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Resumo

Uma ferramenta para bioengenheria com alto impacto social é a simulação computacional
do funcionamento do Dispositivo de Assistência Ventricular (DAv). Os DAV's são empregados

para manter a pressão e o fluxo de sangue, auxiliando a circulação sanguínea durante o ciclo
cardíaco. Isto explica porque, de alguns anos para cá, o uso desses dispositivos vem crescendo
como uma opção terapêutica para pacientes que esperam por um transplante cardíaco. A uni-
dade de bombeamento do DAX/ é conectada ao coração do paciente por meio de tubos flexíveis.
Surgem questões relevantes de bioengenheria relacionadas à mecânica de fluidos deste problema,
especialmente em termos da forma dos tubos: Quais formas seriam as mais adequadas para a
secção transversal? É a forma circular a melhor? As ondulações representam alguma vantagem?
Nesse caso, onde elas deveriam estar localizadas?

Tendo em vista esta motivação científica, o objetivo deste trabalho é, seguindo os trabalhos
de Peskin, apresentar, implementar e testar adequadamente fontes e sumidouros, elementos

necessários na modelagem matemática da entrada e saída de fluido em tubos flexíveis.

O Método da Honteira Imersa de Peskin é particularmente adequado para muitas aplicações

na dinâmica de biofiuidos envolvendo a interação entre fluidos viscosos incompressíveis e inter-
faces elásticas. Aqui, por simplicidade e não por uma restrição imposta pela metodologia, as
simulações mostradas são realizadas apenas para modelos de problemas bidimensionais.



Abstract

A pool to bioengineering with a high social impact is the numerical simulation of Ventricu-
lar Assist Devices (VAD's). VAD's are employed to maintain proper blood pressure and üux,
assisting blood circulation during the cardiac cycle. In recent years, the use of these devices
is increasing as a therapeutic option íor patients waiting for a cardiac transplantation. The
VAD pumping unir is connected to the patient's heart by flexible tubes. Relevant bioenginee-
ring questions alise related to the biofluid mechanics of this problem, especially in terras of the
shapes of the tubes: "What are their proper cross sections? is the circular one the best? Are
tapers of any advantage? if se, where should they be placed?" Bearing this scienti6c motivation
in mind, the goals of this work are, following Peskin's works, to present, to implement and to
test properly sources and sinks, the modelling elements needed to simulate inflow and outflow
conditions for an incompressible fiow in flexible tubes. Peskin's Immersed Boundary Method is
particularly suitable for many applications in biofiuid dynamics involving the interaction betwe-
en transient, incompressible viscous Ruids and elastic interfaces. Here, íor the sake of simplicity
and not íor a restriction imposed by the methodology, the simulations shown are performed only
íor two-dimensionar model problems.
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CAPÍTULO I

Introdução

Uma ferramenta para bioengenheria com alto impacto social é a simulação computacional do
funcionamento do l)isposãtiuo de .Assistência HenfHcuZar (DAV). Tipicamente, o DAV consiste de
tubos üexíveis e uma bomba, as quais são empregadas para manter a pressão e o fluxo de sangue,
auxiliando a circulação sangüínea durante o ciclo cardíaco. Alguns deles, os DAV parac07páreos
podem auxiliar um ou ambos os ventrículos por semanas ou meses. Outros, os intrac07póreos
podem auxiliar o ventrículo esquerdo por anos! Isto explica porque, de alguns anos para cá, o
uso desses dispositivos vem crescendo como uma opção terapêutica para pacientes que esperam
por um transplante cardíaco jlll. Na Figura 1.1, mostra-se como é um DAV intracorpóreo. Dois
tubos flexíveis são utilizados: um para conectá-lo ao ventrículo esquerdo e outro à aorta.

Figura Dispositivo de Assistência Ventricular (DAV)

l
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A Figura 1.2 ilustra o DAV intracorpóreo implantado em um paciente

Figura 1.2 DAV intracorpóreo implantado em um paciente

As figuras anteriores foram retiradas do sítio http://www.bgsm.edu/bgsm/surg-sci/ct/, o
qual pertence ao Departamento de Cirurgia Cardiotoráxica do Baptist Medical Clenter da Uni-
versidade de Wake Forest.

No Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, foi desenvolvido um DAV paracorpóreo. Este consiste de uma
unidade de bombeamento (Figura 1.3), e uma unidade de controle (não mostrada).

Figura 1.3: Unidade de bombeamento do DAV paracorpóreo desenvolvido no Instituto do Co-
ração do Hospital das Cllínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.



1.1 1ievisão da .L;teratura

O uso deste dispositivo é mostrado na Figura 1.4

Figura 1.4: Uso do DAV paracorpóreo desenvolvido no InCor

Com relação aos DAV's surgem algumas questões:i Como ondulações e deformações no tubo
interfeririam com o escoamento sangüíneo? Seria possível tirar vantagem dessas deformações?
Nesse caso, onde elas deveriam estar localizadas? Qual seria o melhor formato para a secção
transversal?

Embora esses e outros problemas possam ser analisados usando-se modelos tridimensionais de
tubos flexíveis, como o de Rosas j181 que estudou em que condições eles se colapsam, aqui serão
apresentados somente resultados relativos a modelos bidimensionais, a título de simpli6cação
dos modelos e evitar as grandes dificuldades introduzidas por cálculos em três dimensões.

Este e tantos outros problemas oriundos da Medicina e da Biologia caracterizam-se por
apresentarem interações entre fluidos incompressíveis (exemplo, sangue) e interfaces elásticas
(exemplo, tubos flexíveis, músculos, etc.). Neste trabalho, objetiva-se apresentar, implementar e
testar adequadamente alguns dos elementos necessários à modelagem matemática e à simulação
numérica de problemas como os caracterizados acima, tendo sempre como motivação cientíâca
o problema de escoamento incompressível em tubos flexíveis. A ferramenta básica empregada
aqui será o ]14éZodo da Pronfeira ]tnersa.

1.1 Revisão da Literatura

Em 1972, Peskin j121 apresentou um modelo matemático e um método computacional para
estudar o escoamento de sangue ao redor da válvula mitral. Em contraste com muitos outros
autores que estudam o movimento dessa válvula, ele não fez nenhuma suposição geométrica.
A partir das características físicas e fisiológicas do fluido, da válvula e da parede do coração e

' Segundo o l)r Affeld da Medizinische Facultât der Humboldt-Universitãt, Berlim.



[Z.] Revisão da .Literatura 4

aplicando as Leis de Newton, Peskin deduziu as equações dinâmicas do movimento que descrevem
a forte interação existente entre o movimento da válvula e o escoamento do sangue.

No modelo bidimensional inicial foi considerada apenas a parte do coração que inclui o átrio e
ventrículo esquerdos e a válvula mitral. Além disso, foram considerados também os tendões e os
músculos papilares. Para simplificar a implementação computacional do método, considerou-se
que a estrutura cardíaca, completamente imersa no fluido, possui a mesma densidade do fluido.
Por esta razão, o método de Peskin é conhecido como Método da F'ronteira Imersa.

Na elaboração do Método da Flronteira Imersa, Peskin descreveu as variáveis do cuido e da
fibra imersa de formas distintas. As variáveis do fluido (velocidade, pressão, densidade de força)
são descritas na forma .Eu/Chama, isto é, em cada ponto do espaço é analisado o comportamento
de uma determinada variável ao longo do tempo. A posição da fibra está descrita na forma
Zagrangiana, isto é, cada ponto material da fibra é identificado por um parâmetro que permite
que se observe como varia sua posição ao longo do tempo.

Embora o modelo inicial mencionado anteriormente fosse simples, ele permitiu a visualização
da formação de um vórtice atrás da válvula mitral, mostrando como são formados e que papel
realizam no fechamento desta válvula sem retorno sangüíneo. Peskin j131 estendeu o modelo
original incluindo uma descrição mais adequada do coração, a qual foi usada em aplicações
de fisiologia e pato6siologia. Desde 1989, McQueen e Peskin j151, j141 vêm desenvolvendo um
modelo tridimensional do coração que inclui várias estruturas cardíacas obtidas por intermédio
de modelagem matemática.

O Método da Honteira Imersa sofre diversas limitações (Romã j171): estabilidade, relacio-
nada à rigidez da fronteira elática imersa; captura de detalhes geométricos sutis da fronteira
e uso de números de Reynolds não fisiológicos. O caminho adorado para evitar a restrição da
estabilidade tem sido sempre a busca de uma formulação conveniente de uma forma implícita
para o Método da Fronteira Imersa, porém, este problema continua sendo estudado. As duas
últimas limitações podem ser entendidas como uma "perda de resolução", uma vez que não é
uma limitação do método em si, mas dependem de recursos computacionais como velocidade de

processamento e capacidade de armazenamento. Romã j171, motivado por este problema, de-
senvolveu uma implementação adaptativa do Método da Honteira Imersa que usa uma técnica
de refinamento adaptativo de malhas. Refinando uma vizinhança próxima da obra elástica, ele
conseguiu a mesma resolução que pode ser obtida se uma malha uniforme e bem fina fosse usada.

Lai j101 deduziu uma condição de estabilidade para o esquema explícito do Método da Hon-
teira Imersa em uma dimensão e que servirá como ponto de partida na escolha do passo no
tempo em problemas de fronteira imersa em mais dimensões.

Foi desenvolvido por Aaron L. Fogelson e David J. Eyre, ambos do Departamento de Ma-
temática da Universidade de Utah, o .Ihmersed Boundar' and .rnfe7Jace So@wa7'e (IBIS). Este
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software, de fácil manuseio, tem como objetivo viabilizar de forma rápida as simulações de pro-
blemas de interfaces empregando o Método da Honteira Imersa. O IBIS tem implementado o
Método da F'ronceira Imersa em duas dimensões, possui uma meta linguagem para especificar os
parâmetros e condições iniciais requeridas pelo método e uma interface gráfica para visualização
dos resultados. Na Figura 1.5, mostra-se a página principal do IBIS.

F'.E#BFF':]
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Figura 1.5: IBIS: http://www.math.utah.edu/IBIS/

O Método da F\onteira Imersa é uma ferramenta extremamente útil de modelagem. Sua
utilidade é ilustrada na simulação de uma variedade de problemas complexos. Como exemplo, é
possível mencionar a agregação de plaquetas durante a coagulação sangüínea l81, a locomoção de
animais aquáticos l71, a dinâmica de fluido no interior do ouvido l21, o escoamento incompressível
em tubos tridimensionais colapsáveis j18], a modelagem do escoamento arteriolar e o respectivo
transporte de massa jll e a simulação de um fluido incompressível passando por um arranjo de
cilindros circulares [101.
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1.2 Apresentação deste trabalho

Este trabalho tem por objetivos apresentar, implementar e testar adequadamente o modelo
adotado por Peskin j131 para simular a presença de /aDIe e sumidouro, elementos de modelagem
adorados para simular a entrada e saída de fluido da região estudada. Para isto, foi utilizado como
código base o código desenvolvido na linguagem C por Masaishi j211, ao qual, além de alterações
para incorporar os novos elementos de modelagem, foram acrescentadas algumas subrotinas de
teste usadas em sua validação. No Capítulo 2, é feita uma exposição do Método da Honteira
Imersa: sua formulação matemática, esquemas numéricos e algoritmo. No Capítulo 3, apresenta-
se o Método da liYonteira Imersa contendo fonte e sumidouro. No Capítulo 4, são apresentados os
testes numéricos utilizados para verificar a ordem do Método da Honteira Imersa, para ilustrar
o funcionamento dos modelos adorados para fonte e sumidouro e para simular o escoamento
laminar entre placas paralelas. Conclusões e planos futuros são discutidos no Capítulo 5. Alguns
apêndices são incluídos no fim do trabalho com o objetivo de esclarecer pontos abordados durante
seu desenvolvimento.



