, isto é,

Obviamente, um limite superior para o estiramento deve ser imposto de modo a
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evitar malhas extremamente distorcidas. Assim,

_ u t _ vnmx >

Para ilustrar a influência da escolha destes parâmetros sobre a malha gerada, ob-

serve a diferença entre as malhas obtidas com diferentes valores para 6 ^ e ó , ^

apresentada na Figura 4.3, Deve-se ressaltar a notável influência que a orientação e

o estiramento têm sobre a malha gerada e, portanto, sobre a eficiência do procedi-

mento, no sentido que a requerida precisão pode ser alcançada com malhas com um

número muito menor de graus dé liberdade.

A\/v\/:

<7\AZ

m»MS

iiww\i
i1

1
] ; 3^t

I
A

\

i1
7

(a) sem estiramento e sem orientação;

(b) Saia = 1 e Sn** = 3; (c) Saàn = 2 e ím^ = 5;

Fig. 4.3 - Comparação entre as malhas geradas com diferentes parâmetros

"min C OQAX

(a) 611 nós / 1163 elementos; (b) 344 nós / 632 elementos;

(c) 186 nós / 329 elementos.
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4.4 Resultados Numéricos

Em muitas situações, uma boa estratégia para obter a solução de

um problema estacionário não-linear consiste em utilizar um esquema de evolução

no tempo. Começando com uma aproximação inicial, a solução evolui no tempo

até convergir para o estado estacionário. Neste contexto, a utilização de um es-

quema de refinamento adaptativo pode ser introduzida começando os cálculos com

uma malha esparsa até que o estado estacionário seja alcançado. Aí, então, o erro

é estimado e, se a tolerância prescrita não for satisfeita, uma nova malha é ger-

ada e uma nova solução é determinada adotando como condição inicial os valores
>

das variáveis interpolados para os nós da nova malha. Esta interpolação é feita

pelo código MULTGRID [19] e o modelo discreto adotado utilizou elementos finitos

triangulares lineares no espaço e contínuo no tempo.

0 problema transiente que será tratado nesta seção refere-se à pro-

pagação de um choque pelo domínio considerado. Para este problema em particular,

uma estratégia eficiente consiste em executar o refinamento somente em determina-

dos intervalos de tempo pré-definidos para minimizar o custo computacional: quando

o refinamento adaptativo é executado, recalcula-se a solução para o intervalo de

tempo considerado e continua-se o processo de evolução até o próximo refinamento.

Neste problema transiente, o modelo discreto adotado utilizou elementos finitos tri-

angulares lineares no espaço e nó tempo.

4.4.1 Escoamento sobre uma cunha

O domínio computacional e as condições de contorno adotadas foram

apresentados na seção 3.4.2 do capítulo anterior. Para este problema, regido pelas

equações de Euler, A • W = 0 , não faz nenhum sentido prescrever um erro per-

centual visto que, segundo a definição do erro adotada (4.1)

e= l
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Desta forma, optou-se aqui por estipular uma tolerância máxima para controlar o

refinamento. Esta tolerância é definida como:

tol = onde = max (ee) e 0 < 1.
e=lJJ

O algoritmo termina quando a diferença relativa entre duas soluções estacionárias

consecutivas está abaixo da tolerância especificada.

Começando com a malha mostrada na Figura 4.4, apresenta-se na

Figura 4.5 a malha final e a densidade calculada pelo esquema proposto. Na Figura

4.6 apresenta-se os resultados correspondentes obtidos usando a metodologia de-

senvolvida em [23], que conduz à seguinte estratégia: Ch"™0 \Ch\ — tol, tol sendo

uma tolerância pré-estabelecida (assumiu-se aqui C = 1). Neste exemplo, adotou-se

dmp = 1.5, ímjn = 1 e ôjo^ = 3.

Fig. 4.4 - Malha inicial (226 nós / 396 elementos).



86

IP1
B

9?f

\
K

1

Dooidak

Nircu

1 OI04E+01
2 OIOiE+01
i 0II2E+0I
« O.lICEtOl

01KE+OI
OlME+01
OIME+01
OI32E*01

3
6
7
I
9
10 0.K0E-KII

NrrdM»
ai*«E-toi

NmlMB
0100E+CI

Fig. 4.5 - Malha final e densidade calculada (682 nós / 1292 elementos).
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0IJ2EtOi
0.I36E+O1
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Nhtikfc :

Fig. 4.6 - Malha final e densidade calculada (1023 nós / 1967 elementos) [23].

