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Resumo

Neste trabalho introduzimos formulações de Galerkin descontínuo com penaliza-

ção interior aplica,do à equações elípticas de alta ordem. Para a equação biharmõnica,

apresentamos as formulações simétrica, não-simétrica e duas semi-simétricas, e para

todas elm desenvolvemos análise de estabilidade e estimativas de erro a pdod na

norma da energia. Para as formulações simétrica e semi-simétricas, explicitamos as
constantes envolvidas na coercividade da forma bilinear de maneira a obter termos

de penalização ótimos. E, para a formulação simétrica, usando o argumento de

dualidade de Aubin-Nitsche, derivamos estimativa de erro a pãoó na norma do
espaço I'2, no espaço de Sobolev particíonado HÇ, bem como, para funcionais line-

ares da solução. Estro estimativa são ótimas em A(parâmetro de discretização da

malha) e subótimas em p(ordem de aproximação polinomial). Todos os resultados
teóricos são comprovados por uma série de resultados numéricos.

Para uma equação biharmõnica com termo advectivo, introduzimos uma for-

mulação de Galerkin descontínuo com penalização interior, e provámos estimati-
vas de erro a pdod na norma da energia que são ótimas em /z e subótimas em p.

Mostramos numericamente que esta formulação mantém as propriedades elípticas do

problema para números de Reynolds baixo e, apresenta as propriedades advectivas

para Reynolds suficientemente grande.

Por fim, para uma equação de quarta ordem não-linear obtida das equações

de Navier-Stokes bidimensionais, incompressíveis, en] regime estacionário e na for-

mulação da função corrente, desenvolvemos duas formulações de Galerkin descontí-

nuo com penalização interior. Empregando o método de Newton-Raphson, ambm

as formulações se mostraram eficientes na resolução numérica de alguns problemas

clássicos (bencAmark proa/ems) da mecânica dos fluidos computacional.
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.à.bstract

In this dissertation we introduce formulations of the interior penalty discontinu-

ous Galerkin rinite element method for the numerical solution of the high order
elliptic equation. For the biharmonic equation, we consider the symmetric, non-

symmetric and two semi-symmetric formulation, and for all of trem we develop
stability analysis and a póod errar estimation in energy norm. For the symmetric

and semi-symmetric formulation, we explicitly calculate the constant involved in

the coercivity of the bilinear form, se that we obtain an optimal value of stability

parameter. And, for the symmetric formulation, using the Aubin-Nitsche duality
argument, we derive hp-versíon a priori bounds on the global error measured ín the

L2 norm and in broken Sobolev norma. Using these results, we obtain /zp-version of

bounds of the error of a linear functionals of the solution. The bounds are optimal

with respect to the mesa size h and suboptimal with respect to the degree of the

piecewise polynomial approximation p. The theoretical results are confirmed by
numerical experimenta.

For a biharmonic equation with advective term which corresponds to lineariza-

tion of Navier-Stokes system in stream-fuction formulation, we introduce an interior

penalty discontinuous Galerkin method and prove a póod estimative for error on

energy norm that are optimal in A e suboptimal in p. We showed numerically that

tais formulation keep elliptic properties of the problem for low Reynolds numbers

and, hyperbolic properties for Reynolds numbers sumciently large.

At last, we develop two formulation of the interior penalty discontinuous Galerkin

rinite element method for a nonlinear biharmonic equation corresponding to the two-

dimensional incompressible Navier Stokes equations in the stream-function formu-

lation. Using Newton-Raphson method, we show that bota fornlulations are eHcient

on numerical resolution of some textbook benchmark problema of the computacional
fiuid mechanics.
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CAPÍTULO I

Introdução

1.1 Motivação

Equações diferenciais parciais de alta ordem surgem tradicionalmente em me-

cânica dos sólidos - na teoria de barras e placas finas - e, na Dinâmica de Fluidos

Clomputacionais (CFD). Dessa forma, construir métodos numéricos que permitam

ter um controle sobre o comportamento do erro (sobre a convergência) e que re-

solvam tais equações de maneira eficiente é de fundamental importância para as
áreas mencionada.

Neste sentido, foram introduzidos diversos métodos para resolução de tais equa-

ções diferenciais parciais e, dentre estes, os métodos de elementos finitos sempre

tiveram grande destaque. Desta forma, a resolução numérica de problemas elípticos

de alta ordem, por métodos de elementos finitos, tem se estruturado numa área de

pesquisa relevante na mecânica computacional e na teoria de elementos finitos.

A aplicação de métodos de elementos finitos para resolver numericamente proble-

mas de valores de fronteiras de alta ordem requeria, até recentemente, ou construir

elementos finitos conformes de alta ordem ou usar elementos finitos mistos. No

entanto, o emprego da primeira alternativa exige uma complexa estrutura de pro-

gramação de modo a implementar as funções de base que sejam contínuas e que

tenham primeiras derivadas contínuas. Já para a segunda alternativa é necessário

que os espaços de aproximação satisfaçam condições do tipo Babuska-Brezzi, e há

um aumento considerável no número de graus de liberdade pelo acréscimo de uma

variável auxiliar.

Uma alternativa para contornar tais questões, isto é, com uma estrutura de

l
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programação mais simplificada,são os métodos de elementos finitos não-conformes,

nos quais as funções de bmes são definidas localmente em cada elemento da partição,

e nenhuma condição é imposta sobre estas nas interfaces. De modo a forçar a

continuidade das funções de base (e de suas derivadas) entre os elementos de maneira

fraca, adicionam-se termos de penalização cuja função é minimizar o salto destas
entre m interfaces.

Um opção para contornar as dificuldades apresentadas pelos métodos conformes

ou pelos métodos mistos, quando aplicados para equações elípticas de alta ordem, e

que pertence a classe dos métodos não-conformes é o método de elementos finitos de

Galerkin descontínuo(Discontánuous GaZerkdn rinite .E/ement Mef/zod ou Z)Gf'EM).
Este método, do ponto de vista da análise numérica, apresenta uma série de van-

tagens em comparação com os clássicos métodos de volumes finitos e métodos de

diferenças finitas. Em especial, a ordem de aproximação dos DGFEMs depende

somente da suavidade da solução exala do problema. A princípio pode-se construir

DGFEMs de uma ordem de precisão arbitrária, em algumas partes da malha, aumen-

tando localmente a ordem de aproximação polinomial. Outra vantagem significativa

dos métodos DGFEMs é que eles permitem, com maior facilidade, implementar

vários tipos de estratégias de adaptação, refinando ou desrefinando a malha com-

putacional sem as restrições de continuidade e de ausência de nós pendurados, que

os métodos de elementos finitos conformes exigem. Além disso, a ordem de aproxi-

mação polinomial pode ser facilmente alterada de um elemento para outro.

Estas e várias outras vantagens dos DGFEMs permitiram sua ampla utilização na

resolução numérica de vários problemas práticos da ciência e tecnologia, tais como:

problemas de transporte de partículas neutras, problemas de fluxos viscoelásticos em

meios porosos, problema de magneto - hidrodinâmica, problemas para equações de

Euler e de Navier-Stokes, problemas hiperb(51icos lineares e não-lineares, problemas

de difusão-advecsão com termo convectivo predominante e problerrlas elípticos de

segunda ordem, entre outros.
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1.2 Revisão literária

O método de elementos finitos de Galerkin descontínuo foi introduzido em 1973,

por W. H. Reed e T. R. nili(1591), para solução da equação de transporte de nêutrons.

No ano seguinte foi publicado a primeira análise do método, no clássico artigo de P.

Lesaint e P. A. Raviart(1461), o qual apresenta a primeira estimativa de convergência

do método para equações hiperbólicas. Novas análises deste método foram propostas

nos anos seguintes, veja, por exemplo, 1401 e j411. Nesta mesma década foi intro-

duzido o método de Galerkin para equações elípticas e parabólica usando elementos

finitos descontínuos. Estes métodos são geralmente chamados de métodos de pena-

lização interior, e tiveram desenvolvimento independente do método de Galerkin

descontínuo para equações hiperbólicas. Uma revisão histórica e uma lista de re-

ferência extensa pode ser encontrada no volume especial 1231.

Os métodos de Galerkin descontínuo com penalização interior não-simétrico e

simétrico para equações elípticas de segunda ordem, foram tratados em j711, 1281,

j1l, l61 e 1551. Nestes artigos foram demonstradas as primeira estimativas de erro

ótima.s em 17] e L2. Generalizando essas idéias, vários autores introduziram dife-

rentes DGFEMs para problenam elípticos de segunda ordem, veja, por exemplo, l71

e 1241. Um estudo detalhado e uma análise unificada dos DGFEMs para problema

elípticos de segunda ordem foram apresentados nos artigos l21 e l3j. Uma comparação

detalhada da performance dos métodos com penalização int.erior simétricos, não-

simétricos e do método de elementos finitos de Galerkin descontínuo não-simétrico

sem penalização interior para estes problemas pode ser encontrada em j151.

Para a resolução de equações diferenciais de alta ordem, conforme comentado

acima, uma das técnicas possíveis é o uso de métodos de elementos finitos conformes,

o que exige que o espaço de elementos finitos do problema pertença ao espaço de

Sobolev H2(Q), para a equação biharmânica, por exemplo. Na prática, a aplicação

deste método envolve elementos de classe C'i, o que implica na necessidade de cons-

truir uma base polinomial que seja contínua junto com as suas primeiras derivadas

no domínio {2. Logo, a estrutura do espaço de interpolação, neste caso, é altamente

soâsticada e elementos deste tipo são pouco usados em computação. No entanto,

pode-se evitar esta dificuldade usando métodos de elementos finitos não-conformes,
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que é uma técnica bastante conhecida e importante na aproximação de problemas

elípticos de alta ordem, veja detalhes em j171 e j161.