CAPÍTUt,0 2

Apresentação do Método da
If'ronteira Imersa

Neste capítulo será exposto o modelo matemático e o método computacional elaborados por
Peskin j131 para estudar a interação entre um fluido e fibras elásticas nele imersa. Tal interação
pode ser encontrada na Biologia, Medicina, Física e Engenharia.

Na Seção 2.1, serão deduzidas as equações do modelo que governam a interaçãi) dinâmica
entre o fluido e a fibra. Tais equações foram encontradas considerando-se uma fibra imersa com
propriedades elásticas, infinitamente delgada e com massa desprezível, e um fluido viscoso e
incompressível contido num domínio {2 C R2

Na Seção 2.2, apresentam-se as notações e as discretizações utilizadas para aproximar as de-
rivadas que aparecem no modelo matemático, em particular, as aproximações para os operadores
gradiente, divergente e Laplaciano.

Na Seção 2.3, apresenta-se o algoritmo do método computacional.

2.1 Modelo matemático

As equações do escoamento de um fluido viscoso, incompressível, no qual os efeitos de
gravidade não são considerados, têm a seguinte forma:

âu
+u.V uP

V.u
VP+PA u,

0,

(2.1)

(2.2)

onde as incógnitas são a função vetorial u = u(x, t) (x é a posição no espaço e t é o tempo),
que representa a velocidade do fluido, e a função escalar p = p(x,t), que representa o campo
de pressão; os parâmetros físicos p e p, constantes no espaço e no tempo, são respectivamente

7
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a densidade de massa e o coeficiente de viscosidade. A equação (2.1) representa a conservação

do momento e a equação (2.2) é a equação de continuidade. As equações (2.1)-(2.2) devem ser
completadas com uma condição de fronteira adequada e condição inicial para o campo velocidade
u. Será assumido aqui o domínio de trabalho Q = 10, 11 x 10, 11 e condições periódicas para a
velocidade na fronteira,isto é

u((0, y),t) 3/),t) , vf 2 0,

u((z,0),t) = u((a,l),t), Vt ? 0.

A condição inicial para a velocidade é u(x, 0) = uo(x) , x C Q, onde uo é dado.

A intenção é modelar o escoamento de um fluido viscoso, incompressível, no qual
uma abra elástica encontra-se imersa. O conjunto formado pelo fluido e pela abra será
denominado sistema ./Zuádo-abra.

A posição da fronteira imersa será descrita na forma Zagrangeana. Dessa forma, cada ponto
material da fibra é identificado por um parâmetro que permite que se observe como varia sua
posição ao longo do tempo. A função que descreve a posição será X(s,t) = (Xt(s,t), X2(s,t)),
s C S = la,ól, onde cada valor do parâmetro s identifica univocamente um ponto material da
õ.onteira imersa.

As considerações feitas sobre a fibra são

(i) a fibra é infinitamente delgada e tem massa desprezível;

(ii) a fibra apresenta propriedades elásticas

Devido à consideração (i), a fibra não ocupa volume. Isso permite considerar o sistema
fluido-fibra como sendo simplesmente um fluido viscoso e incompressível, no qual age uma força
oriunda nos pontos onde a fibra está localizada. Em particular, o campo de velocidade u do
sistema fluido-fibra continua satisfazendo V u = 0 (condição de incompressibilidade). Devido à
consideração (ii), a fibra tem uma direção preferencial para exercer força (o sistema fluido-fibra
é -isot,@Íco).

As equações que modelam o sistema fluido-fibra são dadas por

8u
P Vu. +u

V.u
--Vp + p Z\. u + F ,

0.
(2.3)

(2.4)

O termo F, usualmente um campo de força externo, neste caso representa a força produto da
presença da fibra elástica. Note que esta força é descontínua, diferindo de zero somente nos
pontos onde a fibra está localizada. Em geral, as fibras se mexem devido a suas propriedades
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elásticas e ao movimento do fluido. Seja f(s, t) a densidade de força elástica aplicada pela abra no
fluido. Aplicando a segunda lei de Newton a um trecho arbitrário da fibra definido em s c lsi, s21
(ver Figura 2.1), obtém-se

ã /" mU111g=4. .í. - T ',@, Ol:Í , + /" (-fb, W .Z.,àt J. '''*'' õs

onde m(s) representa a densidade de massa unidimensional.

(2.5)

ITJll': , t)

x(',t
a...tls,t

x(': , {l
IT.ll.:,/

Figura 2.1: Forças atuantes na fibra no trecho X(sl, f) e X(s2, t)

T é a tensão na fibra cujo valor é dado pela lei geralizada de Hooke

r é o vetar tangente unitário,

âX(s,t
,(.,f) --=,g'::-: (2.6)

1 1 ê-xb,t) l l

e (--f) é a reação do fluido em resposta à ação da fibra sobre ele. Assumindo-se que a abra possui
densidade de massa desprezível, o primeiro membro da equação (2.5) se anula. Aplicando-se o
Teorema PundamenfaJ do C;álctzlo e reordenando-se os termos da equação (2.5), tem-se

S

:::«:,»': - j::«n«..». (2.7)
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Como si e s2 são arbitrários (o segmento de fibra é arbitrário), conclui-se da equação (2.7) que
a densidade de força elástica é dada por

a T l- .

r(', t) - :áf-(', t)
aT õ7'

r + T =--
âs ' ' Os

=,.,g««, (2.8)

onde K = iigitl/il!;:i ll é a curvatura da abra e n = g:/llg:li, o vetor normal a ela. Para
encontrar a relação entre a densidade de força elástica e a densidade de força du equações do
fluido, considere uma região arbitrária R do domínio Q como mostrado na Figura 2.2.

Figura 2.2: R é uma região arbitrária de domínio Q

A força total na região R é dada por

R
F(x, t) dx

'{,cslX(,,t)cx}

f(., t)Wa (X(;, t)) d.

f(.,t)( / õ(x X(s, t))dx) dsS JR
( / õ(x - X(., t))f(s, t) d.)dx ,R JS

S

f(., t) ds

(2.9)

onde WR(x) = 1 se x C R e 0 caso contrário, â é a "função" delta de Diract bidimensional
Como R é arbitrário, então

F(x, t) f(., t)õ(x
S

x(., t)) d.. (2.10)

l Para maiores detalhes ver Apêndice A
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Devido à viscosidade do fluido, os pontos da fibra se movimentam com a velocidade local
do fluido (condição no-sZip). Esta condição pode ser expressa matematicamente em termos do
campo de velocidade do fluido como

âX(s. f)
=:=U (s, t),t).

Usando-se as propriedades da função delta de Dirac, é possível se expressar o lado direito da
equação (2.11) em termos do campo de velocidades de6nido nos pontos x C Q, isto é,

(2.11)

u(X(.,t),t) u(x, t)Õ(x - X(,,t)) dx

Assim, (2.11) pode ser escrito como

ei?lll:a - .Á «(x, 0ó(x - xb, W a*. (2.12)

2.1.1 Resumo das equações do modelo matemático

Das considerações anteriores, o conjunto de equações que modelam a interação de um cuido
incompressível com viscocidade e densidade constantes com uma fibra elástica, infinitamente
delgada e de massa desprezível, são dadas por

,(= --« v«) - +«a «---, P.:D
0, (2.14)

onde,

F(x, t)

f(;, t)

f(., f)õ(x - X(., t)) d;,
S

q;o,o ,
(2.15)

(2.16)

com

ei?iálta - .Á «(*, 0õ(x - xb, a d*. (2.17)

As funções incógnitas são o campo velocidade, u = (u,u), o campo pressão p e a posição
da fibra, X. Estas equações fornecem uma formulação mista Eu/er-Zlagrarzgearza do
problema. As quantidades associadas ao fluido (velocidade, pressão e densidade de força)
são descritas na forma Euleriana. A posição da fibra é descrita na forma Lagrangeana. As
equações (2.13)-(2.14) são as equações de Navier-Stokes para um fluido viscoso, incompressível,
com densidade de massa constante, afetado pelo movimento de uma fibra elástica imersa. As
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equações (2.15) e (2.17) descrevem a interação entre fluido e fibra. A equação da fronteira,
(2.16), fornece a relação existente entre a densidade de força elástica e tensão. Note que o delta
de Dirac é empregado para passar da formulação Euleriana para a Lagrangeana e vice-versa.

Como será visto a seguir, a formulação apresentada inspira um método computacional para

resolver simultaneamente as equações (2.13)-(2.17).

Outra forma de se expressar estas equações é

,($ --« -vp-t Fb u -+ l;Q-;:b,tàÕtx x(., t)) d,,
0,

u(x, t)Õ(x -- X(s, t)) dx,

denominada, /or'mutação /unção de/fa (Stockie j191).

Q

ax(., t)

2.2 Método computacional

Um método computacional para resolver as equações (2. 13)-(2. 17) pode sei formulado empregando-
se diferenças finitas. O domínio Q = ]O, l] x ]O, 1] será dividido em uma malha computacional
uniforme de tamanho N x .N, onde x{,j = (z{,yj) = ({h,.jA), tendo espaçamento h = + em

ambas direções para simplificar as díscretizações (malha Euleriana). As quantidades u e p são
periódicas na fronteira deste domínio, isto é, tem o mesmo valor em (zo,Z/i) e (ZX,3/i) assim
como em (zi, yo) e (z{, 3/N). A configuração inicial da fronteira será discretizada em um conjun-
to de NÓ pontos (malha Lagrangeana). Se a fronteira for dada por uma curva fechada, então,

x(sO,t) =x(SW,,t), Vt 2 0, ond' si -a+/6.s e As = 1l#(se - a, s/y, = b)-

As quantidades são procuradas nos tempos tn = n At, onde At é o passo no tempo. A Figura
2.3 mostra malhas típicas a serem empregadas.

2.2.1 Notações e operadores de diferença empregados

As seguintes notações serão usadas para as aproximações dos campos velocidade, pressão e
rlnneidnHn rlp fnrpn.

uh H u(açi,yj,t.),

P:lj P(aç{,Z/j,t.), {,j =0,1,...,.M- l,

F:j F(aç{,yj,f«).
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Para a localização da fibra e densidade de força elástica, tem-se

Xr = X(si,t«),
$' = f(si,t«) 1=0,1,...,NÓ--l erz=0,1,

Figura 2.3: Malhas Euleriana ("o") e Lagrangeana (".")

Os operadores de diferenças finitas usados aqui foram baseados na discretização proposta
por Printz e Peskin j16l:

8 para aproximar as primeiras derivadas no espaço serão empregadas as aproximações para
6'ente, para trás e centrada, dadas respectivamente por

4'i+\,j -- 'bi.i

'bi*j -- 'bi-'t.j

'bi+t ,j -- 'bi- \,j
2h '

sendo (2.18)-(2.19) de primeira ordem e a última, (2.20), de segunda ordem

definições similares serão usadas para a derivada y, Z)J', .D; e -O9;

)h

)h

nt+i,i (2.18)

(2.19)

(2.20)

Observe que

e para aproximar os operadores diferenciais gradiente, divergente e Laplaciano, serão utili
zadas aproximações de segunda ordem dadas, respectivamente, por

(G@)i,j (.o: , .og)#':,.j ,
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D .ui,j = D:ui,j +.D:uí,j,
b.h$i,j = tD:D; + Dllnli)+i,i

A aplicação do operador divergente D ao operador G resulta em um operador de diferenças
para o Laplaciano conhecido como a "regra dos cinco pontos" :

D - aé{,j = 'éi+2.j + #i-2,j + éi.j+2 + #i,.j-2 -- 4#'{,j

Da mesma forma, pode-se empregar aproximações para uma quantidade definida sobre a
fibra, definindo

'Pi+i --'Pi
6. '

çPz -- 'Pi-t
As

A função delta de Dirac bidimensional que aparece nas equações (2.15) e (2.17) é aproximada
por uma função delta discreta, õh, mostrada na Figura 2.4, a qual é o produto de duas funções
discretas unidimensionais,

õh(z{, z/j) = dh(z{).dh(yj). (2.21)

Figura 2.4: Gráfico da função discreta delta de Dirac bidimensional, õh(x -- xo), com centro no
ponto xo =(0.25,0.5)(h = i, n = 64).