A solução obtida usando drrvp = 2 é mostrada na Figura 4.7 e na

Figura 4.8 apresenta-se uma comparação entre os erros totais obtidos com o pro-

cedimento proposto e com a metodologia apresentada em [23]. Deve-se notar que

estes procedimentos são bastante similares paxá este problema não-viscoso visto que

Ch = A • Wh e, neste sentido, ambos dependem de Ch . Entretanto, o procedi-

mento proposto neste trabalho elimina, consistente e automaticamente, um possível

refinamento excessivo pela utilização da norma L2 do resíduo ponderada, sendo r/

a função de ponderação. Além disso, comparando os resultados apresentados nas
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Figuras 4.5 e 4.7, verifica-se que esta metodologia funciona muito bem quando é per-

mitido um desrefinamento mais rápido, mantendo a precisão e guiando o refinamento

para a posição desejada.

0104E+CI
OIOÍE+OI
0112E+01
0116E+01
OlJOEtOl
O.lME+01
o.iaE+oi
0.132E+O1
0136E+0!
0140E+01

NrrdMn

Fig. 4.7 - Malha final e densidade calculada (547 nós / 1037 elementos)

dmp — 2.

6.00E-02

S.SOE-02

S.OOE-02

4.50E-02

4.00E-02

S.50E-02

Erro

3.00E-02

dmp=1.5

dmp=1.5 (ref. [23])

dmp=2.0

200 400 600 800 1000

Numero de nos
1200

Fig. 4.8 - Erro calculado por (4.1).



4.4.2 Escoamento sobre uma placa plana

Para este exemplo, descrito na seção 3.4.3, apresentam-se nas Fig-

uras 4.9 e 4.11 a malha inicial e a solução correspondente (curvas de nível de den-

sidade, temperatura, pressão e número de Mach), respectivamente. Esta é a malha

utilizada como partida da processo adaptativo. A malha final e a solução final são

mostradas nas Figuras 4.10 e 4.12. Observando a malha obtida, verifica-se que a

técnica adaptativa automaticamente concentrou elementos nas regiões do choque

e da camada-limite. As curvas de nível da solução comprovam este fato e estão

em concordância com os resultados apresentados em literatura. Deve-se também

ressaltar aqui a importância do fato de acoplar a técnica adaptativa desenvolvida

com um método estável, o que permite que as faixas de refinamento sejam bem

estreitas.

YYYYYYYYYV

Fig. 4.9 - Malha inicial (147 nós / 248 elementos).

Fig. 4.10 - Malha final (3687 nós / 7206 elementos ).
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Nível Mix.:
O816E+00

Nível!

Fig. 4.11 - Solução inicial
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9
11
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a775E-03
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• (X277E-Ô3

NndMn.:
a715EO0

Fig. 4.12 - Solução final
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4.4.3 Reflexão de um choque

Este problema não-viscoso de reflexão de um choque, mostrado na

Figura 4.13, consiste em três regiões do escoamento separadas por um choque oblíquo

incidente e pelo choque que se forma por sua reflexão na parede. A Figura 4.13

mostra as condições do escoamento nestas regiões.

M-2J781

p-I .7
p = 1.52819
u,« 2.619334
ii,=-0.50632

M-2.9

p-i.q.
p «0.714286
o,«19
u,*0.0

- - Y 23.28'

M » 168728

p -US72I
p «193407

4.1 , ".-«»

Fig. 4.13 - Reflexão de um choque: domínio computacional

Para a malha inicial mostrada na Figura 4.14, apresenta-se a malha

e solução parciais e finais nas Figuras 4.15 e 4.16, respectivamente. Note que com o

primeiro refinamento, obtido com 0 = 0.10, basicamente se conseguiu um remane-

jamento dos elementos, concentrando-os próximos ao choque e redirecionando-os.

Com o segundo (0 = 0.03) ocorre efetivamente um aumento no número de graus de

liberdade o que, consequentemente, permitiu uma estreita concentração de elemen-

tos na região do choque, conduzindo à uma solução bastante superior à obtida em

[46], onde foi utilizado como indicador o salto da derivada da densidade na interface

entre elementos. Por outro lado, assim como a malha apresentada em [47], a malha

aqui obtida com ímm = 2 e ím^ = 5 foi estirada na direção apropriada.

Fig. 4.14 - Malha inicial (537 nos / 970 elementos).
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«aisr

Fig. 4.15 - Malha final (587 nós / 1057 elementos) e solução final

í ST,

Fig. 4.16 - Malha final (1206 nós / 2300 elementos) e solução final



93

4.4.4 Escoamento num túnel de vento com degrau

Como último exemplo, escolheu-se um problema-teste transiente bas-

tante conhecido, também denominado problema de Woodward e Colella em decorrên-

cia da extensa experimentação numérica à qual estes autores submeteram o proble-

ma do escoamento supersônico num túnel de vento com um degrau [58]. 0 domínio

computacional está mostrado na Figura 4.17, onde também se apresenta a condição

de contorno na entrada. Sobre .as paredes, a condição de não-escorregamento foi

imposta.

p-1.4

p =1.0

u, = 3.0

0.6 Z4

O8

02

Fig. 4.17 - Túnel de vento com degrau: domínio computacional

A malha inicial está mostrada na Figura 4.18 e nas Figuras 4.19-

4.21 as malhas e correspondentes soluções para t = 0.5, t = 1.5, e < = 3.0 são

apresentadas, respectivamente. Por ter sido adotado Amin = 0.035, as malhas não

apresentam uma concentração adequada de elementos nas regiões de singularidade.