Outra maneira de evitar elementos de classe C'i, se baseia, no uso de métodos de

elementos finitos híbridos e de elementos finitos mistos. A principal característica

e diferenciação destes métodos está nas suas formulações variacionais. No primeiro

caso (método de elementos finitos híbridos), o princípio variacional depende explici-

tamente da malha do domínio, enquanto que no segundo, isto não acontece. A

bibliografia referente aos métodos mistos e híbridos é extensa. Veja por exemplo re-

sultados gerais e análise dos métodos no artigo de revisão 1631 e na monografia j121.

Algumas aplicações destes métodos na resolução da equação biharmõnica podem ser

encontradas em j181, 1651, 1421, 1471 e 1721.

Métodos de elementos finitos com penalidades internas para equações elípticas

de quarta ordem foram propostos em 1281 e em l61. Estes métodos usam espaços

clássicos de elementos finitos conformes com penalização das descontinuidades das

derivadas nm interfaces dos elementos, o que significativamente simplifica a análise

te(trica da velocidade de convergência do método. Já o primeiro estudo teórico

completo do método de elementos finitos para equações elíptica de quarta ordem,

foi publicado por P.G. Ciarlet em 1978, no clássico trabalho j171.

Equações elípticas de quarta ordem não-lineares também derivam das equações

de Navier-Stokes na formulação da função corrente. Clom o ímpeto de resolver pro-

blemas de fluxos de fluidos, inúmeras técnicas tem sido desenvolvidas e enlpregadm

nas últimas décadas. Em 1451, encontramos uma descrição dos métodos numéricos

mais comuns aplicáveis às equações de Navier-Stokes incompressível. Dentre estes

métodos, os métodos de elementos finitos também tiveram grande importância devi-

do a sua adaptatividade, estabilidade e precisão. Para mais detalhes, veja 1581 e 1321.

Mais recentemente, o método de elementos finitos de Galerkin descontínuo começou

a ser desenvolvido e empregado para resolver problemas desta natureza. Em 1221,

1201 e j211 foi introduzido, analisado e numericamente testado, uin método de ele-

mentos finitos de Galerkin descontínuo local para as equações de Stokes, equação de

Oseen e para m equações de Navier-Stokes incompressível, respectivamente (veja j191

para uma revisão). Nestes trabalhos, foi demonstrado que o método é um método

misto estabilizado, localmente conservativo, tem alta ordem de precisão e é bastante
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robusto para uma ampla escala do número de Reynolds.

Quanto ao uso dos métodos de elementos finitos de Galerkin descontínuo para

a solução numérica de problemas elípticos de quarta ordem, em 1291, foi apresen-

tado e aplicado um método que combina conceitos do método de Galerkin contínuo,

método de Galerkin descontínuo e técnicas de estabilização. Em IS01 e 1701, foram

introduzidas as formulações com penalização interior simétrica e não-simétrica (e

suas combinações semi-simétrica) para a equação biharnlõnica. Além disso, foram

apresentadas as primeiras estimativas /zp a pNod de erro na norma da energia. Mais

recentemente, em 1481 e j511 foi apresentado uma análise detalhada da formulação

simétrica, incluído estimativas Ap a pdod de erro no espaço particionado de Sobolev

.f/ç e em Z,2, e estimativas àp para funcionais lineares da solução, as quais foram

confirmadas com resultados numéricos. O conteúdo apresentado nos Capítulos 3

e 4, estão baseados nestes artigos. Em 1521 e 1531 foi apresentado uma formulação

e análise de erro na norma da energia do método de Galerkin descontínuo apli-
cado a uma equação biharmânica com termo advectivo. O Capítulo 5 está baseado

nestes artigos. E, em 1491 e 1541 foram apresentadas formulações de Galerkin des-

contínuos para um problema de valor de fronteira não-linear envolvendo o operador

biharmõnico obtido das equações de Navier-Stokes bidimensionais, estacionárias e na

formulação da função corrente. Também foram apresentados resultados numéricos

que confirmam que estes métodos são robustos e competitivos. O conteúdo apresen-

tado no Capítulo 6 tem estes artigos como base.

Os métodos de Galerkin descontínuos são uma classe de métodos de elemen.

tos finitos que usam funções completamente descontínuas como solução numérica e

como funções de testes. Essa propriedade na escolha dos espaços locais e as mínima

exigências sobre a malha usada, torna o método especialmente adequado para adap-

tatividade. Essas características dos métodos de Galerkin descontínuos tem sido

exploradas por diversos autores e para diferentes equações diferencias para elaborar

estratégias de adaptação de malha e do espaço de aproximação (hp-reflnainento).

Em 1381, é apresentado uma revisão sobre estratégia de refinamento /tp, e em l39j,

1561, j611, 134), 1691, 1351, 191 e l81, são apresentados detalhes e aplicações.
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1.3 Sumário dos principais resultados

O objetivo desta dissertação é introduzir e analisar novos métodos de Galerkin

descontínuos com penalização interior para resolver numericamente problemas de

valores de fronteiras envolvendo derivadas de alta ordens. Os principais resultados

alcançados são listados em seqüência.

© Para a equação biharmõnica desenvolvemos análise de estabilidade para as

seguintes formulações de Galerkin descontínuo com penalização interior: si-

métrica(SIPG), não-simétrica(NIPG) e semi-simétricas(SSIPGI e SSIPG2).

© Para a formulação SIPG, foram estabelecidas estimativas de erro a pdod na

norma L2, na norma do espaço de Sobo]ev ]7a e para funcionais lineares da

solução, as quais são todas ótimas com relação a h e subótimas com relação
a p. São apresentados resultados numéricos que validam estas estimativas a

póod de erro.

e Explicitamos as constantes envolvidas na coercividade das formas bilineares

associadas às formulações SIPG, SSIPGI e SSIPG2, desta forma, obtém-se

explicitamente os parâmetros de penalização. Observou-se que numerica-

mente estes valores obtidos teoricamente para os parâmetros de penalização

são ótimos no sentido que a forma bilinear é estável, e a penalização não é
excessiva.

e Apresentamos e analisamos uma formulação de Galerkin descontínuo esta-

bilizada para uma equação hiperb(51ica de primeira ordem. Então, para uma

equação biharmõnica com termo advectivo, introduzimos uma formulação não-

simétrica do método de Galerkin descontínuo com penalização interior, e de-

monstramos estimativas de erro a pdod na norma da energia, que também foi

comprovada numericamente.

e Para uma equação não-linear de quarta ordem obtida das equações de Navier-

Stokes na formulação da função corrente, apresentamos duas formulações de
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Galerkin descontínuo com penalização interior, que se mostraram muito efi

cientes na resolução de problemas clássicos da dinâmica de fluidos computa
cional.

1.4 Estrutura da dissertação

Esta dissertação esta estruturada em seis capítulos organizados da seguinte
forma:

O Capítulo 2, que segue esta introdução, é dedicado a apresentação da notação

e definições gerais necessárias ao desenvolvimento dos métodos de Galerkin des-

contínuos. Além disso, apresentamos neste capítulo, resultados sobre a teoria de

aproximação em espaços de Sobolev e algumas desigualdades inversas necessária

para o desenvolvimento da análise de erro.

No Capítulo 3, vamos introduzir e desenvolver a análise de estabilidade para as

formulações NIPG, SIPG, SSIPGI e SSIPG2. Para a formulação SIPG, demonstra-

mos diversas estimativas de erros a pdoh e, por fim, derivamos estimativas explícitas

para os parâmetros de penalização envolvidos nas formas bilineares associadas às

formulações SIPG, SSIPGI e SSIPG2.

O Capítulo 4 é dedicado aos resultados numéricos relacionados aos resultados

teóricos apresentados no Capítulo 3. Vamos apresentar alguns resultados que confir-

mam os teoremas referentes a convergência das formulações de Galerkin descontínuo

(DG), em especial, as formulações SIPG e NIPG. As estimativas desenvolvidas para

os parâmetros de penalização também são estudadas numericamente neste capítulo.

Além disso, apresentamos alguns resultados que visam comparar a eficiência dos

métodos sobre malha triangulares/retangulares e sobre os espaços de polinõmios

-'ePI'l q'

Na seqüência, no Capítulo 5, introduzimos uma formulação de GD com pe-
nalização interior para uma equação biharmõnica com termo advectivo. Para tal,

inicialmente introduzimos e analisamos uma formulação de GD estabilizada para

uma equação hiperbólica de primeira ordem e, então, demonstramos uma estima-

tiva de erro na norma da energia, para a equação em questão. Resultados numéricos
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que confirmam ambos os resultados (para a equação hiperbólica e para a equação

biharmânica com termo advectivo) são apresentados tambéna neste capítulo.

No Capítulo 6, tratamos uma equação biharmânica não-linear obtida das equa-

ções de Navier-Stokes. Para esta equação apresentamos duas formulações de GD com

penalização interior, e ilustramos a aplicação dos métodos de Newton-Raphson e de

Picard para resolver a não-linearidade da equação. Então, apresentamos resultados

numéricos obtidos para ambas as formulações na resolução de alguns problemas
clássicos de CFD.