Uma possível escolha para a função dh usada no Método da Honteira Imersa é

'«(,).l à(:''"'''M))l ::lZI
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cujo gráfico está mostrado na Figura 2.5. Esta seleção particular da aproximação da função
delta de Dirac é motivada por um conjunto de propriedades de compatibilidade discretas que
foram descritas por Peskin j131. Estas propriedades e outras aproximações para o delta de Dirac
serão apresentadas no Apêndice A.

t +S 0 a5 1
Ebox

Figura 2.5: Gráfico da função discreta delta de Dirac unidimensional, dh(z) (h = i, n 5)

2.2.2 Discretização e resolução numérica do modelo matemático

As equações do movimento (2.13)-(2.17) podem ser particionadas em três grupos: equações

do fluido (2.13)-(2.14), equações de interação (2.15) e (2.17), e equação da fibra (2.16). Essa
partição se reíiete no método computacional.

As equações do fluido (equações de Navier Stokes) serão resolvidas por um método de pro-
jeção, que é uma variação do Método de Projeção de (-;AoM7z l41. Ao contrário do caso com-
pressível, a pressão em escoamentos incompressíveis não tem significado termodinâmico, sua
função é a de forçar a incompressibilidade (2.14). A idéia central do método de projeção é livrar
as equações do fluido do termo gradiente de pressão através da introdução de um operador que
projeta um campo de velocidade no espaço vetorial dos campos de livre-divergência (campo ve-
torial com divergência zero). Por trás do operador de projeção está o Teorema de Z)ecomposição

de .liíodge-.#e/mAoZlz que se escreve, em sua versão periódica, como

Teorema l Qualquer campo uefoHa/ peHódÍco w de#nido em um retánguZo Q pode ser unida
mente decomposto na forma

w :: ud + \7'®

onde ua é um campo uefohal peMódáco ta/ que 'V ua 0 e © uma /unção isca/ar peHódica

3 
   
  / \
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A unicidade da função escalar © deve ser entendida " a menos de uma constante". A prova
desse teorema pode ser encontrada no Apêndice B. Uma versão para domínios não periódicos é
dada por Chorin e Marsden lõl.

Algumas observações:

e é possível mostrar que com o produto interno usual definido em L2(Q),

2

'ü{.'u:
l

dx,< u,v >= u, v : R.2 -+ R2 ,

ud é ortogonal ao gradiente da função ®, isto é, < ua, VÕ >= 0;

e o operador de projeção P associado a esta decomposição projeta ortogonalmente os campos
vetoriais periódicos w C L2(Q) no subespaço de vetores com livre-divergência;

e em termos do operador de projeção P', as equações do fluido (2.13)-(2.14) podem ser
escritas como

«. - 7''(= Z\u - (u.V)u + ='),

que pode ser interpretada como uma equação de evolução para a velocidade dentro do
espaço de campo velocidade de livre-divergência.

As equações de interação podem ser discretizadas de diversas formas. Nesse trabalho foram
adoradas as discretizações

>ll: $' Õh(x{,j Xr) Z\s,

XF + At >ll: u?J':Õh(x{,j - Xr) h',
z ,.7

Z

(2.22)

(2.23)

para(2.15) e(2.17), respectivamente

Embora as discretizações do delta de Dirac em (2.22)-(2.23) não precisem ser as mesmas,
quando elas forem iguais valerá o análogo discreto da identidade

S f(;,t)/ u(x,t)õ(x - X(.,t))dxd.

u(x, t)
Q S f(s, t)õ(x - X(s, t))ds dx u(x, t)F(x, t)dx,

Q

que significa que a parcela de potência /s f(s, t) ât ds, oriunda da ação da força elástica, é
transferida integralmente para o fluido, isto é, /n u(x, t)F(x, f)dx.
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A aproximação da função delta é usada para interpolar forças e velocidades entre pontos do
fluido e da fibra em uma vizinhança de tamanho 4h x 4h: esta distribui forças da fibra para
os pontos do fluido, e calcula a velocidade para os pontos da fibra a partir das velocidades
vizinhas definidas nos pontos do fluido. Por exemplo, observe-se na Figura 2.6, a força fornecida
pelo ponto da fibra Xi ao fluido é dado nos pontos da malha que estão dentro do quadrado
de tamanho 4h x 4A com centro nele; da mesma forma são estes pontos do fluido usados para
interpolar a velocidade no ponto da fibra.

Figura 2.6: Uso da aproximação do delta de Dirac
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O objetivo é calcular (u'+:,X"+') dado (u", X")
Para isto, faz-se:

Passo 1: Calcular a densidade de força elástica f" (dependente do modelo).

Passo 2: Distribuir a densidade de força elástica aos pontos na malha do fluido por meio da
equação (2.22).

Passo 3 Passo de projeção: resolver as equações de Navier-Stokes usando uma variação do
Método de Projeção de Chorin, em duas etapas:

Passo 3A: Calcular um campo de velocidade auxiliar u"+i'2 usando o esquema dado pelo
algoritmo de Printz j161

pl!:-::F.LI - F", (2-24)

P',n+1,1..,«+1,0 . "+:,:l = P.D=+D;u"+:,:, (2.25)

p[ll1l::tj1lii''+l.l . "+','] o;u"+:,', (226)

- («",«").

Passo 3B: Decompor a velocidade auxiliar u"+i'2 no campo de velocidades com diver-
te zero, u"+l, e no gradiente de um escalar pn+l

Un+l + 41 GP"+i (2.27)
P

0. (2.28)

sa usando (2.23).

ondeu"

gen

Atualizar a posição da fronteira imerPasso 4 t icaZ

2.3 Algoritmo do Método da Fronteira Imersa
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No Passo 3A, a equação (2.24) é uma fórmula explícita para u"+i,o, enquanto as duas outras
equações são sistemas tridiagonais "periódicos" para as velocidades u"+l'l e un+1'2

No Passo 3B, aplicando-se o operador discreto D a (2.27), temos a equação de Poisson com
condições de contorno periódicas para a pressão

elD.Gp"+i - D.u"+i'2. (2.29)
P

Calculada a pressão p"+i , calcula-se a velocidade u"+i de (2.27). Todo este processo pode
ser escrito mais compactamente como

u:l;: = 7'ü(u"''''''),

onde Ph expressa o operador de projeção ortogonal discreto. Desde que o domínio é periódico
em z e em y e h é o mesmo em cada direção, uma escolha natural para resolver a equação de
Poisson é a transformada rápida de Fourier (http://theory.lcs.mit.edu/Nfftw).
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Modelagem de entrada e de saída de
fluido no problema

Uma forma de modelar matematicamente a entrada e a saída de fluido em um problema pode
ser feita por intermédio da utilização de /antes e sumÍdouros. Peskin j131, simulou o buxo do
sangue no lado esquerdo do coração durante a diástole ventricular e o início da sístole. Para
simular o retorno do sangue no átrio esquerdo, colocou uma fonte em sua região central e um
sumidouro de mesma capacidade na parte externa do coração para absorver o volume de fluido
deslocado.

No que segue, far-se-á uma apresentação do modelo adorado por Peskin para simular a
presença de fontes e sumidouros e como incluir estes novos elementos de modelagem no Método
da l»inteira Imersa.

Na Seção 3.1, apresentam-se o escoamento /animar entre placas paralelas fixas e infinitas de
um fluido viscoso e incompressível em reg me permanente, assim como a expressão dada para a
vazão (.Lei de Poiseuiile), a qual será adotada neste trabalho.

Na Seção 3.2, apresentam-se o modelo que será utilizado para simular a presença de uma
fonte e de um sumidouro, assim como a modificação e a solução do passo de decomposição do
Método da Honteira Imersa (Passo 3B do algoritmo apresentado na Seção 2.3).

Na Seção 3.3, faz-se uma generalização do modelo adorado na seção anterior para o caso de
k fontes e k sumidouros e são apresentadas também, para este caso, as modificações necessárias
no Método da Honteira Imersa.

20
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3.1 Escoamento entre placas paralelas e modelagem da vazão

A modelagem da entrada e saída de fluido no domínio de definição do problema, a ser introduzida
na Seção 3.2, exigirá o conhecimento da t;anão de fluido em determinadas regiões do domínio.

A seguir, será visto um problema para o qual se conhece a solução exala e a qual motivará
a modelagem da vazão utilizada mais adiante: o escoamento entre placas paralelas.

A vazão, definida como o volume de fluido por unidade de tempo que atravessa uma superfície
S,é dada por

Q

onde u, n e ds são respectivamente a velocidade do fluido, a normal unitária e o elemento de
área.

3.1.1 Escoamento entre placas paralelas

Considere o escoamento laminart de um fluido viscoso incompressível em regime permanentes
entre duas placas planas e paralelas, fixas e infinitas, separadas por uma distância de valor 2a

.y

+a

}''''''+ .r--------+.L
: ]-

i:11%.l! F
;--+ ...'

a

(.) ló)

Figura 3.1: (a) Escoamento laminar entre duas placas paralelas movido pelo gradiente de pressão;
(b) perfil do escoamento em um plano paralelo ao plano Z/gç.

Se este escoamento é devido unicamente ao gradiente de pressão, com p = p(z) e õp/8z =
O < 0, C' constante, o escoamento ocorrerá no sentido positivo do eixo z como se mostra

: No regime laminar, a estrutura do escoamento é caracterizada pelo movimento em lâminas ou camadas, não
há mistura macroscópica de camadas de fluido adjacentes.

zRegime no qual as propriedades do fluido e as características do escoamento, em cada posição do espaço,
permanecem invariáveis com o tempo.
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na Figura 3.1-(a). Além disso, o campo de velocidade satisfará U(z,y,z) = (u(3/),0,0), com
condição de contorno U(z,3/,z) = (0,0,0) em T/ = a e Z/ = --a e Vz, z C R.

O perfil de velocidades deste escoamento é o mesmo para qualquer plano paralelo ao plano
açy (Figura 3.1-(b)). Para deduzir a solução exala deste problema, considere as equações de
Navier-Stokes escritas num destes planos

,c;« -- «â« -- «:;«)

,G;« -- «::« -- «:;«)

ã;"+ ã-"

z, . «.$« . $«,,

- ;, * «.á« * $«,,

0.

(3.1)

(3.2)

(3.3)

Com as hipóteses feitas anteriormente sobre o fluido, procura-se nesse plano um campo
de velocidade u = (u,0) com componente u = u(3/), satisfmendo a u(y) = 0 em Z/ = --a e

Z/ = a (condição no-sZip). As e(luações (3.2)-(3.3) são satisfeitas por tal campo de velocidade.
Simplificando-se a equação (3.1) tem-se

a =P6'" -Pãy2'
donde se obtém

«b) - àav' + o:g + o2,

com Ci e O2 constantes. Usando a condição u(y) = 0 para y = --a e Z/ = a, se obtém

«(1/) - -ii-('' - y')
(3.4)

Observe que a velocidade tem perfil parabólico, atingindo seu máximo no centro e zero sobre as
placas (Figura 3.1-(b))

Voltando ao problema tridimensional original tem-se U = (u, 0, 0), sendo u dado por (3.4).
Este tipo de escoamento é conhecido também como escoamento num canal.