Entretanto, se pode observar que as malhas acompanham a propagação do choque

ao longo do domínio. As soluções obtidas apresentam boa concordância com as

apresentadas em [23, 41, 58].

xxx)axxx)(xxxxxxxxxx>^

Fig. 4.18 - Malha inicial (320 nós / 558 elementos).
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(a)

(b)

(c)

Fig. 4.19 - Malha (261 nós / 461 elementos)

e solução final ( t=0.5 ).
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(a)

(b)

(c)

Fig. 4.20 - Malha (551 nós / 1010 elementos)

e solução final ( t=1.5 ).
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(a)

(c)

(d)

Nnú:

wwr:

Wear

Fig. 4.21 - Malha (644 nós / 1182 elementos)

e solução final ( t=3.0 ).



Conclusões

Neste trabalho, apresentou-se uma metodologia para a resolução das

equações de Euler e Navier-Stokes Compressível, que conjuga estabilidade do ope-

rador de captura desenvolvido com a eficiência de uma técnica adaptativa, que leva

em consideração as propriedades matemáticas do método utilizado.

Com a generalização do CAU para o sistema de equações de interesse

obteve-se um controle eficiente das derivadas na direção do gradiente aproximado

generalizado na presença de choques e camadas-limite. Além disso, a função de

upwind associada ao CAU é obtida diretamente por construção do método, sim-

plificando sua futura implementação computacional para sistemas tri-dimensionais.

Na verdade, não se verificou, a princípio, qualquer dificuldade em estender o oper-

ador CAU para sistemas tri-dimensionais. Este modelo foi construído baseado na

formulação de elementos finitos no espaço e tempo, escrita em termos de variáveis

de entropia. Esta escolha justifica-se por ser conceitualmente mais adequada ao

problema, permitindo uma resolução mais precisa ao longo das características e por

garantir que o modelo discreto satisfaz automaticamente a Segunda Lei da Ter-

modinâmica (desigualdade de Clausius-Duhem). 0 uso desta formulação mostrou

que, tanto para o problema viscoso (Navier-Stokes) quanto para o invíscido (Eu-

ler), o operador de captura de descontinuidades desenvolvido apresentou na maioria

dos exemplos analisados um excelente comportamento na representação de choques,

quando comparado com outros modelos existentes na literatura. Deve-se ressaltar

que as mesmas boas características de estabilidade são mantidas em problemas tran-

sientes.

Por outro lado, o método adaptativo proposto conseguiu caracterizar

com bastante precisão as regiões de choque e camadas-limite, permitindo um ade-

97
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quado refinamento nessas regiões de singularidade. Apesar disso, não foi possível

demonstrar que o indicador de erro associado funciona como um estimador de erro,

no sentido de que o erro estimado converge para o erro real. Assim, este é um tema

de pesquisa que permanece ainda em aberto.

A possibilidade de geração direcional introduzida ao modelo adap-

tativo desenvolvido permitiu uma apropriada representação de características unidi-

mensionais do escoamento dos fluidos analisados, conduzindo à malhas com menor

número de graus de liberdade para uma mesma precisão da solução aproximada.

Para melhorar ainda mais a precisão é natural se considerar o uso de interpolações

de ordem superior e, portanto, utilizar técnicas de refinamento do tipo h-p, as quais

vêm se popularizando com o advento de máquinas de alto desempenho.

A motivação para desenvolvimentos futuros advém do fato de que,

apesar da metodologia desenvolvida ter se mostrado bastante potente na resolução

das equações de Euler e Navier-Stokes compressivel, tais equações muitas vezes não

conseguem descrever fenômenos de interesse prático. Este é o caso, por exemplo,

da simulação numérica de escoamentos turbulentos, de especial interesse no de-

senvolvimento e projeto de turbinas a gás e compressores (nas áreas aeronáutica,

de exploração de petróleo e nuclear - reatores HTGR) e de turbinas a vapor (nas

áreas nuclear e naval). Na caracterização de tais problemas, modelos apropriados de

turbulência são acoplados às equações originais, introduzindo novos complicadores

numéricos. Em projetos aerodinâmicos-aerotérmicos, se pode identificar também

outros complicadores decorrentes da coexistência ou não de fenômenos físicos críticos

tais como efeitos químicos relacionados à dissociação e recombinação entre compo-

nentes do fluido, efeitos dos gases reais, rarefação e etc.
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