Por fim, no Capít
trabalhos futuros

ulo 7, apresentamos algumas conclusões e comentámos possíveisr S



CAPÍTUI,0 2

Preliminares e Notação

Neste Capítulo apresentamos notações, definições e resultados preliminares ne-

cessários ao desenvolvimento dos capítulos subsequentes. Inicialmente abordamos os

t(épicos relacionados com a construção dos espaços de elementos finitos de Galerkin

descontínuos e, consideramos as usuais definições características destes métodos,

como salto e média de funções e fronteira interna da malha. Na seção seguinte

apresentamos alguns resultados teóricos sobre aproximação polinomial em espaços

de Sobolev. Os quais, serão necessários para estabelecer estimativa de erro a pdoM

para o método de Galerkin descontínuo aplicado a equações elípticas de alta ordem,

objeto deste estudo.

2.1 Espaços de elementos finitos

Sda Q um domínio poliedral, limitado e aberto em Rd, d 2 2 com fronteira

an. Seja {(Zi} (h > 0) uma família regular(veja definição abaixo) de partições de Q

composta por elementos Ki, abertos, disjuntos e convexos de maneira que

Sobre a partição Zh, consideramos a função constante por partes Àzh definida

por

hZh(n) d{«m(K),

9



10

e designamos por h o máximo dos /z., K C Zh. Desse modo, uma partição Zh é dita

ser regula,r se existe uma constante p, tal que,

h.
$ Q, N K Ç: TK,

em que, p. = supldiam(S): S é uma bola/esfera contida em K }, e para quadrilá-

teros/hexaedros, se h. = minados comprimentos dos lados da õK}, e o. = minados

ângulos interiores entre as intersecções dos lados/faces da aK}, então,

cos(o.)l < 1, V H C Zh

Assumimos que cada elemento H C Zh é imagem de un] elemento mestre fixo R

por uma aplicação afim, isto é, n = F.(R), em que R é, ou o simplex unitário aberto

R, , 8ó) c Ra : 0 < 8i + + 8ú< 1, â > 0, d= 1, , d},

ou o hipercubo aberto R. = (--1, 1)a em Ra. Sobre R defininaos os espaços de
polinõmios de grau p 2 1 como segue:

Q,(2.) = spanÍzm 0 $ aiS p, l $i$ d}

0 $ 1al $ P},4(2,) spanÍzm

em que, z=tt:= âTi+ â22+ . . . + 8l;a e lcvl:= al + c12 + . . .+ cld.

Observamos que para um dado elemento K C Zh em R2, a dimensão dos espaços

4,(X,) e Q,(2.) são, (p + l)(p + 2)/2 e (p + l)', respectivamente.

Assim, para K C Zh, associamos os valores do grau de aproximação polinomial

local p. e o índice de Sobolev local s.. Coletando p., s. e /« en] vetores p = {p.

K C Zh}, s = {s. : K C ZA} e /'= {r. : K C Zh}, podemos definir os seguintes

espaços:

''©,",')-l«'",©): =::çi:'«."'*'= ':':=i; " « '"
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H''(Q,Zh) {« C Z.2(Q) 'ul« C H''(n), V H C ZÀ}

O espaço SP(Q,Zh,/') é o espaço de elementos finitos cujos elementos podem

ser descontínuos nas interfaces entre elenaentos da malha,. H'(n, Zb) é o espaço de

Sobolev particionado (dependente da malha), que é equipado com a seguinte norma

e gemi-norma

1/2

)

1/2

It.' 1% « (. )1«11,,zh llull%,. («) «l,.zh E
O vetar dos graus de aproximação polinomial p, com pK ? l V n € Zh, é dito

ter variação local limitada se existe uma constante p 2 1, tal que, para qualquer

par de elementos KL e Hx que compartilham uma (d -- l)-face,

Sda w um conjunto aberto em IRa, então, o espaço de Hilbert de ordem real t de

funções de valores reais sobre o, vai ser denotado por Ht(o). Seu produto interno,

norma e gemi-norma, serão denotados por ( , )w'(«), ll - llX'(«) e l . IH.(«), respec-

tivamente. No entanto, também vamos adorar a notação mais compacta (., .)t,«,

l llt.. ' l it,«,, respectivamente. Para o espaço de Lebesgue L2(o) = H'(w),

usaremos a notação equivalente para o produto interno e para a norma, isto é,
(-,.)1,(«) = ( , -)o,«, ll . llz,,(«) ' ll llo,..

Seja Ch o conjunto de todas as (d-- l )-faces abertas e de todos os elementos K C Zh.

Sobre este conjunto consideramos a função constante por partes /zc. definida por

b.. (z) «m(e), r C e, e c 8h

Sendo a família {Zh} regular, existe uma constante positiva c, independente de /z,

tal que,

ch.'É h. $ h., V K C Uh>oZA V e C õK
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O conjunto 8h será dividido em dois subconjuntos, 8. e ef, definidos por

a
{eC : eC Q}

{e C Cü : e C ÕQ}

Além disso, designamos

F' z C e para e C 8 }

e,I'= 1" U âQ.
Para @, @ C L2(1'), definimos o produto interno e a norma por

kÓ,'$~1l.ÇV) <@, @>F

F
@@ ds e llÜI l,,(r) l@llr = {<@,@>.}:/' ,

respectivamente. Analogamente, para r, ç C IL2(1')l2, temos

<'6ç>La(F) = <'r,ç>r := / 7 . ç ds e ll7'lll,(r) = ll7-llr :: {<1'-,1->rli/2
r

A fim de construir aproximações de elementos finitos descontínuos, vamos intro-

duzir alguns operadores de traço para manipular os fluxos numéricos, para tanto,

vamos seguir a notação apresentada em l31. Para qualquer face e C q seja nz, e Kn

os elementos que compartilham a, face e (7êt n ):i = E), assim, definimos os vetores

normais unitários nz, e nx sobre e como sendo os vetores exteriores para KL e K.R,

respectivamente. Desse modo, para quaisquer funções @ e 7-, tal que,

é € -H'(KL) x H'(KR), s > 1/2

e

r C(H'(nl))' x(-H'(Kx)y, s > 1/2,

usando a notação éi (@l..)l. (análogo para r), definimos o salto através de e e o
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valor médio sobre e por

l@] = éLnt +Ónnx ,{@J::: i(d'L +d'R)

1,-1=.'-L nL+ra nn , {,} = i(rt+.'-R)

Por conveniência estendemos as definições de salto e de valor médio para as faces

e C él? por

[@l- @].« , {@} - é].,

e

[,]- ,]..« , {,} - ,].

Por último, para qualquer face e, e para qualquer inteiro positivo m, vamos

denotar a função média da ordem de aproximação polinomial na potência m por,

'-",..','-',«,.-ÍT' :: ::3
2.2 Propriedades de aproximação

Apresentamos nesta seção alguns resultados clássicos da teoria de aproximação

que serão fieqüentemente usados no decorrer deste trabalho. Em alguns casos,

adequamos estes para derivadas de ordem superior a um, de forma a utiliza-los

nas formulações de Galerkin descontínuo para problemas elípticos de alta ordem

apresentadas nos capítulos seguintes.

Inicialmente apresentamos a desigualdade conhecida como desigualdade múltipla

de traço, provada em 1571, que minou uma norma sobre a fronteira de um elemento

H, por normas sobre o elemento K.

Lema 2.1. Se:ja n um thângulo ou um quadMlátero tat que h. $ pp« (/omza regular)

Então, para todo ® c H\ Qaà,

" :,,« ' ' (z « :,. * " .,« '" .,.) , (2.2.1)
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e'rn que C é hma con,stante positiva independente de h.

A seguir, apresentamos um lema provado em l41, 151, que garante a existência

de um projetor de H'(Q, Zh) sobre SP(Q, 7i,/), e apresenta /zp estimativas de erro

(que são ótimas) para o mesmo, sobre o elemento e sobre as faces do elemento.

l.ema '2.2. Seja Th uma pa'r'tição regular de ÇE formcLdcl por d-parüleleT)ípedos. Então,

pa« qualquer @ C .H'(Q,%), s = (s«, H c ZA), e para cada p = (p«, K c Zh),
p. c N ezdsÉe um prolefor

rf : -H'(Q, Z,) S'(Q, Zh , /')

(«:#')l.

ía/ gue, para 0 $ q $ s.

hC'ç
l@ - «';#,ll... $ c':ll::ill@ll,.,. V nCZh e s.20 (2.2.2)

e

p. =i71= ll@ll,. ,.
l@ -- nZ@llç.. 5; C n'-i/2-q V ~cZh . s.2 i+Ç (2.2.3)

'"'' que p = min(p«+l, s.), A. = dí«m(K), ' C õK . 6' é u«.« const-fe ãnd.pena nte

de $, h., pK mas depende'nte de Q e Q.

O resultado seguinte será necessário para se obter estimativas de erro a ph-

od para o método de Galerkin descontínuo aplicado à problemas hiperbólicas de

primeira ordem.