3.1.2 Modelagem de vazão

Considere a superfície retangular paralela ao plano yz cujas arestas medem -L, e 2a, como se
ilustra na Figura 3.2. Escrevendo-se a velocidade como U = ue. = u(y)e, e o elemento de área
como ds = dZ/dz, o volume do fluido que atravessa S é dado por

Q /s "Mó3'ó,, (3.5)
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Figura 3.2: Superfície retangular paralela ao plano Z/z

onde se utilizou n = ed. Desenvolvendo-se (3.5), obtém-se

Q= f dz f u(y)dy---
Ü J--a Ó»

(3.6)

Do fato de que se tem p = p(3ç) e g5 (;, (; constante, implica em

P(z)

sendo pi p(0). Se p(L,) p2, com -Lz > 0 e pi > p2, então

e a velocidade (3.4), toma a forma

u(y) -g:iie0.(.'-y5. (3.7)

(3.8)

A vazão (3.6), por sua vez, pode ser escrita então como

. - -a4hP.;.
Vê-se da expressão acima que a vazão é diretamente proporcional à diferença de pressão

Âp = pi -- p2, largura .Z), e ao cubo da meia altura a e inversamente proporcional ao coeâciente
de viscosidade e à distância L,, que separa os pontos nos quais foram dadas as pressões ao longo
do eixo z.
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Este resultado é análogo ao que se obtém para o escoamento de um fluido ao longo de um
tubo de raio a e comprimento L na presença de um gradiente de pressão constante igual a Ap/L.
Neste caso, a vazão é dada por

T(P! m).4,
8pZ

e é conhecida como Zeí de PoiseuiZle, obtida experimentalmente por Hagen-Poiseuille entre
1839 - 1846

(3.9)

A forma para a vazão dada pela Lei de Poiseuille pode ser reescrita como

(3.10)

onde R = g:}. Esta expressão para a vazão é conhecida como um made/o de resistência /ínear
para a vazão, onde pi é a pressão de entrada e p2 a pressão de saída, -R a resistência no tubo, a
qual depende da viscocidade, comprimento e raio do tubo. No caso do escoamento entre placas
paralelas, será entendido que a vazão também obedece um modelo de resistência linear como

(3.10), para o qual R = :;ÉllP

3.2 Escoamentos contendo uma fonte e um sumidouro

3.2.1 Modelo adorado por Peskin para fonte e sumidouro

No que se segue, apresenta-se o modelo aditado para simular as presenças de uma fonte e de
um sumidouro em um domínio bidimensional Q. O modelo bidimensional pode ser considerado
como uma secção longitudinal ao longo do escoamento tridimensional laminar.

As equações que regem o escoamento de um fluido viscoso contendo fonte(s) e sumidouro(s)
são dadas por

âu
+u.V uP

V'u
Vp + p Z\ u + F ,

q(x, t) ,

(3.11)

(3.12)

sendo u, p e F o campo velocidade, a pressão, e a densidade de força externa, respectivamente;
q(x, t) é uma função escalar que modela a ação da fonte e do sumidouro. Em particular, no caso
incompressível tem-se q(x, t) = 0, x C Q, t ? 0.

O modelo que será apresentado para q(x, t) é aquele empregado por Peskin j131, para simular
o fluxo do sangue no lado esquerdo do coração. Esse escoamento é influenciado pelo retorno do

sangue para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Para simular este retorno, Peskin colocou
uma fonte no centro do átrio e um sumidouro de mesma intensidade na parte externa do coração
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para absorver o volume deslocado pelo movimento de suas paredes musculares. A forma da
função q adotada por ele foi

q(x, t) q'o(x) , (3.13)

onde Q(t) é a vazão do escoamento e QO(x) é uma função peso que especifica a distribuição
espacial da fonte e do sumidouro.

Aplicando-se o Teorema da Z)ízieryência a (3.12), decorre do fato de se ter condições periódicas
para u em Q que

V. udx = / u . ndax = 0.

Substituindo-se em (3.14) as expressão dada para o divergente do campo velocidade u, (3.13),
encontra-se a condição que q'0(x) deve satisfazer:

(3.14)

®o(x) dx
Q

(3.15)

A exemplo de Peskin [131, a função @o(x) a ser adorada aqui será dada por

@o(x) = WF(x) -- Ws(x) ,

onde Wp e Ws são duas funções não negativas com suportes compactos, cujas integrais são
iguais a um

Como Wp e Ws são funções peso, é natural definir a pressão na fonte e no sumidouro como

PP(t) P(x, f) Wr (x) dx ,
'Q

PS(t) = / P(x, t) WS(x) dx,

onde p(x, t) é a pressão no fluido. Tomando-se a pressão no sumidouro ps(t) como uma pressão
de referência, defini-se

pp.s(t) =pp(t) --ps(t) =/ p(x,t)Wo(x)dx =< @o,p>

Adora-se a vazão Q(t) em termos da pressão PP,s(t) como sendo

Q(t) = Q, -- a. PP,s(t) , (3.16)

onde Qs e as são constantes. Este é um modelo de resistência linear do fluxo do sangue pelas
veias pulmonares. Esta expressão para a vazão é uma outra forma de reescrever o modelo de
resistência linear (3.10) para o escoamento, onde Q, = %- e a. = ê, uma interpretação para

este modelo é dada por Rosar j18j. Finalmente, a forma de função q é

q(x, t) = (Q. -- a, PP,s(t))©o(x) (3.17)
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Observe que neste modelo a vazão na fonte é dada por

q(*, Oa* - QM (
SuPPWf. '' J SuPPI'V'r'

".(*)'*) - QM('/ \' J SuPPWF
Wp (x) dx )

e a vazão no sumidouro é dada por

q(x, t)dx - Q(t)( [. ...,, $'o(x)dx) - C?(t)( Á.....". Ws(x)dx)SuPPWS ~ '/SuPPWS ' '' '/ SuPPWS

onde SuppWP e $uppWs são os suportes compactos de Wr e Ws, respectivamente.

A Figura 3.3 mostra a idéia de como é feito o suprimento de fluido pela fonte e sua remoção
pelo sumidouro.

) "' \") '

Figura 3.3: Suprimento e remoção de fluido no domínio, Q

3.2.2 Inclusão de uma fonte e um sumidouro no método computacional

A solução numérica das equações (3.11) e (3.12), com q(x,t) dada por (3.17) será feita pelo
Método da F'ronceira Imersa. Entretanto, neste caso, o passo de decomposição da velocidade

auxiliar u"+i'2 (Passo 3B do algoritmo apresentado na Seção 2.3), verifica uma nova relação
dada por

,(chrw)
D . un+l

-G P"+l

(Q. - a, P;#)q'o(xij)

) (3.18)

(3.19)
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Aplicando o operador divergente discretizado, D, à equação (3.18) e usando a equação (3.19),
obtém-se a equação de Poisson para a pressão

elD Gp"+i - D . u"+i'2 -- (Q, -- a. < tPo,p"+i >h)@o(xij),

onde o produto interno discreto para funções escaleres, < ., . >h, é definido por

P
(3.20)

< ©.,P"+: >h= >1:(Wo)i JP?ü+ih' = /. @o(x)P"+:(x)'Zx

Tomando-se po como a solução da equação de Poisson

t,J

D - Gpo = ©o Qs
P

(3.21)

e pt como solução da equação de Poisson

D (rPI = D . Un+1'21
P

(3.22)

então pi -- Àpo é solução de (3.20) se

ÀQ, = Qs -- a, < ©O,P"+i >h (3.23)

A solução da equação de Poisson (3.20) é única (a menos de constante). Assim, tomando-se

p"+i = pi -- Àpo e substituindo-se em (3.23), tem-se que

Q, -- cl, < Wo,Pi >h . (3.24)
Qs -- CY. < ÜO,PO >h

O valor de À está bem definido pois < ©o,C' >h= )1:i,j('Po)i,j(-7h2 - 0, V a C R (usando
equação (3.15) ). Logo, se Po = po + (.; solução de (3.21) então < @o,Po >h=< 'Po,po >h.

Relação similar acontece com qualquer outra solução de (3.22). Além disso, o denominador de
(3.24) nunca é zero já que < @O,pO >h é negativo ou nulo. Isso decorre do fato de que

< @o,po >h=< -:iiSD Gpo,p. >A- e! < D . Gpo,po >h,pt4s P

e do fato de que o operador Laplaciano discreto D G é um operador negativo ou nulo. Logo
< @O,Po >A$0.

Uma vez encontrada a solução para a pressão (3.20), encontra-se a solução para o campo
velocidade u"+l usando a equação (3.18), a qual pode-se ser escrita da forma

Un+l :: Un+1,2 -- lll!(;Pn+l
P

O cálculo de po por (3.21) é levado a cabo só uma vez já que @o e Q, são constantes no
tempo, enquanto que o cálculo de pi por (3.22) é eíetuado em cada passo do tempo-



3.2 Escoamentos contendo uma fonte e uin sumidouro 28

Oado(u", X") calcular(u"+' , X"+:)

Passo 1: Calcular a densidade de força elástica f" (dependente do modelo).

Passo 2: Distribuir a densidade de força elástica aos pontos na malha do fluido por meio da
equação (2.22).

Passo 3 Passo de projeção: resolver as equações de
Método de Projeção de Chorin, em duas etapas:

Passo 3A: Calcular um campo de velocidade auxiliar Un+1'2 usando o esquema dado pelo

algoritmo de Printz j161

Navier-Stokes usando uma variação dot iaçeVle

. Un+1,0 -- Un.
,[

Í, +-,' ..0:u"''":,:l

u"-n,2 . Un+l'l + Onl)OUn+1,2]

onde u" = (u",t,").
Passo 3B: Decompor a velocidade auxiliar un+1'2

lln+1,2 = lln+l+ At (xPn+l
P

D .u"+: plF )@o .

As quais geração a equação de Poisson para a pressão

êlD Gp"+i - D . u"+i'2 -- (Q, -- a. < Qo,p"+t >h)©o,
P

Passo 4: Atualizar a posição da fronteira imersa usando (2.23)

Fn,

P-01.0;u"+:,',

POJ- 0; u"''' : ,: ,

(3.25)

(3.26)

(3.27)

(3.28)

(3.29)

3.2.3 Algoritmo do Método da F\ponteira Imersa contendo uma fonte e um

  sumidouro                 
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3.3 Escoamentos contendo k fontes e k sumidouros

Na seção anterior foram deduzidas equações que modelam o escoamento de um fluido viscoso
contendo uma fonte e um sumidouro. O modelo pode ser geralizado para conter k fontes e k
sumidouros. Para induzir a expressão geral, considere primeiramente a forma para a função
q(x, t) no caso de duas fontes e dois sumidouros

q(x,t) Qm(t)@m(x),
2

l

sendo

@.(x) W',. (x) - Ws. (x)

.FL- - .FI.. (t)
(2.(t) 30)

com

Pm(t) - [p(x,t)(n',. (x) - w.. (x))'iX - /.P(X,t)'Pm(X) dX, (3.31)

onde, como na seção anterior ©«(x) fornece a distribuição espacial para a fonte m e sumidouro
m, por meio das funções pesos T',. (x) e Ws. (x), cada uma com suporte compacto e integral
igual a um. A vazão Q.(t) segue o modelo de resistência linear visto anteriormente e .Fh.(t) é a
diferença entre a pressão média na fonte m e no sumidouro m, m = 1, 2. A Figura 3.4, temos
uma possível posição para as duas fontes e os dois sumidouros, assim como as vagões associadas.

e

'Q,(t)

',«) &'l

Qi(t)

Figura 3.4: Escoamentos com duas fontes e dois sumidouros e respectivas vazões
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O passo de decomposição (Passo 3B do algoritmo apresentado na Seção 2.3) do Método
da F'ronceira Imersa será modificado devido à presença das fontes e sumidouros. A forma das

equações passam a ser dadas por

n+lU n+1,2U
(3.32)

(3.33)n+lD.u

onde u"+i'2 é o campo de velocidade auxiliar encontrado como em (2.26). Estas equações serão
resolvidas seguindo a idéia de Kayne jll, que considera o campo velocidade u"+i e o campo
pressão pn+l como uma superposição de soluções, isto é,

u"+: - Ü"''''+ >ll: bmQ='': (3.34)

P"+: = p"+' + >ll: r.Q;y': (3.35)

2

l
2

l

onde o par (ü"+l, pm+l) são soluções das equações

,(chru)
D . ün+l

-GP"+t
0,

(3.36)

(3.37)

e b. , r. são funções definidas na malha e que devem ser encontradas. As equações da forma
(3.36) e (3.37) geram a equação de Poisson para o campo escalar pm+l, neste caso dada por

D . Un+1,2

Substituindo-se(3.34) e(3.35) em(3.32)

'"-'': -- :â-: "..P: - ."'''''') .Gpn+l
2

E c,.Q"''':
m::l

e usando-se (3.36), tem-se

Ç: (q? -- ',«)'a='-: - '.
A equação anterior deve ser independente da vazão Qn+l. Isto significa que o termo dentro do
parênteses deve ser nulo para se ter verificada a equação. Assim,

(3.38)
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De forma similar, substituindo-se (3.34) em (3.33), obtém-se

D . ü"+l + >1: D . b«QIP': - >1. QIP'itP.,
m :: l m:: l

22

e usando-se (3.37), resulta
2

lE (D b« "«)0=': -'.
Pelo mesmo argumento da não dependência da vazão, a expressão dentro do parênteses acima
deve ser nula, isto é,

D.b. = @m.

As equações (3.38) e (3.39) geram a equação de Poisson para o campo escalar rm

e11n c,. (3.40)

que após resolvida equação fornece o campo vetorial b« por intermédio de (3.38). Note que ©.,
o segundo membro de (3.39), é conhecida, sendo a distribuição espacial adorada para a m-ésima
fonte e para o m-ésimo sumidouro. Condições do tipo periódica são empregadas. A diferença
entre as equações de Poisson associadas ao par (pm+l, ü"+l) e (r«, bm), m = 1, 2, está no fato
de que estas últimas são calculadas só uma vez, pois as funções r« e bm, m = 1, 2 , não dependen
do tempo.

P

(3.39)

Das equações (3.30) e (3.31) tem-se

Pm (t) P(x, t)@.(x) dx .r{,. - /?,,. Q.(t) (3.41)

A substituição
resulta em

da expressão para a pressão (3.35) na forma discretizada da expressão acima

E @"''': -- E ,:e?''-:) "« "'
Z ,s {=l

2

F;,. - A. Q=''l

ou ainda

Ej,"''':"«h: -- E ( E ,:"«h')Q:''': - ã,.
Z,s {::l Qh

< p"+:, @. >h + >1: < ri(x), @m(X) >h Q?+: = Pm -- 1?. Qn+lj

e < ri, @« >h=< ri, 'P. >= Jn ri(x)@(x)dx, a qual pode ser escrita para m

2

2

lZ

onde m = 1 , 2,

e m = 2 como

l

>l: < ri, @i > Qr+: + .Ri QT+:
{-1

>ll: < r{, W2 >h (2i+i + l?2 (22+i
í-l

2

2

F.-- < p"+:,ül >h,

P2-- < p"+: , @2 >ü
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Estas equações podem ser escritas na forma matricial como A (l2"+i = B"+t , onde

«-('='=:.;""' .;i,=:':.1.,1
< Pm+l, Wi >h

<Pn+l,$2 >h

Em cada passo do tempo, a matriz A é constante pois ri, ©j e Rk são constantes, enquanto o
vedor Bn+l se modifica.

Este procedimento para o caso de duas fontes e dois sumidouros pode ser geralizado. No que
segue, faz-se um breve resumo dos modelos adotados para os elementos que são empregados na
simulação de fontes e de sumidouros, assim como sua respectiva generalização!

(a) cada fonte m tem a ela associada um sumidouro m de mesma intensidade. O modelo para
a vazão na fonte e no sumidouro são dados pela a Lei de Poiseuille, (3.10), a qual é um
modelo de resistência linear. A vazão da fonte m é igual a do sumidouro m. Assim a

conservação de massa do fluido é preservada no domínio;

(b) a função que fornece a distribuição espacial para a fonte e sumidouro m é dada pela função
Q.(x) = W,. (x) -- Ws. (x), onde as funções peso H',« (x) e Ws. têm suportes compactos
e integrais iguais a um;

(.) as formas adoradas para o campo vetorial velocidade e escalar de pressão, no passo de
decomposição do algoritmo do Método da Fronteira Imersa, apresentadas na Seção 2.3,
são supostas como sendo a superposição de soluções, isto é,

Ü(x, t) + >ll: bm(x)Qm(t)

P(X, t) + >1: ,m(x)Qm(t),

onde Ã; indica o número de fontes e sumidouros. Foram introduzidas k campos vetoriais,
b., e k campos escaleres r., rn = 1, . . . , k. Ao usar as equações do passo de decomposição,

encontra-se uma equação de Poisson associada a cada par de fonte e sumidouro ( bm , rm),
assim como uma para o par (ii"+i, pm+l). O cálculo da vazão, leva a um sistema linear de

equações de ordem A x k, A Q"+i = B"+t, onde

k

l

k

l

u(x, t)

P(x, t)
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ãi.i + .Ri ãt,2 ãi,3

ã2,t ã2,2 + /?2 ã2,3

al,k

A

al,k ãk-t,k ãx;,k + Rh

.Pl-- < Pm+l, ©l >A

.1%-- < p"+i, Wu >h

B"+t e Q"+:

PA-- < p"+i, Qt >h t2"+:

.,#

com ã{,j -< rj, W{ >h, {,.j = 1,...,k.
Para finalizar, observe que o caso para o qual se tem ki fontes (sumidouros) e k2 sumidouros

(fontes), onde ki # k2, pode também ser abordado pela metodologia exposta, bastando para isto
tomar apropriadamente fontes (ou sumidouros) coincidentes. Na Figura 3.5, temos um gráfico
que ilustra o caso de ki := 2, k2 = 1.

.R.

Q.(tl
bQi(t) +Q2(t)

Q

Figura 3.5: Escoamentos com duas fontes e um sumidouro e respectivas vazões
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r--rn l .P eTestes numéricos

Neste capítulo, serão apresentados os testes utilizados para validar a implementação computa-
cional do Método da F'ronceira Imersa, incluindo os testes que incorporam os modelos adorados
para fontes e sumidouros.

Na Seção 4.1, apresentam-se as normas que serão empregadas assim como as relações entre
os erros absolutos para aproximações de uma ordem dada.

Na Seção 4.2, verifica-se a ordem do passo de projeção (Seção 2.3, Passo 3) que é o res-
ponsável por resolver as Equações de Navier-Stokes no método computacional da fronteira imer-
sa

Na Seção 4.3, realizam-se testes com o objetivo de comprovam a efetividade do modelo de
resistência linear adorado para a vazão na fonte e no sumidouro.

Na Seção 4.4, é apresentado a simulação numérica do escoamento laminar entre placas pa-
ralelas e infinitas.

4.1 Preliminares normas e análise de convergência

O domínio n = 10, 11 x 10, 11 é discretizado empregand(»se uma malha computacional uniforme
Qh = {(íh,.jh)lO $ {, .j $ N ,h = #}, onde h indica o espaçamento dos pontos nas duas

direções a, y. A malha pode ser decomposta em dois subconjuntos, (2;l e a(2h. O primeiro
denota o conjunto de pontos interiores de f2h e o segundo os pontos fronteira.

Sejam /,g : QÕ C R2 -+ R e v,w : QÜ C R2 --+ R2 funções escaleres e vetoriais, res-
pectivamente, deânidas na malha Qh. Denotando-se por .f, - /({h,.jh) e por vz ' (ol,,u2,) =

(ui({h,.jh),t}2(ih,.jh)), onde z = 1{,jl,0 $ i,j $ .V, os produtos internos para funções escolares

e vetoriais podem ser definidos respectivamente como

34
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<. f, g '> t. E /,g,h:+! E /;g,h:,

N l

>l: /,g,h2 (condição de contorno periódica)
{-o,j-o

(4.1)

(4.2)< v,w >h < u{,wi>h

Serão empregadas na análise de convergência, a seguir, as normas .L2 induzidas pelos produtos
internos (4.1) e (4.2),

1/112

llvll2

Ç< f, f >h] l ,

(< v, v >A):/' ,

(4.3)

(4.4)

e as normas in6nito

LI/ll-

l«ll«
2Hi/,i,
max llt;ill.., { = 1, 2.

Z

(4.5)

(4.6)

Para analisar numericamente a convergência do método, será suposto que a solução fornecida
por ele tem expansão assintótica nas potências do espaçamento da malha. Nas malhas uniformes
empregadas, por exemplo, a função escalar é tem solução numérica @(x, t, h) a qual, por hipótese,
pode ser escrita na forma assintótica

Ó(x,t,h) Ó.(x, t)+ Eq(x, t)hç+ Eq+l(x, t)hç+' +

para h su6cientemente pequeno, onde #.(x,t) é a solução excita e os coeficientes Eç(x,t), d =
q, q + 1, . . . , independem de h.

Se a solução excita é conhecida, após ter sido encontrada a solução aproximada +(x, t, h) para
algum h, calcula-se para o mesmo ponto (x, t) a aproximação #'(x, t, h/2). Assim obtém-se, em
primeira aproximação,

q

é(x,t, h) H @.(x, t)+ E.(x, t)h' ,

@(X, t, A/2) = Ó.(x, t) + EÇ(x,t)h
Das duas aproximações anteriores, os erros entre a solução excita e as aproximadas para malhas
de espaçamentos h e h/2, satisfazem a razão

lé(x, t, h) -- Ó.(x, t)ll

lé(x, t, h/2) Ó.(x, t)ll
2ç. (4.7)
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onde a norma utilizada pode ser (4.3) ou (4.5).

Seguindo este raciocínio, para aproximações de funções vetoriais que tem uma expansão
assintótica, obtém-se

)llv(x,t,h) -- Ve(X t)ll H 2ç
llv(x, t, A/2) - v.(x, t)ll

onde Ve(X,t) é a solução exala e, mais uma vez, 11.11 representa qualquer uma das normas, ll.ll2
ou 11.11«, definidas em (4.4) e (4.6), respectivamente.

Fazendo-se uso de (4.7) (ou (4.8)), tem-se que a razão entre os erros, na malha de espaçamento
h e A/2, para métodos de ordem q =1, 2 e 3, devem ser aproximadamente 2, 4 e 8, respectiva-
mente

(4.8)

4.2 Resolução numérica das equações de Navier-Stokes

O passo de projeção (Seção 2.3, Passo 3), responsável por resolver numericamente as equações
de Navier-Stokes no Método da F'ronteira Imersa, emprega uma aproximação de segunda ordem

no espaço e de primeira ordem no tempo.

Para examinar a resolução numérica das equações de Navier-Stokes separadamente, um pr(»
blema modelo "suave" é utilizado, evitando-se termos forçantes singulares como o dado em (2. 10).
Nenhuma fronteira imersa será definida e o termo forçante F provirá de forças exteriores.