Lema 2.3. Supomos que @ C H'(n,ZÀ), s« 2 1, V K C ZÀ. Então, ezdsfe

P:@ C SP(Q,«ü,J) e uma constante C (q'üe dependente som.ente da dimensão do

esta,ço e da. constante de regulaüdade de Th), tal. que,

ll@ PÀp@llo.. .g C'Al!"'b-(Ç., P.)l@l,.,., 1 5; q. $ -nin(p + 1, s.)

ll@ - php@llo,a. 5; Oht-j'b2(q., p.)l@l..,., l $ q. $ min(p + l, ..)
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sendo que,

':h,d - ;a' ' ' n ,

©,(q, P)
l [/r(p-ç+2)V/' . /r(p-ç+3)V/']

27= IK'í$':Ía''7 ' kíG'-í'iR7 l
'i'(p- ç+2)V/'/'r(p- q+3)V/' ./'i'(p- ç+2)V/'
i'(p+q+u),/ \.I'(p+q+l)7 ' \i'(p+q+2)/ '

+

em que I'( ) denota a /unção Ga7na

A prova deste resultado pode ser encontrada em l36, 371.

Por fim, apresentamos resultados que relacionam normas sobre espaços de ele-

mentos finitos, que são conhecidos como desigualdades inversas. A demonstração

do lema seguinte pode ser encontrada em jlll e 1661.

Lema 2.4. Sda C Zh e p C SP(Q,Zh,.F). Balão, eãsle7n conslanles % e ci
independente de R e 'p., tal q'ue,

lpllg,,. $ ogllpllg.. e llVpllã,,. $ .:$11pllli,.. (2.2.4)

l.ema '2.5. Supomos qxe Th é fo'r"nada 'por d-paraletep(pertos. Então, 'q \p ç: Q.ÇKà,

p ? 1, a sega nle desagua/Jade ánuersa vale

« ,. ' *: (H); « «

e'm que,

(ÜP', * :,') ; ,
sendo Á(õH) a área da /ronÉeirn de H e V(H) o lioZume de K, cola a contiençào que

Á(aK) l s' d

O lema anterior foi apresentado e demonstrado para d 2 em j141
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Lema 2.6. Sda n um ele?mento d-paruZe/ep@edo em IRa. Então, para p c Q,(K),
p 2 1, vale a sega nte desigualdade inversa

IV.Pll. $ Xejlpll«, (2.2.5)

em que

2dp x,/(p + i)(p + i/21
X2 h (2.2.6)

Demonstração:

Vamos demonstrar este resultado para d = 2, se d > 2, a demonstração segue o
mesmo raciocínio.

Seja / = (--1,1) e h = 2, então, denotando por L.(a) cona n = 0,1,... os

polinõmios de Legendre, temos para n 2 1, usando integração por partes e a orto-

gonalidade desses polinõmios que,

l (':(«)y -«/ 1: L.anIL'l.Çnàd« +- L.(=àiJ.Ç«)t.*

z l,(i) - (-t)"z,l.(-t)

!el1l!..-u + (-u"(-o"
n(n + l)

n(n + l).

Expandindo uma função z C Q,(/) em série de Legendre,

;(«)
P

.«Z..(z)
n=0

se obtém que
P

i,ug,, - }l: 5;ln-l..i'n::0

Usando que (conforme apresentado em 1661),

P P

E
n=0 n=0

;'llo,/ $ E1«.111LI.llo.. 5; «.l(n(n + l))'/:,
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e, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz,

:, ' IÉÚ l$«'«*:,"#
$ 11*11g,' P.%E$,n(" + 1)(" + 1/2)

$ 11' 1g,, p'(p+ i)(p+ i/2).

Então, notando que uma determinada função p C Q,(K) pode ser escrita como

p(g, g) = }1: pi(n)92(Z/) (consideramos aqui sem perda de generalidade somente um

termo desta soma), temos que,

lõ=yllz. = llõ=pillo,/llp2llo,/

5; pV(p+ i)(z'+;)llv'll:.. (2.2.7)

Fazendo naudança de variável (argumento de homogeneidade - veja por exemplo

pag. 101 en] jlll) de R. para K, temos que,

}llõ,pll: - llõzpll:.
2 2

Plli.,hk
;llpll:e

de onde segue por (2.2.7) que,

lõ,pll. 5; 2pv''(p+ i)(p+ i/2)llpll..

De maneira análoga, obtemos a mesma limitação para llavpll. Assim, segue da

desigualdade triangular que

IVPll. $ X2llPll.,

com X2 dado por (2.2.6)

n



CAPÍTUI.0 3

Equação Biharmânica: Resultados
'll'e(15ricos

Neste Capítulo introduzimos as formulações simétrica, não-simétrica e semi-

simétricas do método de Galerkin descontínuo com penalização interior para a

equação biharmõnica. Para todas estas formulações estabelecetnos um estudo de

estabilidade e análise de convergência na norma da energia. Então, para a for-

mulação simétrica apresentaremos estimativas de erros a pdoM (5timas em relação

a h(parâmetro de discretização da malha), e subótimas em relação a p(ordem de

aproximação polinomial), nas norma dos espaços Z'2(Q) e HÇ(Q,Zh), bem como

para funcionais lineares da solução.

Como será mostrado na análise de estabilidade, Seção 3.2, as formulações simé-

trica e semi-simétricas só serão coercivas no espaço de elementos finitos, quando os

parâmetros de penalização são maiores que um certo valor "desconhecido". Deste

modo, na Seção 3.7, com base em recentes resultados sobre estimativas inversas,

vamos apresentar um estudo teórico para obter estimativas explícitas para tais

parâmetros.

3.1 Problema modelo e formulação fraca

Vamos considerar o seguinte problema de valor de fronteira(PVF) msociado ao

operador biharmõnico, com condições de fronteira de Dirichlet.

18
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Encontre @ C H'(Q), solução fraca de

A'@ em Q cJR', (3.1.1)

sobre aQ,

n.V'P gi sobre ÕQ,

em que, a.2@ = A(A«,), n é o vetor normal unitário a aQ e exterior a Q, / € L2(Q),

g. C Hs/'(ÕQ) e gi C H'/2(ÕQ). Observamos que a condição V, C H'(Q), impõe

restrições sobre os ângulos internos de Q, por exemplo, que Q seja convexo.

Este problema modela, por exemplo, o deslocamento de uma placa homogênea

fina e isotr(épica sobre a ação de uma força /, e, sobre algumas hipóteses simplifica-

tivas, o fluxo de um puído. A existência e unicidade de solução para este problema

de valor de fronteira num domínio poligonal em R2, foi abordada por j101.

A fim de construir as formulações de Galerkin descontínuo(DG) para o problema

modelo (3.1.1), observamos que para uma dada face e c file, que é a interface dos

elementos HL e Ha, podemos escrever

V$1 ' nLPL 'F'q'$R ' nR\PR S7'$1 ' NEVE -- 'V'$K ' nLtPR

Assim, por analogia com a fórmula

« - z,d - ;("+ z')(' - d) + ;(" - z')('+ d) V a, b, c, d c ]R,

obtemos

y'+L nL{PL -F'V'©n nntPn {V@}.[Pl+]V@]ÍP} V @, C :(Q,ZA).(3.1.2)

Usando integração por partes sobre um elemento K C ZA, para qualquer

@ € H'(H) e p C H'(n) obtemos,

K'QÓ..Pa- d« - l v (b'$) n.-P's
n JK Ji)K

-F l &©n..''?-pds H K Ç: Th.
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Somando sobre todos os elementos de ZA e usando a relação (3.1.2), derivamos

a seguinte igualdade para qualquer @ C H4(Q,Zh) e g C H2((2, Zh);

Ela'üb.-pa,« - ''!..IK2$.Pa«- lççN \.M+-\nK$\\P a;
'e %. '. "eZh "- Í'

+ / ({VP} . IA@l+ IVPI {A@}) ds
I'l0

-F l (V.p- nA@- 'v(À@) . n-p) ds

Observamos que para todo @ C //4(í2), qualquer termo sobre 1" que envolve

o seu salto ou de suas derivadas é nulo. Então, vamos desconsiderar as integrais

que envolvem os termos IVA@l{(p} e {Vp} . IA@l na igualdade acima, e vamos

adicionar {Ài'V'Ap} ]@] e {À2a.pll'V@l, sendo Ài, À2 C j--l, 11. Além disso, usando

as definições de salto e de média de uma função sobre éT, e, impondo as condições

de fronteira de maneira fraca, temos que,

&$à.9'i=
Eira pd«- IÇÇNa4\.W-F\ ÇN p\"CZh 'l "r

/ (À2lV@l {AP} + IVPjlA@}) d'

X'l lgan . 'Và.(p ds -- Xa .Íg\b.cp ds.

F

l@]) ds

+

+

Com base neste desenvolvimento introduzimos a seguinte forma bilinear para

@ C H'(Q,ZA) e p C H'(Q, %):

Bó(@,P) Bzh (@, P) + Br('@, 9) + B,(@, P), (3.1.3)
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em que,

BZh (@, P) >ll: (A'ü, Ap)L,(.)

J(@, P)+ ,X:Ji(P, @) -(J2(@, P)+ .Xale(P, @))Br(@,P)

B.(@,P) <cvl@l , lpl>L,F) + <01v@l , lvyl>L,w,

sendo que,

Ji (V,, 9) <lVA@} , IPl> z,,W

ge (@, P) <lA@} , IVPj> L, (D

As funções a e D introduzidas no termo de estabilização B.( , .), são conhecidas

como parâmetros de penalização descontínuos e são definidas por,

aje - CV., l3\. = 13., 'q e C Eh,

em que a. e 0e, que dependem de à e p, serão definidos posteriormente.