Para verificar numericamente a ordem de convergência do passo de projeção, foram consi-
deradas as funções periódicas no domínio n :: 10, 11 x 10, 11 para o campo de velocidade e de

pressão (Lai j101):

at.sin(bi ' x+ wt.t) + a2.sin(b2 x+w2-t),(4.9)
ct.sin(bt ' x+ wl.t)+ c2.sin(b2 x + w2.t),(4.10)

u.(x,tl
P.(x, t)

x + w2.t)

x + w2.t)

onde

ai

bt

cl

(-1, 2),

2n'(2, 1

c2 = l

a2

b, l,l),

As expressões para o campo densidade de força, F (F=, Fg), são dadas por

4

X) [--m(cos A -- 2 cos -B) + 4«-(sin(.A -- .B)j + 2a(2 cos .A + cos B)

--4pn2 (5 sin .A -- 4 sin .B)

pl2a-(cos .4 -- cos .B)+ 4n-(2sinBcos .A sin.ecos-B)l + 2n-(cos.A + cos .B)

--4pn2 (4 sin .B -- 10 sin .A) ,
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com

..'! = 4rz + 2a'Z/ + wt e B := 2n'aç + 2n-y + wt

A condição inicial para o campo de velocidade é dada por Ue(X, 0.0) e os valores dos parâmetros
p e p foram escolhidos como sendo 1.0g/cma e 0.0001g/cm.s, respectivamente.

As soluções aproximadas obtidas através do passo de projeção exibirão uma taxa de con-
vergência de segunda ordem quando At = O(h2). Na Tabela 4.1, mostram-se os erros entre a
solução exala e a aproximada, para o instante de tempo t.f ' 0.3125, em malhas de tamanho
N x .N, N = 16, 32, 64, 128, e a.t = A2/2. Além disso, são apresentadas as razões entre os erros
nas malhas de tamanho N x .V e 2N x 2.V. Estes erros foram calculados tanto na norma -L2,
como na norma L.. para funções vetoriais. Comparando-se a razões encontradas nesta tabela

com a relação (4.8), observa-se que o método de projeção é de segunda ordem, a ordem esperada
teoricamente.

Tabela 4.1: Passo de projeção: erros cometidos, no campo de velocidade, e razão entre eles no
tempo t - 0.3125s.

4.3 Introdução de uma fonte e um sumidouro no modelo

O objetivo aqui é testar o desempenho do método na presença de uma fonte e um sumidouro
Como foi descrito na Seção 3.2, neste caso, a equação de continuidade pode ser reescrita como

V . u(x, f) (x, t),

onde q(x, t) = Q(t)Wo(x).

O modelo adotado para a vazão é o modelo de resistência linear, dado por

Q(t) = Q, -- c-. PP,s(t), (4.11)

onde C?, e a. são constantes a serem selecionadas e a função ®o(x) é dada por

Í WF(x-- Pp), Vxe UP,;
@o(x) - l Ws(x- Ps), Vxe VP.;

1 0 . caso contrário.

h             1/128
N 16 razão 32 razão 64 razão 128

llUX -- Uell2

lu/« -- u.ll.
1.250248

2.422854

3.412003

3.402732

0.366427

0.712032

3.883699

3.8641429

0.094350

0.184266

3.978998

3.9735622

0.023712

0.046373



4.3 Introdução de uma fonte e um sumidouro no modelo 38

O centro da fonte está localizado no ponto Pp e do sumidouro no ponto Ps, e os respec-

tivos suportes compactos, l,bl:. e lzps serão tomadas como sendo os quadrados de aresta com
comprimento 4ho, neles centrados.

As funções adotadas para WT'(x) e WS(x) devem ser positivas com integrais iguais a um.
Neste caso, serão tomadas WF(x) = Ws(x) = õh.(x), onde esta última é a aproximação da
função delta de Dirac bidimensional dada por (2.21) com ho = 1 , a qual será mantida fixa
qualquer que seja a malha computacional considerada. O centro da fonte foi tomado como
PP = (0.25,0.5); do sumidouro, Ps = (0.75, 0.5). A Figura 4.1 mostra o gráfico da função 'Po

(constante no tempo) numa malha de 64 x 64.

Figura 4.1: Gráfico da @o numa malha 64 x 64

Para não violar a condição de incompressibilidade no domínio de integração considerado,

Q = ]O, l] x ]O, 1], é necessário que a quantidade de fluido injetada pela fonte seja a mesma que
é absorvida pelo sumidouro. Empregand(>se uma fonte e um sumidouro de mesma intensidade,
este fato pode ser verificado experimentalmente. No instante inicial (t=0.0), marca-se um con-
junto de partículas do fluido sobre duas circunferências, uma centrada em PP e outra sobre Ps
(ver Figura 4.2). Pela ação da fonte, espera-se que o primeiro conjunto de partículas se expanda,
enquanto que o segundo se contraía pela remoção de fluido no sumidouro.

Devido ao fato de que a fonte e o sumidouro possuem a mesma vazão, a variação absoluta
de área em cada conjunto deve ser a mesma e deve ter sinais opostos.
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Figura 4.2: Localização inicial das circunferências: uma ao redor da fonte e outra ao redor do
sumidouro.

Uma relação importante existente entre a variação de área e a vazão, que será de utilidade
na validação da implementação computacional, será deduzida a seguir. Para isso, a região que
tem como fronteira o primeiro conjunto de pontos (que varia com o tempo) será denotado por
.4t e à medida de sua área por -A(t). A variação da massa no tempo da região Wt = Át x 10, i,,l
(problema tridimensional associado ao bidimensional), onde É, > 0 é o comprimento na direção
do eixo z considerada,é dada por

#P-LJ...,-«-,-',
onde m(t) e p são a massa e a densidade naquela região. Usando-se o Teorema do 7}ansporle
(vede Apêndice C) e sendo p constante, obtém-se

'í .L(g+v.o«»(*,oa«a«a,
PV.u(x, t) dzdydz

p l Q(t)qo(x) d=dydz

pQ(t) }'rF(x -- Pp) dzdydz

pQ(f)

pQ(t).c, ,

n',(* p,) 'í"'íy)d,'Át
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como m(t) = p.A(t)-L,, então

e4w- . (4.i2)

A igualdade acima revela a taxa teórica de variação para a área da região que contém a fonte.

Considerando-se p = 1.0 g/cma, P = 0.01 g/cm.s, e o fluido em repouso para t " 0.0s, o
esquema numérico foi integrado até t :: 1.2 s com os valores (?s = 0.01cm2/s e a, :: 10-7cm3s/g.

Para t suficientemente grande, neste problema, a taxa de variação teórica da área é dada por
!!:$1O = Q' :: Qs onde (2* e .f)i,s são a vazão e a diferença entre as pressões na fonte

e no sumidouro no regime permanente. Devido à escolha dos parâmetros, tem-se nesse caso

clsPF,S << Qs, o que justifica a utilização de dt = C?, como aproximação da taxa teórica de
variação de área. A Figura 4.3, (a) -- (d), mostra o gráfico da diferença entre uma aproximação
da taxa teórica e a taxa obtida numericamente da variação de área da região marcada ao redor
da fonte. Para cada instante de tempo tem-se

.oa - le:P
onde ,4t é a área da circunferência ao redor da fonte no instante de tempo tt, calculada nu-
mericamente mediante a rotina que foi implementada de acordo com a fórmula apresentada no

Apêndice D.

Quando comparadas entre si as taxas de variação da área verificou-se uma diferença de 5.04%
na malha 16 x 16 sendo a variação ainda menor para as malhas com ]V = 32, 64 e 128.

A Figura 4.4, (a) (d), mostra a razão entre as variações obtidas numericamente das áreas
das circunferências ao redor da fonte e ao redor do sumidouro. Verificou-se que, no pior caso a
razão obtida foi de 90.7% na malha de 16 x 16, contra uma razão de 99.92% na malha 128 x 128.

Nas Figuras 4.5 e 4.6 mostram-se as simulações para as malhas de tamanho 32 x 32 e 64 x 64,
respectivamente. Em qualquer das malhas os conjuntos de pontos foram trasladados usando-se
a equação (2.23).
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4.4 Escoamento laminar entre placas paralelas

4.4.1 Modelo bidimensional

O modelo bidimensional adorado para simular o escoamento laminar entre duas placas paralelas
é ilustrado na Figura 4.7. O domínio Q considerado é o plano de corte zy ( Figura 4.7-(a)).

(.)

Plaino de corte

Figura 4.7: Modelo bidimensional para simular o escoamento entre placas paralelas

Para se representar este problema no domínio finito de integração Q, utilizou-se como artifício
ção de "tampas" nas "extremidades" das placas para evitar perda de vazão fornecida

.id iónte e, para modelar o gradiente de pressão responsável por mover este fluido, uma fonte
e um sumidouro são posicionados em Wp e Ws (Figura 4.7-(b)).

Adorando-se mais uma vez o modelo linear para a vazão (4.11), em regime permanente, a
"vazão" bidimensional no problema será dada por Q* ' Qs -- as.f) .S' Integrando-se na direção
do eixo z de 0 a .L, tem-se como resultado a vazão propriamente dita, .C,(2*

A massa injetada pela fonte, p.L,Q*, deve ser a mesma que passa pelo centro (conservação
da massa). Assim, empregando-se (3.6) tem-se

z.üz(-' .3
pl,Q* = -p--iT:'aü

Logo,

e, -.-w
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Figura 4.8: Secção transversal do modelo tridimensional adorado para o escoamento laminar den-
tro das placas; configuração inicial (tempo =0.0 ). Os quadrados de lado -L = 4Ào, representam
o domínio da fonte e do sumidouro com centros em Pp e Ps, respectivamente.

Substituindo-se o valor acima em (3.4), obtém-se

u(3/) - :g' ('' - v') - !iiq!:li;;!a:P(': - v:) (4 i3)

como solução exala da velocidade dentro do canal em função da vazão injetada pela fonte
bidimensional, no regime permanente.

4.4.2 í'-nndipÃne in:pin:e nn c :mlllnpãnYVVH AAAAVAUAH AAU UAÜAAUAuyuv

A fronteira está inicialmente configurado como é mostrado na Figura 4.8. E considerada como
tendo propriedades elásticas com massa desprezível, a qual está imersa dentro de um fluido
viscoso e incompressível.

Para a densidade de força elástica, f(s, f), adorou-se um tipo de "força restauradora" , a qual
obedece a .Leá de .HooÊe

'0,0 - ,0 x.H)
onde XO(s) é a posição de equilíbrio que desejamos que a fronteira mantenha e, -K uma constante
de proporcionalidade. Este tipo de força faz com que o ponto que está fora da posição de
equilíbrio retorne para a posição anterior.

As medidas adoradas para o modelo da seção transversal do canal bidimensional foram:
comprimento lateral .L. = 0.582cm e a = 0.11 cm. Os modelos adotados para a distribuição
espacial da fonte e do sumidouro são as mesmas que os usados na seção 4.3. O valor do lado
do quadrado do domínio da fonte e do sumidouro foram iguais a L = 4ho = 0.1455 c7r}, o centro
delas são Pp = (0.25, 0.5) e Ps = (0.75, 0.5), respectivamente.
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O fluido foi inicialmente considerado em repouso, u(x, 0) = 0, e os parâmetros adotados para
a densidade e viscosidade do fluido foram p = 1.0g/cm3 e p :: 0.01 g/cm.s. Os parâmetros para
a vazão, C?(t), foram Q, = 0.01 cm2/s e a, = 0.00001 cm3s/g.s. O valor da constante de propor-
cionalidade K' = 106dZ/n/cm. O valor adotado para esta constante tem como intenção manter
a característica física das placas paralelas, isto é deseja-se modelar sua rigidez. Dependendo do
valor que seja empregado para esta constante, pode-se modelar üonteiras mais flexíveis.