Os parâmetros Ài, À2 C j--l,ll são números reais que serão escolhidos de

maneira a assegurar que a forma bilinear Bó(., .) seja simétrica, não-simétrica ou
semi-simétrica. Quando Ài = À2 = 1, temos a formulação simétrica de Galerkin

descontínuo com penalização interior (SIPG), enquanto que para Ài - À2 - --l,

temos a formulação não-simétrica (NIPG). As combinações destes produzem as for-

mulações gemi-simétricas, isto é, quando Ài = 1 e À2 = --1 temos a formulação

SSIPGI, e para Ài - --l e À2 = 1 temos a formulação SSIPG2.

Uma questão fundamental destas formulações é quando a forma bilinear rela-

cionada é coerciva. Para a formulação SIPG, demonstraremos mais adiante, que

esta somente msim será, se os parâmetros de penalização forem suficientemente

grandes. Por outro lado, é possível demonstrar taxas ótimas de convergência para

esta formulação nas normas dos espaços Z'2(Q) e HÇ(n,Zh), bem como para fun-

cionais lineares da solução. Para a formulação NIPG, temos que esta é coerciva

para quaisquer parâmetros de penalização positivos, mas, por outro lado, não se tem
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estimativas de convergência nas normas de Lu(Q) e HÇ(Q, Zh). Vale ressaltar que

para problema elípticos de segunda ordem, usando técnicas de super-penalização,

provou-se ordens ótimas de convergência para a formulação não-simétrica na norma

L2(Q). Veja 1621 e 1601. Para m formulações SSIPGI e SSIPG2, cada uma impõe

a restrição que um dos parâmetros de penalização deve ser suficientemente grande,

enquanto que o outro deve ser somente positivo.

Observamos que frente a essas quatro formulações a notação para designar a

forma bilinear usada, isto é, os valores de Ài e À2, será a mesma, e será explicitado

no texto qual das formulações está sendo considerada.

À forma bilinear Bó( , .), associamos o seguinte funcional linear:

Z(9) (P) + Z.(9)

em que,

ZZh (P)

z,(P)

>./ (./, (p)L,(.) + Ài<go, n 'V'Ap>L,(an) <gi, z\p>L,(aç2)

bago) p>L2(Õç2) + <#gi ) n . V'p>L2(aÇ2)-

Deste modo, consideramos a seguinte formulação fraca descontínua geral para o

problema de valor de fronteira (3.1.1): encontre @ C H'(Q,Zh), tal que,

6ó(@,P) V P C H'(Q,%). (3.1.4)

A versão àp do método de elementos finitos de Galerkin descontínuo com pe-

nalização interior associado a formulação (3.1.4) é: encontre @. C SP(Q, Zb, .F), tal

que,

Bb(@,,9) z(p) V p c S'(Q, Z,,.F). (3.1.5)

Para garantir que a formulação (3.1.5) não tenha termos nulos, vamos supor que

P. 2 3 V H C Zh.
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3.2 Análise de estabilidade

À forma bilinear BZ,(., .), associamos a seguinte gemi-norma

l@llã 6zh (@, 'P) llÊ, (.) ,
xezh

@C H'(Q,Zh)

e as normas loa e 111 - 1, definidas por

l@ll?. l@113. + 11v&l@l llÍ,,m + ll x/ãlv@l lli,w, -@ C H'(Q, ZA)

@lll:
l

2

+
L2(1')

2

Z.2 (F)

) @ C H'(Q,Zh)

A norma ll . lloa é a norma associada à formulação NIPG, enquanto que ll - ll está

associada à formulação SIPG.

Lema 3.1. $e a > 0 e # > 0 sobre 8Ü, então ll . lloa é uma normza sobre H2(Q,Zh)

Demonstração:

Se ll@lloa = 0 para algum @ C H2(Q, Zh), então @ é solução do seguinte problema

de interface:

6.@ = 0, em H para todo K € zh,

IV@l. = 0 para todo e C 8;,

n . V@ = 0 para todo e C olha.

Assim, segue da teoria de problemas de interface(veja 1641 e 1431), que d, = 0 sobre
Q. Os demais m(iomm de norma são facilmente verificados.

D

Sendo que H'(Q,ZÀ) C .#'(n,7i), então ll - lloa também é uma norma sobre

H4(Q,'7i), e, segue disso que 1 . 1 define uma norma sobre -H4(n, ZA).

O próximo Lema, provado em l70j, estabelece a consistência do método apresen-

tado acima.
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Lema 3.2. .4 /07'mu/anão Jtuca desconÉátua gera/ r3. Z.4,) do proa/ema de ua/or de

h'on,tetra, (3.1.1) é consistente 'n,o espctço H' ÇQ], n,o sentido que qualquer solução

Ü pam o 'problema de valor de fronteir"a, tal, que $ ç: H4 ($tà, também é solução de

r o. J .4 /.

Um dos resultados do Lema anterior é a validade cla ortogonalidade de Galerkin,

isto é,

Bb(@ - @.,P) 0 V P C H'(Q,ZÀ), (3.2.1)

quando @ C .f/4(Q). Essa propriedade será de grande importância na análise de

erro, por isso, assumiremos no decorrer deste trabalho, que a solução do problema

de valor de fronteira (3.1.1), satisfaz essa hipótese de regularidade.

A continuidade da forma bilinear 6b(., .) sobre H'(Q, 7i) com respeito a norma

. ll é apresentada no próximo Lema.

Lema 3.3. Sda Bb(., -) a/07'ma bãZ cear apresentada em f3.J.3) com Ài, À2 c j--l, ll

e a,l3 > Q. Então, existe uma. co'estante 'positiva c, tal. que,

BÓ(@,P)l $ .11@llllllP ''# $, 'P e H' qQ,Th]. (3.2.2)

em que c independe de h. N K C Tt.

T) owi ,in e+ r n '- ; ''\
l v E lu VL L+b ç+v

B(ú, p) l <

+

+

+

<

>ll: llA@ll.,.llApll.,. +
€zh

:ilvAp} llmi'i,Jll.+

$Í'«,} . w]'@] . --
[[ @[@[[[. ]]M]p]]]. + ll vg]vú] .

.lll@lllllpl

l

r

l
+

v© FF

«alplll.+

x/?lvpl

v®lvvl.
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D

Tendo em vista que a continuidade da forma bilinear Bb(-, -) foi provada sobre o

espaço de funções .f/4(Q, zh) e com respeito à norma 111 111, seria de grande interesse

também demonstrar a coercividade da forma bilinear no mesmo espaço de funções

e na mesma norma. Caso isso fosse comprovado, se poderia aplicar o clássico Teo-

rema de Lax-Milgram ( 166, 1 11) para garantir a existência e a unicidade da solução

da formulação fraca descontínua geral (3.1.4). Porém, tal demonstração, até o mo-

mento, permanece em aberto(para a equação biharmânica). No entanto, a prova da

coercivida,de da forma bilinear sobre o espaço de funções SP(Q, Zh, /') é apresentada

nos pr(5ximos Lendas.

Lema 3.4. Seja Ài :: À2 :: --l, a > 0, # > 0, então o método .Ar/PG fem Única

solução @. € SP(Q, Zh,/').

Demonstração:

Para Ài :: À2 := --1 temos

BbQ+ , +' \ >: llA@llÍ,.(.) + ll«ai@il

ll@11%a v @ c s'(n,zh,.F)

2

v'B]v'»] .,a,

Como ll.leoa é uma norma sobre o espaço H'(Q,ZA), então, desde que,

SP(Q,7i,/') C H'(Q,ZÀ) temos que ll.loa é também uma norma sobre

SP(Q,Zh,.7'). Assim, 6b(.,.) é uma forma bilinear coerciva sobre um espaço de
dimensão finita. Segue então que o problema (3.1.5) tem única solução no espaço

SP(Q,7i,/').

D

Lema 3.5. Sida Ài, À2 c j--l, ll e

a {P'}.
'''i: (3.2.3)

soZ)re e C 8P., ent(ío, ezàstem consta7zfes posãÉàuas c. > 0 e cD > 0, ta s que para

qualquer a. Z gS. > Q e ao Z aD > Q, em que g3. e als são escolhidos de foT'ma. a
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garantir a desigualdade

(3.2.4)

e eulste h'ma. co'r\soante 'posità'ua 0, tal que,

Bz,(@,@) 2 0lll@l', N $ C S' QQ,'Tt..F)

Demonstração:

Para @ C SP(Q,Zh,/'), usando as definições de 6b(-, -) e 111 - , temos,

Bó(@,@) - all@ll' 0)6zh(@,V,) +(l+.xi)JI(@,@)(l +À2)J2(@,@)

+ (i-o)B.(ú,ú)-ol. :ÊÍVA'üll.+ \B{ }
2 2

Usando que ab $ 0.5(ea2 + b2/c), que é válido para quaisquer números reais a e b,

e para qualquer c > 0, os termos .Z(-, .) e g2(., .) são limitados por

.z(ú,ú)is:l

e

32(@,@)l $ 1
2

2

v'8[vÚjl.

Para uma face e C q, que é fronteira dos elementos Ki e x.f, usando as desigual

dades inversas(2.2.4) obtemos,

l

;©ÍA@}

2

:k i4«»««:,..,, *É"»«":,'~,
:; : (n»"n:,..., -'- H»"n:,..,,) ,

Z,2(e)

com cP dependente de q. Sendo que isto também é válido para e C 8ha, obtemos



27

que,

l

;8{a.ú}
2

5; -9Bzh (@,@).

De modo similar,

em que, c.. depende de ci.

Combinando esses resultados, temos que,

'.'","'-"«' * (: '-:(«*.:uP)
e (« * .,UP) ) '«.«, «,

-- (: "gP) n@'«.ii:

-- (:-«-qP) w',«. :.

Por (3.2.4), existe ci > 0, tal que,

(3.2.5)

: .: (:*z)»..
Sendo que 1 + Ài $ 2,

L-Lb > 0 e 1 -- c:.ÇL-!...à0% - .:.9. > 0.
zcl z aa O'P

Além disso, existe c2 tal que, 1 < cu < ci, de onde segue que (sendo

:
2

(3.2.6)

1 + À: 5; 2),
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e, pela segunda desigualdade de (3.2.6) vale que

Escolhemos agora 0 de maneira que,

:-aP»"»., :-qP»"».
e

l
> o > o.

Assim,

:-'-uP»., :-«-uP».
e

: -o+':.a=b.U) :@--.,a--;@) »o.

Com isso asseguramos que os coeficientes que multiplicam os termos do lado direito

de (3.2.5) são todos positivos, o que resulta em,

Bó('@, @) -- olll@lll' ? o

n

Os resultados anteriores podem ser reformulados em termos das formulações de

Galerkin descontínuos de acordo com o seguinte Teorema.

Teorema 3.1. Sda BZ,(., -) a ./bma bã/inear de$nÍda por rg..í.S9 com a., a:, c. e

cD como no Lema, 3.5. Assim, s'upo'mos que:

(i) P«« .x: \ ('métod,o NIPG), a. e aD são n'úmeros posit'l'uos arbitráüos;
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(ii) para Ài = À2 = 1 rmélodo S/Pa2, a. > %, a# ? aP, em que gÉ: e ap sâo

consoantes posàf uas taZ que, ::n + ;:l < l

(iii) par''z Ài = --1, À2 = 1 Ímétodo SS7Pa/J, o. > 0 e aP 2 oP, em que oa é uma

aon,soantes 'positivas tal que, aD > cn

(iv) para Ài = 1, À2 ' rmétodo SS/PG2), aP ? 0 e a. > a., e7n que a. é uma

con,soantes positivas tal que, a. > c..

Então, existe uma constante 0 > 0 tal que,

.Bó(@,@) ? olll@lll' V @ c S'(n,%,/')

3.3 Estimativas de erro a priori na norma da e.

nergia

No que segue, vamos nos restringir ao caso em que a partição ZA (de forma

regular) é constituída de d-paralelepípedos. Em vista disso, o espaço de elementos

finitos SP({2, Zh,.F') é obtido do produto tensorial dos polinõmios de grau menor ou

igual a p., em cada elemento 6, isto é, Q,.(K).
O Teorema seguinte apresenta uma hp estimativa a pMoh de erro na norma da

energia para todas as formulações de Galerkin descontínuo introduzidas na seção

anterior. Esta estimativa será usada posteriormente para obtenção de estimativas

de erro nas normas dos espaços Z2(Q) e HÇ(Q, Zh).

Teorema 3.2. Stzpomos que Q c Ra é um doma'nio po/{edru/ /im,azado e {7;11A>o é

uma fa'mtüia de parti,iões regulares fo'amada por d-paralelepípedos. Seja, p -- Qp., n c

Zh), p,. C N, p. 2 3 V K C ZA o ueÉor com os graus dos po/ánómíos que supomos íer

uadação local Limitada. Para cada face e C 8h, associamos os valores cl. = a.{!::àt

l3e a13\J! -! n e, s'atamos também, que a. e aD são tais que a. fov'ma, bihnear Bb(.. ,-)

á coercã'ua,(conforme Lema 3.5). Então, se a solução e=ata, ® do problema (3.1.4)

perten" ' n'(Q,Zh), s = (s«, n c ZA), s« ? 4 V H C ZA, P«« « soluça'

e
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@« C SP(Q,Zh,/') do problema r3.-r..O, t,.z/e para Ài, À2 C l--i, il a sega nle est!.
m,a4,{ua de err.l\o:

il@ - ú.ii' $ c' E ;:=liv,ti:.,«' (3.3.1)

em qwe 2 $ p« $ min(p. + l,s.), e 6' é uma consfanfe dependente somente da

dimensão do esT)aço d, da, constante (i,e regutaddade Q, da. constante de ua'cação

/ocas dos graus dos po/ãnõ7nÍos p, e de s =max s..
Ke'lh

Apresentaremos aqui um esboço da demonstração deste teorema, veja 1701 para

demonstração completa
T) pm n n c+ r n n3 r. .

Decompomos o erro do seguinte modo:

(@ - rZ@) + («{@ - @.) q+( (3.3.2)

Usando a ortogonalidade de Galerkin, a continuidade da forma bilinear e a

definição da norma l lll,

l€1H' 6õ(e, 0 6õ(-?+ @ - @.,€1) Bó(q, e) + Bz,(@ - @., e) Bb (,7, (1)

$ ,711111(lll,

portanto, ll€11 $ 77 l.

Deste modo, por(3.3.2), obtemos uma estimativa para o erro limitando os termos

da norma de v7. Para tanto, faz-se uso das desigualdades inversas e das estimativas

para o erro do interpolante (2.2.2) e (2.2.3).

n

Observamos que esta estimativa de erro a pdod é ótima em b e subótima en] p

pelo favor $.

Observação 3.1. JVo caso de uma apto mação polãnomíaJ quadrátáca unll/omne,

o tervlTto .7(..,.) da fov'ma bilinear Bb(.-,.) se anula, beuT} como o segundo teimo na
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de$ndção da n07'ma . 111. $oó essa condição, a est maláua de em'o do Teorema 3'.2
É07'na-se

l@ - @.11%. $ c' >1: l;:bll@ll:.,.
Kezh 'H

2

OZ)serre que esta estimaÉdua a priori de erro ta7nbém é ótáma em h e subóÉáma em

p, no entanto agop'a, somente pelo favor !

No decorrer faremos uso da seguinte metodologia: usando a /zp estimativa para

o erro na norma da energia, obteremos uma ãp estimativa de erro na norma do

espaço Z'2(Q) que, por sua vez, será usada para obter estimativas em HÇ(Q, Zh). As

estimativas em L2(Q) são obtidas usando o assim conhecido argumento de dua/idade

de .4ubin-./VitscAe, a ortogonalidade de Galerkin e a continuidade da forma bilinear

provada no Lema 3.3.

3.4 Convergência do SIPG em -L2((2)

A fim de usar o argumento de dualidade de Aubin-Nitsche, vamos requerer a

seguinte hipótese de regularidade elíptica para o problema dual de (3.1. 1), que neste

contexto de problemas elípticos de quarta ordem auto-adjuntos, é simplesmente o

problema original com condições de fronteiras homogênea.s.

Hipótese 3.1. Supomos que para qualquer @ C Z,2(Q), a se/uçâo /faca 'D do proa/e?na

em Q, (3.4.1)

sobre aQ,

soZ)re aQ.

pertence a .f/4(Q) e, ezeste uma constante posÍÉáua C', que depende somente de Q e

d, tal que,

I'bll4,n $ c'll@llo,n
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Observamos que a validade desta llipótese em duas dimensões depende dos

ângulos interno de Q, veja, por exemplo, Capítulo 3 em 1331.

Teorema 3.3. .4/évn das Aipóleses do Teorema anÉeMor líamos assumir que a

Hipótese 3.1 de regue,ar'Made el(ética, 'Mate. Então, se $ C H' QQ.Th], Sn'Z 4, N K, C

Th é a solução de (3.1.4) e $« C S'qQ,Th,F'') é a solução d., Jol'mutação de Gülerkh.

descontínuo (3.1.5), a seguinte estimativa para o el"r'o é válida:

".".. ' ' 1«; g:r««":«.l"' ,ll@ (3.4.2)

a'm que »n min(p« + 1, s.) e C' ãndepende de h. e p.

Demonstração:

A hipótese da regularidade sobre a solução exala @ do problenaa de valor de fronteira

assegura que @ também é solução de (3.1.4), e, portanto, também o é de (3.1.5).

Assim, a ortogonalidade de Galerkin também é válida para todo p c SP(Q, ZA,.F),
isto é:

BbÇ@ $..9] V P C S'(Q, Zh,/')

Considerando a formulação fraca descontínua geral para (3.4.1), e notando que

sobre a õ{2, 'D = 0 = n . Vq', e '} C H4(Q), temos que,

@ -- @., Óào,n tQ© - ®n] ' BbQ©, $ - $,Õ Bb(@ @.,@). (3.4.3)

Sda aA o projetor de L2(Q) em $p(Q,7i,/') definido no Lema 2.2. Então,

subtraindo de (3.4.3), 0 = Bó(#' -- «'«, 7rZ'D), e aplicando o Lema 3.3, temos que,

(@ -- @«, Ó)o,n 5; l@ @.llllQ'- «{q'l (3.4.4)

Nosso objetivo é limitar adequadamente cada um dos dois termos do lado direito

de (3.4.4). Do Teorema 3.2, segue a limitação para o primeiro termo. Para o segundo
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x..rJ.l.l.x./.l l.l.lx.r x..Kx-x.uxxxs-t.üx.f x.x(.o J.J.\.r.L x.llc,u 111 111 ) ul""'J..lls./u x-lç-4'ç"'' 9

l0' - «['P]]]' = >1.: 11A('P - «'i@)]]Í,(.) + ] v'ã]Õ - «Z'D]]]i
xeZh

2 ii ii2
+ \®lv('p - ":q')l . + v'ã:ílA('} - ":'})}

+ I'«a-'lV(A(©- "Í'P))} .