4.4.3 Resultados

Devido à escolha dos parâmetros de simulação, o perâl de velocidade previsto teoricamente no
interior do canal em regime permanente, (4.13), pode ser aproximado por

«(v) - =l$(.' - 3/') ,

pois, novamente, esta escolha de parâmetros faz com que as.FT,S << Q,. Considerou-se que foi
alcanzado o regime permanente no tempo t = 1.0s, devido ao pequeno câmbio observado nos
valores da vazão (observe-se a Figura 4.9). Pode-se ver que, conforme se aumenta o tamanho da
malha, o valor da vazão aproxima-se a C?s = 0.01.

(4.14)

0.01®15
16x16

64x64 -.-+
128x128 Ho.Ol®l E.

.

''.

&.-

r

0.010®5

0.01

0.0®W5

0.®®9

0.0®9©

0.®W8

0.0®975

0.®W7
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

t

Figura 4.9: Valores da vazão Q(t)
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A análise de convergência $oi feita comparando-se a velocidade no meio do canal dada por
(4.14) e obtida numericamente no instante de tempo t = 1.0s, quando o escoamento já se
encontra em regime permanente (número de Reynolds R = eÉll p - 3.9681924)

Na Tabela 4.2, estão os erros obtidos para as malhas de tamanho .V x N, onde .V = 16, 32, 64
e 128

Tabela 4.2: Escoamento laminar entre placas paralelas: erros cometidos, no campo de velocidade
no meio do canal, e razão entre eles no tempo t = 1.0s.

Nota-se pelos resultados obtidos que o método apresenta um comportamento como o esperado
para um método de primeira ordem. Este fato, concorda com diversas observações experimentais
feita por outros autores j171, j101, j191 e l31. Na Tabela 4.3, mostra-se os respectivos erros relativos

encontrados na tabela anterior, para as malhas e tamanho N x Ar, .ÍV = 16, 32, 64 e 128, sendo
menor comforme a malha se torna mas fina.

Na Figura 4.10, comparam-se os peras de velocidade obtidos numericamente para as malhas
de tamanho Ar x .V, .N = 16,32,64 e 128, com o perfil da velocidade prevista teoricamente,

amado por (4.14). E possível observar que, conforme a malha se torna mais fina, o perfil
ae velocidade obtido numericamente aproxima-se do perfil esperado, o parabólico.

N l i6 l 32 l 64 l i28

Tabela 4.3 Erros relativos no tempo & 1.0s

Na Figura 4.11, mostra-se o escoamento dentro do canal no instante de tempo t ' l.Os, para
malhas de tamanho 16 x 16 e 32 x 32, enquanto que nas Figuras 4.12 e 4.13, este escoamento é
mostrado nas mesmas condições para malhas de tamanho 64 x 64 e 128 x 128, respectivamente.

llu= N --u=. ll2
u..1l2 0.40 0.11 0.04 0.02

lüil ; :üil: llÚ
l«.,ll- 0.38 0.14 0.06 0.028

h     1/32       1/128

  16 razão 32 razão 64 razão 128

lu,,.. -- u,. ll2
l«,~ - «,. ll«

0.024751

0.026520

3.678805

2.7194422
0.006728
0.009752

2.2419194

2.2854464

0.003001

0.004267

2.1841339

2.1983514

0.001374

0.001941
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Figura 4.12: Quadro da simulação no tempo t=1.0; malha 64 x 64
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Figura 4.13: Quadro da simulação no tempo t=1.0; malha 128 x 128



CAPÍTULO 5

Conclusão

O objetivo deste trabalho foi apresentar, implementar e testar adequadamente fonte e sumidouro,
elementos necessários na modelagem matemática de entrada e saída de fluido em tubos flexíveis.

Foram elaborados testes que verificam o comportamento tanto do método numérico que re-
solve as equações do modelo como dos modelos adotados para a vazão na fonte e no sumidouro.
O primeiro teste foi realizado com a finalidade de examinar a resolução numérica das equações
de Navier-Stokes, o segundo para testar o desempenho do método na presença de uma fonte e
um sumidouro e, finalmente, apresentou-se a simulação numérica do escoamento laminar bidi-
mensional de fluido entre placas paralelas Hexíveis, usando-se uma fonte e um sumidouro para
simular o escoamento de fluido ao longo das placas.

Conseguiu-se

1. verificar numericamente a convergência do passo de projeção empregado para resolver as
equações de Navier-Stokes;

2. verificar o comportamento dos modelos adorados para a fonte e sumidouro, isto é, a con
servação de massa no domínio todo;

3. apresentar a simulação numérica do escoamento laminar entre placas paralelas (secção
longitudinal de um tubo) fazendo uso de uma fonte e de um sumidouro localizados no
interior de um canal;

4. verificar a convergência de primeira ordem do Método da l#onteira Imersa, contendo uma
fonte e um sumidouro, o que concorda com evidências computacionais encontradas por

outros pesquisadores j171, j101, j191 e l3j.

Além disso, conclui-se do teste de simulação de escoamento laminar entre placas paralelas

(e do segundo teste): o escoamento desenvolvido com os parâmetros adorados para o modelo
de resistência linear da vazão na fonte e no sumidouro atinge o regime permante e vê-se a
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necessidade do aumento do tamanho da malha para melhorar a resolução e convergência. Este
problema poderia ser enfrentado usando um refinamento adaptativo de malhas (reinando uma
vizinhança próxima da fronteira imersa) como o desenvolvido por Romã j171.

O modelo aditado para simular o escoamento laminar entre placas paralelas tem a forma
de um canal bidimensional, imerso em um fluido, fechado nos extremos por semicircunferências
colocadas para não impedir a fuga de massa fornecida pela fonte. As paredes deste canal são
consideradas "flexíveis" . Para manter a característica física do problema, constantes elásticas
grandes foram utilizadas (similar ao adotado por Lai j101). Este problema modelo, tomado para
testar o desempenho da inclusão de fonte e sumidouro, pode ser visto também como o escoamento
no interior de um tubo bidimensional com paredes flexíveis, motivação desta pesquisa.

Como continuidade deste trabalho, pretende-se empregar esta metodologia para modelar e
simular problemas tridimensionais envolvendo tubos flexíveis. Implementações mais sofisticadas
serão investigadas tais como, por exemplo, re6namento da malha de integração [171, uso de
operadores divergente mais eficientes j161, e condições nas quais os tubos sobem deformações
graves j181.



APÊNDICE A

Aproximação do Delta de Dirac

A.l Função impulso unitário

A função impulso unitáHo, chamada também de função Delta de Dirac, é "definida" como tendo
as seguintes propriedades:

Õ(z)
, se

, se

z #O,

r = 0,
(A.l)

(A.2)

(A.3)

Õ(z)dz
-00

Õ(z)@(z)dz
-00

# continua com suporte compacto

Aqui a palavra "função" não tem sentido formal, pois o Delta de Dirac não é uma função do
ponto de vista clássico (exemplo, tem integral igual a l sendo nula em todo ponto excetuando-se
o zero).

Dirac deu um sentido preciso a esta "função" , introduzindo o que hoje chamamos de .Núcleos
de .Dárac (ou iegulizadores). No que segue, será necessário o conceito de função seccionalmente
contínua. Uma função / : R --} R será seccionalmente contínua se ela tiver apenas um número
finito de descontinuidades (todas de primeira espécie) em qualquer intervalo limitado, ou seja,
dados a $ b, ] a{ i:= 1,...,m/ a $ ai < a2 < ... < a. $ b tais que/ é contínua em cada

intervalo aberto (aj,aj+i), .j = 1, . . . ,m -- 1, e existem os limites

/(';) - .iiT.,. /(z) ' /(';) - .iiT. /(z)z-+a! ' z-+a
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A.2 Núcleos de .Dirac 57

A.2 Núcleos de Dirac

Definição
Uma sucessão de funções k. : R -+ R seccionalmente contínuas e satisfazendo às condições

(DI)
(D2)

(D3)

h.(z) 2 0, Vz c R;

k.(z) z l;

dados c > 0 e 77 > 0, existe um nO tal que, para n 2 no, k«(z)dz < c
'lZl>,7

é chamada uma sucessão de Ahícleos de Z){rac

Definição
O delta de Dirac é o limite de uma sucessão de núcleos de Dirac, isto é,

õ(z) :- Um kn(Z), " C R,

e além disso

Õ(z)é(z)dzDCR
lim / k.(z)@(z)dz

n--loo J .DCR

Com base nestas definições, as propriedades (A.l)-(A.3) são verificadas, assim como

c,'.'(«)',-l& l
0 C.D,
ogo,

Observação
Uma translação do delta de Dirac ao ponto a é definida como

0
Õ.(z) :

}

)

se z#a,
se z := a,

e que verifica as propriedades

c,'.'(,-.)'«-l: l
a C.D,

õ(z - .)@(s)dz
DCR

Pergunta
Como criar uma sucessão de núcleos de Dirac? Isto pode ser feito da seguinte forma: seja
# : R -+ R uma função seccionalmente contínua, não negativa e tal que 0 < /=m k(z)dz < 00.
Se a = J=., k(z)dz então m funções k.(g) = :k(nz) ,n 2 1, formam uma sucessão de núcleos

de Dirac (a prova pode ser encontrada no livro de Djairo l61).
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Em particular, 0 < J=m k(z)dz < oo se k(a) for nula fora de um intervalo limitado.

A seguir, descreve-se um conjunto de aproximações para o delta de Dirac, as quais foram
empregadas no Método da Fronteira Imersa, numa ou noutra oportunidade a forma de um
elemento da sucessão de núcleos de Dirac é

k.(z) = dh(a) n' 'n' n

A função é(r) é contínua, não negativa, com suporte compacto e J=m é(r)dr = 1. A primeira
aproximação empregada por Peskin [131, for d'(f) = é(t)(r), com suporte ]--2, 21, onde

a qual satisfaz as seguintes propriedades:

#(1)(r) = }(t+-;(T)) , « I'ls2, (A.4)
o ,se lrl>2,

1. Ó é continua;

2. Ó(r) = 0, V lr1 2 2;
3. >ll: #'(,'-{)= >ll: #'(r-{)=1/2, Vr

z, par {, impar

4. }l: IÓ('-i)I'-', V,, com c

As propriedades descritas acima têm por objetivos: primeiro, aproximar a função delta e, se-
gundo, garantir a conservação de propriedades de interação entre a fibra e o fluido (descritas em
lt31).

Entretanto, tal escolha não é a única. Peskin e McQueen no ano 1995 determinaram uma
forma alternativa, Ó(r) = é(2) (r), que satisfaz a propriedade adicional:

Z

s. >1:(, - í)ó(, - {)
Z

Estas cinco propriedades determinam de forma única a função

Í à(3 -''" ~': -- '1,1 -',') , «
ó':'m- 4 à(' l :'i«i-',:) , «

1 0 , se

rl $ 1,

l $ 1rl $ 2,

lrl > 2.
(A.5)

Outra forma da @(r) = Ó(3)(r), foi derivada por Romã j171, a qual satisfaz um conjunto
similar de propriedades, tendo seu soporte reduzido a 1.5. A terceira propriedade reduz-se a
Ei @(r - d) = 1 e, na quarta c = 1/2.

Í à(' i,i-~'-;o-i,n'+:) , * '.'si,i$:.',
@m(') - 'l â(l+ ~/:5;Z:;a'), se 1,1 $ 0.5,(A.6)

1 0 , se lrl > 0.5.
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Esta aproximação para a função delta é aplicável para o cálculo numa malha do tipo marker-
and-cel! (MAC), onde o problema de desacoplamento na equação de Poisson para a pressão não
aparece j171. Outras expressões foram dadas por Beyer e Leveque l3j, que são:

#u(,) l -- lrl , se 1,1 $ 1,

0 , lrl > 1,
(A.7)

(l -- r')
l2 - 31,1 + ,':)
0

se 1,1 $ i,

se l 5; 1,1 $ 2, (A.8)
rl> 2.
é(k)(r), k = 1, . . . , 5, no domínio [--2, 21.