.r: + /2 + /; + /. + &. (3.4.s)

Então, supondo p. 2 3 e lembrando que '} C H4(Q), usando (2.2.2) e (2.2.3),

temos que,

/:$a.Ehg'l'Pn:,.; .bsc'.ê;g'u'pii:,.; /: E glld'll:,.

/4 $ a E g llq'ní,.; /; $ c' .ã g'iiõít3,.-

m, temos a seguinte limitação para o segundo termo do lado direito de (3.4.4)

llq' - «{'Plll' $ c >. : ll©llÍ,,. $ cl:Z© : ll$'11:,. . (3.4.6)

Substituindo (3.4.6) e (3.3.1) em (3.4.4) e usando as hipóteses feitas sobre q',

' '""«..(m::F«,":«l"'
, para é :# 0, temos que,

..}.... ,.A r- I' . /(l\ ... .

\$ -- $«,Óào.n '$ C E ;:=:, iiúu:.,~

1/2

max --=
1/2

IQ'll.,n

termo, c

F
2

Asse

Então

luímos a deme tomando o sup

4h?p
max --=
"eZh P.

ISK--7

1/2

@ll:.,.

onstracão
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Observação 3.2. Se p« = 2 V H C ZÀ, os te7'mos do /ado dáreãlo de rg.,4.S) s(ão

limitados por(obseme que IS = Q neste caso)

.r: $ o E gllQllÍ,.;
Reza

/3 $ C' E g'il$1iÍ..;

.r, 1; o E é4ll'} :..

/4 $ C E g'll0 ã,..

Então, pela Obsemação 3.1, a seguinte estimativa em l,2(Q'l é válida quando a a.

prozimaçâo po/inomía/ é unll/or'mem,Crie quadráÉáca;

"" - ".". . ' ' Im": :A««":-.l"'
Ressaltamos que se s. = s V n C ZA, e se a malha e o grau de aproximação

polinomial p. for uniforme, teremos as estimativas

hp'
l@ o,n $ (7jl;:ãll@ll.,zh parap2 3, (3.4.7)

e,

l@ -- @«llo.n 1; C'5;:E7i ll@ll..zh para p ' 2,
2

em que p. = min(p + 1, s)

3.5 Convergência do SIPG em -/7ç(Q, 7;l)

No próximo teorema apresentamos uma àp estimativa de erro a pNoM para o

método SIPG no espaço de Sobolev -HÇ«(Q, ZA) para 0 $ q. $ i!-fg, sendo s. ? 4 o

índice de regularidade local da solução exala.

Teorema 3.4. Sda #' C HS(ZA,Q), s. ? 4 V K. C 7i a se/uçâo de r3./.qJ e, sda

$. C SP qQ,'Th,F) a sothção da, foT'mutação de Gaterkin desço'nt'ínuo (3.1.5). Então,
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assumindo üs hipóteses do teorema antepor, a segnente estimati'ua é Datada

€Zh *.".«. ' ':«$ 1m : 2;F««":..
1/2

para 0 $ q. $ a-'Íg e p« min(p. + 1, s.)

T) nrn ,in a+ r n p3 ''\A/ UI x IV L IU vx w\suv

Aplicando a desigualdade triangular e a estimativa para o projetor (2.2.2), temos

que,

E @«ll,.,. :ç E iiú «{úll,...+ }l: ll«'íú @«ll,..«

$ c' >1: !t:rll@ll..,.+ >ll: ll«{@ @«ll,.,.
;;Z. z'À' ''' ;;Z.

Usando estimativas inversas (ver Teorema 4.76 em 1661)

@'ll q.,« <
':F * ,«,.*'àS «* @.llo..

< '=F * ,',« *'à$ «*
üll..«

+ 'W$=n« @« llo,n

Aplicando novamente (2.2.2) junto com (3.4.2), temos que,

En ú«il,.,. $ o E :: ii ll,.,.+c:' E i::miiúU,.,.

'm$1m ir"«":«l"'+

< '; E ::'::all@H..,.

h --qn

.m:à$=""":....
1/2

+
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o que conclui a demonstração

n

Novamente observamos que se s. = s V H C Zh e q. = q V H C Zh, e se a malha

e o grau de aproximação polinomial p. for uniforme, então, a seguinte estimativa é

válida:

>: ll@ - @«H.,. $ c'J:5.%ll@H,,Zh'E (3.5.1)

em que p. = min(p + 1, s). Esta estimativa novamente é ótima em /z, e subótima

emp

Note que quando q. := 0, V H C Zh recuperamos a estimativa apresentada em

(3.4.7). Além disso, a condição 0 $ q. $ i:"jJ no enunciado do Teorema, exige que

a solução excita seja suficientemente suave, isto é, não basta que @ C H'(Q). Mais

especificamente, para que este teorema seja válido para qK - 2 V K C zb, é necessário

que s. ? 7 V H C Zh; para qK - l V K C ZA, é necessário que s« 2 5 V K C ZÀI e para

q. = 0 V K C Zh, conforme Teorema 3.3, s. ? 4 V n C ah.

3.6 C:onvergência do SIPG para funcionais linea
res da solução

Por fim, vamos apresentar uma estimativa de erro para funcionais lineares da

solução. Para tanto, designamos por J(.) um funcional linear da solução do pro-

blen)a (3.1.1) arbitrário. Assim, queremos investigar como J(@.) aproxima J(@).

Para esse propósito, consideramos o seguinte problema dual ou adjunto: encontre

z € H' (Q, ZÀ), tal que,

B.(««, .) V «« C H'(Q,Zh). (3.6.1)

Em que 23b(., -) representa a forma bilinear associada à formulação SIPG.

No decorrer, vamos a.ssumir que (3.6.1) possui única solução, isto pressupõe

mplicitamente que J(.) está definido sobre H'(Q, ZA).

O problema (3.6.1) é o ponto de partida para obtermos estimativa de erro a

l
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phod para funcionais lineares da solução, para tanto, tomando m = @ -- V'h nessa

equação e usando a ortogonalidade de Galerkin do problema dual, obtemos,

JQ$) - JQ©h) Jt$ -- $hl = BbQ+ -- 'üh, z)

Bt,Q$ -- $t.. z -- zh) V zh C S'(Q,Zb,/')

Decompondo o erro do seguinte modo

$ -- '+t. (@ - «'i@) + («':@ - úA) ?+(,

e, usando a ortogonalídade de Galerkin (3.2.1), a continuidade da forma bilinear e

a definição da norma 111, temos:

ll€1H' Bõ(e,e) -? + @ - @/,, e) -Bz,(,7, (1) + Bb(@ Úh, e) 6ó (,7, 0

$ 11?111111(1,

resultando que lle 1.$ 177111.

Escolhendo agora zA = :rrÍz e aplicando o Lema 3.3,

JQ+) - JQ$Ü Bb(@ -- @ü, ' -- «'Z.) 6Õ(,7, : - «'Z*) + B.({, * - «'Z;)

5; lll'o lll, <;ll + 11{ 111. - «{;111 $ c'lll,7 ll, «,11

Assumindo que @ € H'(Q, Zh), s« ? 4 V K C Zh e z C -H'(Q,ZÀ), t. 2 4 V K C ah,

e, aplicando o Lema 2.2 (veja ISO, 701), obtemos que,

''*' '*«, ' ' 1: F«««:-.l"' * 1: F«;«: .l"'
em que 2 $ 1z« $ min(p« + 1, s.) e 2 $ 7. $ min(p. + 1, t«).

Com este desenvolvimento, estabelecemos uma estimativa de erro para funcionais

lineares da solução, a qual, é apresentada no próximo teorema.

Teorema 3.5. Supomos que n C ]RÓ é um domghío poZiedml ZÍmÍÉado, {ZÀ}A>o urna
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Famtnia. de paüições regulares formo,da por d-T)araletepípedos e p - Qp., K c Thh,

p. C N, p. ? 3 V K C Zh o uetor com os gmus dos poZãn(imios qwe supomos ter

uaMação local lim fada. Além disso, assumimos que as soluções @ e z dos problemas

l3.i..4) e (3.6.1) são tais qwe, '$ € n: ÇQ,Thà, s« z 4 ''# K c Th e z c n* qQ.'rKà,

1. Z A: W K ç: Tt.. Então, a. seg'pinte estimativa de erro 'vale 'para, 'üm j\Lncion,al

linear JÇ' ) da, se\qção ©t. C SP qQ,Th,F) do probl.ema, (3.1.5):

a('P) - a('P«)I' $ C' >1: :E=:Fll@ll:...x >1: !$;:7ll;lll,.,
;ZZ. p-" ' "' ;;i7. p-

(3.6.2)

em que 2 .$ p. $ min(p. + 1, s.), 2 $ 7K $ min(p. + l,t.) e C' á u?n.a constante

independente de h. e p..