@m(,) =

Na Figura A.l, mostra-se os gráficos das funções @(r)

.2 .1.5 .1 4.5 0 0.5 1 1.5 2

Figura A.l: Gráfico das funções é(r): (1) Ó(i); (2) é(2); (3) é(i); (4) @(4); (5) é(S)



APÊNDICE B

Decomposição de um campo vetorial
(caso periódico)

O objetivo deste apêndice é apresentar a prova do Teorema de Z)ecomposiçâo de .Hodge-.#elmhoZfz

em sua versão periódica (Teorema 1, Seção 2.2).

B.l Preliminares definições e propriedades

1. Dados os campos escolares

r, s c {A : S2 c R2 --» R lh(x)I'dx < «,},
Q

e vetoriais

«, «."'W) -ih- @:,"J:-.": -*R:l.Á(@-(*»'-- ,(*»'):'*':m}
os produtos internos para funções escaleres e vetoriais podem ser definidas respectivamente
como

-.s ,(x)stqdx,
2

u.v

onde u = (ui,u2) e v = (ui,t,2)

2. Do livro de Kaplan l91, temos

Teorema 2 (Teorema da Green) Sela -D um doma'nio do plano zy e seja a uma curtia
simples, fechada, lisa por partes, contida em D e cujo ãnteüor também está em D. Sejam

6()



B.l PreJ;mínares; definições e propriedades 6]

P(z,3/) . Q(z,Z/) du« /nações deáníd« e «nfhu« .«. O, pos.«índ. d.H«da; pM«.'i"'
contínuas. Nesscts condições, vale

L''« * .', - /. /E
onde R é Q região fechada limitada por C.

;)','«, (B.l)

Seja o campo vetorial u(z,y) = (u(z,3/), u(z,3/)) com u e u funções de6nidas e contínuas
em .D, possuindo derivadas primeiras contínuas. Consideremos P = --u e (2 = u, usand(>se
o teorema de Green

L ««« *«',- f./Ü* 3»'«
O integrando do lado direito de (B.2) é o divergente do campo vetorial u, V u, enquanto
a integral do lado esquerdo pode-se expressar, usando-se o elemento de comprimento ds,
como

(B.2)

Ó u.nds.

onde n é o vetou normal unitário exterior ao longo da curva (;. Logo, a equação B.2 pode-se
escrever como

u . nds - 1 1 ''V . ud=dy.

Esse resultado é a versão em duas dimensões do Teorema da l)iueryência ou de Gauss, a
qualse enuncia a seguir

C R
(B.3)

3. Teorema 3 (Teorema da Divergência) Soam V um sólido no espaço tridimensional
limitado por tina supe7Jz'cie orienfóue/ aV e n a norma! eztehor de aV. Se F é.um campa
uetoha! continuamente di.ferenciáuel em ç}, tem-se

V.FdxV nda(x) (B.4)

4 Primeira identidade de Green
Sejam dois campos escaleres r e s contínuos no dom.iria Q. com segundas derivadas

conláhuas no domínio, então

v;)a* - .Á. ,g:a (*)
Em particular, se r :: 1, obtém-se:

&sdx = 1 =-da(x).

Uma aplicação deste resultado particular é a condição de compatibilidade para a equação
de Poisson com condições de fronteira de Dirichlet, a qual tem a seguinte forma:

f a.p(x) - /(x), xcQ, (B.5)l P(x) xC aQ.
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Usando-se o caso particular da primeira identidade de Green para s - p (solução da
equação de Poisson B.5), obtém-se:

.f(x)dx Vg(x) . n(x)da(x) (B.6)

onde n é o vedor normal unitário exterior à h'onteira de ç2, aQ. Está condição necessária
devem ser satisfeitas pelas funções / e g (condição de compatibilidade para .f e g).

Q

B.2 Prova do Teorema l (Seção 2.2.2)

Teorema
Qualquer campo uetorial peüódãco w de$nido em um retângulo Q pode ser unicamente decom-
posto na forma

u' + VÕ, (B.7)

onde ua é um campo uetoHaZ periódico faí que V ud = 0 e © uma /unção escalar peHódáca.
Prova
e os campos ud e 'V'® sao ortogonais.
De fato, usando-se a identidade

V . (./'F) = (V . F)/ + F . V./',

para .f " @ e F = ud, e sendo V . uó = 0, resulta que

u . V© = V . ('Dud) (V - ua)@

Devido ao teorema da divergência e condição de fronteira periódica no domínio retangular,
obtém-se

V©dx(®u')dx =/ õ«a . «(x)da(x)
Q

V . (®ua)dx =

e Unicidade de soluções.

Suponha que: w = uçl + 'V@t :: ug + V@2, então

uf - ug + V(®l 'D2) = 0

Realizandc-se o produto interno entre (uV ul!) e a expressão anterior, encontra-se

0 - .Á(llu{ - ugll'+(uf - ug) 'V('F: - '»:))dx - .Á lluÍ - ugll'ax+ .Á(u{ - ug) 'V(Q':

pela relação de ortogonalidade, o segundo membro do lado direito é nulo, logo

@2)dx

0 l«f
Q

u111'dx -* uf «g
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e assim, V®l V'Q2, que implica que pt := p2 + consíaníe

eEsãstêRciQ

Aplicando-se o operador divergente na expressão (B.7) e usando-se a condição para ud, V ud = 0,
tem-se

A@

A equação de Poisson (B.8) (com / = V w, e g função periódica na fronteira) satisfaz a condição
de compatibilidade (B.6) (usando-se o teorema da divergência).

No livro de Weinberger 1201 está provado a existência para equações de Poisson (B.5) definidas
em um retângulo da forma lO,rl x lO,.AI. Primeiro, resolve a equação não homogênea com
condição de fronteira nula e segundo, a equação homogênea com condição de ü'onteira não nula,
associadas a tal problema. A demonstração está baseada na construção da função de Green
do respectivo problema. Tal existência continua sendo válida em qualquer outro retângulo, por
exemplo Q, para isso é necessário somente que se faça uma mudança de coordenadas.



APÊNDICE C

Teorema do Transporte

A mudança ao longo do tempo das propriedades físicas de um fluido que ocupa uma região Q
do plano ou espaço podem ser descritas de duas maneiras possíveis. A primeira, denomina-
da .DtiZeHana, descreve estas mudanças para cada ponto fixado no domínio físico. A segunda,
denominada Zagrangeana, descreve estas mudanças ao longo das trajetórias seguidas por cada
partícula do fluido, identificando-as por intermédio de um parâmetro escolhido conveniente-
mente, denominado parâmetro lagrangiano ou coordenada material. Comumente, escolhe-se a
posição inicial como coordenada material.

Considere uma porção de fluido que no instante inicial t = to, ocupa uma região do espaço
Qo C Q. Para descrever seu movimento, tome a função é(a,t), chamada função fluxo, tal que
para cada a C Qo (coordenada material), a curva t -} @(a, t) descreve a trajetória da partícula
que ocupara a posição a no instante t = to. Um domínio material Qt é um subdomínio de Q que
satisfaz

Qt = ét(Qo).

Na Figura C.l mostra-se este domínio

Figura C.l: Região do espaço ocupado pelo fluido no instante t, Q&
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E necessário que a função fluxo, @, possua propriedades de diíerenciabilidade e invertibilidade
Mais precisamente, a função

ét : Qo --> Qt

a ---} é(a, í)

seja diíerenciável e possua inversa diferenciável.

Seja u(x, t) a velocidade do fluido da partícula que, no instante t, ocupa a posição x.
seguinte relação segue-se imediatamente das definições

1:1:(', t) - u(«'(', t), t)-

A

Se o campo velocidade for conhecido, obtém-se Ó(a, t) resolvendo-se, para cada a € ç2o, a equação
diferencial ordinária com condição inicial

g a,t
Ó(a, to)

u(é(a, t), t) ,

a.
(c.l)
(C.2)

c.o.l Derivada Material e teorema de transporte

Dada uma função /(x, t), x C Qt, e a trajetória @(a, t) para algum a, com x = @(a,t) a função
/(é(a, t), t) descreve o valor da função ao longo da trajetória. Definimos a derivada material de
./: como:

üf, .~ úf,., .~ .~ af
:i#(x, t):- ã(Ó(a,t), t) - b}(x,t)+ V/(x,t) ' "(x, t)

então a derivada material de /, ])t ' fornece o valor no instante t da derivada de / ao longo
da trajetória da partícula que no instante t, ocupa a posição x C ç2t. Nas aplicações, pode
desempenhar o papel de /, por exemplo, a densidade da massa, a temperatura, ou mesmo a
própria velocidade.

(C.3)

Teorema 4 (Teorema do transporte) Safa:s/rifas as Adpóteses sopre a /unção .Puna '# men-

cionadas acima e sendo Qt uma região onde se pode ciplicnr o Teorema da Divergência, com
/ C C:(Õt), vale a seguinte identidade

á(.Á. /o', o'*) - .Á.(= -'' / ' v«)(*, o'*. (C.4)



APÊNDICE D

Cálculo da área de polígonos

D.l Fórmula integral do cálculo da área

Se u : Q C R2 --} R2 for uma função cumprindo as condições do Teorema da l)ítieryência em
duas dimensões (Apêndice B, relação (B.3)) então tem-se

V . udx = / u . nda(x).

onde n é o vedor normal unitário exterior à fronteira aQ e da(x) é o elemento de comprimento
ao longo da fronteira. Se u(aç,y) for a função identidade, isto é, u(z,Z/) = (z,y), então, por
aplicação do Teorema da Divergência, obtém-se

Q

dx=
Q

/n dx, tem-se, da igualdade acima, que

Á«,©) - i: .Á.

V . udx = 2
Q

nda(x)

Como Área(Q)

u.nda(x). (D.l)

No caso da fronteira de {2 ter a forma de um polígono formado por n vértices Pi , P2, - , -f,.,

conforme ilustrado na Figura D.l, a expressão dada na fórmula (D.l), pode ser escrita como

Á«-(Q) u nda(x)
2

(D.2)

onde L{ é a i-ésima aresta i= 1, 2, ..., n, dada por

i=lP(s)l P(s)=B+(P,+i--P.)s, Selo,il}, Pn+i=PI

De Algebra Linear, sabe-se que dado dois vetores A e B com origens em O a á.rea do triângulo
determinado por eles é dada por

Área(A,B) - (:t)4-:f (D.3)
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O(=Origem)

Figura D.l: H'onteira de Q (aQ) com forma de polígono

(,)

Figura D.2: Ângulos possíveis formados por A e Bl: (a) agudo e (b) obtuso

onde a escolha do sinal "+" e "-" depende do posicionamento dos vetores.

A Figura (D.2) mostra as possibilidades se o ângulo formado entre eles íor agudo, Figura
ID.2)-(a), o sinal é positivo. Neste contexto, cada uma das integrais que aparecem em (D.2) é
dada por

u. nda(x) =(:1:)2Á«a(Z\0P.P,+i), i= 1,...,n,

onde a escolha do sinal depende do vedor normal: se esse vedor aponta para fora da região
triangular 0PzPz+i então o sinal escolhido é o positivo, e negativo no caso contrário. Esta
relação é facilmente verificada usando-se a expressão para u no caminho Li e a relação anterior
para a área formada poi dois vetores dada em (D.3). Finalmente, a fórmula para a área de uma

(D.4)



D.] Fórmu/a integral do cálculo da área

região poligonalestá dada por

."W) - (E 00 Á«.(a'p,-'%--0)

onde os sinais "+" e "-" seguem a consideração feita no item anterior

{-1
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