No caso particular p. = p, s. = s, t. = t, pn - p, '7K - 7, sendo s, t, 7 e p

inteiros, e h. = A para todo H C Zh, o Teorema 3.5 indica que o erro no cálculo do

funcional pode ser limitado por:

hp+l-4
IJ('p) - J('p«) l $ c'i;.;i=- liúH.,.ll'rl.,.,

em que 2 $ p $ min(p+ l,s) e 2 $ 'y $ min(p+ l,t).
Observamos que esta linaitação é ótima em relação a /z e subótima em relação a

p. Salientamos ainda que essa taxa de convergência é de ordem dupla, no sentido

que é duas vezes melhor que a taxa de convergência do erro da própria solução do

problema na norma da energia.

3.7 Paramêtros de penalização

Como comentado acima as forma bilineares associadas às formulações semi-si-

métricas e simétrica somente serão coercivas se os parâmetros de penalização forem

suficientemente grandes. No entanto, a partir de um certo valor, quanto maior

forem os parâmetros de penalização, maior será o número de condição da matriz de

rigidez(veja jlSI), e conseqüentemente, maior será o número de iterações necessárias

para resolver o sistema linear por um método iterativo(veja 1671). Por outro lado,

se estes parâmetros não forem suficientemente grandes, uma pequena variação no
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seu valor pode provocar unia grande variação na solução, conforme apresentado no

Capítulo 4. Desta forma, determinar estimativas explícita para estes parâmetros,

implica saber "quando" a forma bilinear é coerciva sem necessitar, para isso, pe-
nalizar em demasia.

No que segue vamos derivar expressões explícitas para os parâmetros de pe-

nalização a e P, envolvidos nm formulação SIPG, SSIPGI e SSIPG2. Nosso de-

senvolvimento se baseia em resultados recentes que explicitam alguma constantes

envolvidas nas estimativas inversas. Em particular, vamos fazer uso do resultado

apresentado no Lema 2.5, provado em j141 e do Lema 2.6 provado na Seção 2.2.

A questão é determinar os parâmetros cv. e De, de modo que a forma bilinear

B'(., -) seja coerciva na norma 111 . 111. Para tanto, vamos considerar o seguinte desen-
volvimento.

B.(p,p) - olllplll' }..lO qÇK«'f'i"'czh'l

-F '>.,.1(1- 0)a.\9Ae d'+ ).,.f(1 - 0)D.\NPÜ2 ds'cc«''.: 'cc«'l

+ (l+À:) }:
e

{Va.P} ]P] ds

{AP}ÍVPI ds

l
{VAP}' dsa

e
e

0 {AP}' ds
e

Observamos agora que para e C e:

Jb~«*'; - j
e e

à(""' ! """)' '.
5t ((VAç''y + (VAp«)') a'



40

/à{»«}: '.
e e

2 1 0h2

2D. (AP.)' + (AP«):)/
l

2 + b2 + 2ab $ 2a

ds,

onde foi usado que a

Além disso,

(i+À-) >: /' lÍV p}
e

[«]] a. .$ 0+.xO E ?./']pJ' a.

+ (i + À:) >ll:
'€q

+ (l + .x:) >:
€q

IVAPL)'+ (VAP*)') d.

IVAP)' ds

O+ÀJ E./']{AP]]V«]I $ O+Àa E #/IV«4' d.

+ o+ÀúEà/ (o-a'+w«d') 'z'

+ 0 + Àa >: :il / @©' a..

Com isso, e empregando o Lema 2.5, obtemos

'.'«, «,-" EÉ (? «*1?)/.»«,:'"

* :/ (':-«,«.- u#) ',,' ''
0 - 0Õc - g-l:izb'l [VPl:

x?o + Ào'.,. + orbe'l / WA©' a«, o.7.o
e e

neZh{.=]

{e:: l
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em que ã. denota o índice da face e restrita ao elemento H, e n denota o número

total de faces de cada elemento n. A função c.,. é dada por

t''(H)

b'' (H)

se e c eX

« e C É:Ê

e cK por

'.-( ), ««.«. (3.7.2)

O último termo de (3.7.1) é majorado usando o Lema 2.6,

1»~«* '« . ,' 1,~"; -«

dessa forma,

6.(P,P) olllp111' 2 >ll:>:
nezhie'l IÇ~«# -« (3.7.3)

eeCh ,,«.'+:
1 1:

eeeh «,«. - -yü) lvpl' a.,

em que,

: *+ * dP) - ©yP - @aylb)
Lembramos que Xi e X2(que dependem de K) são dados por

e

X2" ,
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respectivamente.

Precisamos determinar 0 de forma que os três coeficientes das integrais do lado

direito de (3.7.3) soam positivos e determinar os valores de a. e De para que isto

aconteça. Do coeficiente do segundo termo de (3.7.3) temos,

o< :- (L:-à ,

de onde segue que se Ài = --1, então, 0 < 1 e a. é qualquer valor positivo. Por

outro lado, se Ài = 1, então, 0 < 1 -- É} e, é necessário que a. > c.. Desse tnodo, se

cp. > c. então 0 < é? < (i, sendo (ll > 0.

Do coeficiente do terceiro termo de (3.7.3) temos,

o < : - --'iã---,

assim, se À2 :: --l, então, 0 < 1 e De é qualquer valor positivo. Se, À2 :: 1, então,

0 < 1 -- Ê o que implica que se Dc > 7c, temos 0 < 0 < €2, sendo €2 > 0.
Por último, do coeficiente do primeiro termo de (3.7.3) temos,

0 < -3-
X?(l+À2)c..« X?X:(l+ÀI)c..«

2're 2ce

Portanto, é necessário que (correspondente a (3.2.4) )

'? » aq#« * üqyo-,
para que 0 < 0 < e3, sendo C3 > 0. Então, escolhendo 7. > 2e.Xl? e Ce > 2X?Xge.,

sendo E. = m«'('«, c«), X: = m«:((X:)., (X-)a) e X', = max((X,)., (X,).), temos

que,

---.5--+ x]éQ:.]0n .:: {LEiÜ%+ .CtliOe' o.7.©

li:p + À- + ,XD.

Assim, se P. > 'y. > 2X?e« e a. > c. > 2T?Xle., implica que,
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6.(9,P) a lp11 : 2 0 com 0 min(ei , C2, (3)

Observação 3.3. 1)a desíguaZdade r'3.?'.,.Í2 e do comentado acama para os coe$-

cáentes dos lenhos sopre I', lemos que;

. No c«se SSIPGI(\* e X, és'«$càe,«te esmo\herj3. > "y. > Vp",
enquanto que cl. é qualquer valor positivo;

. .No caso SS/PG2ÍÀi = 1 e À2 = --1) é su#cáemte asco//zer a. > c. > T?X:e.,
enquanto que l3. é qualquer 'valor positivo.

Os parâmetros de penalização a. e ae, são definidos sobre cada face e C 8h e

dependem da malha e da aproximação polinomial usada nos eleillentos que compar-

tilham a face e. Naturalmente uma limitação global para estes parâmetros pode ser

dada por

0 =«,- (De)e : « -«« («.)C (3.7.5)

Sendo que o Lema 2.6 é válido somente para funções de base definidas de modo

tensorial (QP), observamos que isto também se aplica ao resultado demonstrado
n Dal- D ao/' ; n
Llv LJ UL+ bJ \#YL+v «



CAPÍTULO 4

Equação Biharmânica: Resultados
Numéricos

Vamos apresentar neste Capítulo diversos resultados numéricos que visam com-

provar numericamente os resultados teóricos estabelecidos no capítulo anterior. Além

disso, esses resultados numéricos também visam comparar, entre si, as formulações

desenvolvida e como estas se comportam quando alternamos entre malhas retan-

gulares/triangulares e entre o uso de funções de base dos espaços Qp/Pp.

Na Seção 4.1, vamos brevemente descrever o 4mZ)dente de Prog7"amação PZ, o

qual, foi usado para implementar as formulações de Galerkin descontínuo aqui de-

senvolvidas. Em sequência,, na Seção 4.2, vamos apresentar os resultados numéricos

e algumas conclusões.

4.1 Ambiente de Programação PZ

O Projeto PZ, ou ambiente de programação orientado a objetos PZ 1251,1261, pode

ser visto como um conjunto de módulos que são constituídos por classes escritas na

linguagem C++, desenvolvidas para resolver problemas de valor de fronteira pelo

método de elementos finitos. Este Projeto é realizado sob a coordenação do Prof.

Dr. Philippe R. B. Devloo, no Laborat(brio de Mecânica Computacional (LABMEC),
sediado na Faculdade de Engenharia Civil da UNICAMP-SP.

Entre as inúmera ferramentas/recursos disponíveis no ambiente PZ para desen-

volvimento de c(5digos de elementos finitos, destacamos: Àp-adaptatividade em uma,

duas e três dimensões, sub-estruturação, camada limite, multigrid, diferentes for-

matos de armazenamento de matrizes, precondicionadores e solvers, post-processing

44
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etc.

O ambiente PZ é organizado em m(5dulos onde cada un] destes tem um propósito

particular. Cada módulo é composto por um conjunto de classes que tem uma

funcionalidade comum. Uma simples descrição dos principais módulos que compõem

este ambiente é apresentada a seguir. Para mais informações, veja 1271.

Uti] Entre outra ferramentas, implemente m classes relacionadas a vetores:

TPZVector - classe de vedor simples; TPZManVec - doca um número z(default

= 100) de elementos; TPZStack - pilha, quando se adiciona um elemento, au-

menta 30 por cento do seu tamanho para evitar muitas realocaçõesl

TPZChunkVec - doca vetores em pedaços (1000 por vez) e aumenta o ve-
tor sem precisar copiar os elementos para outro vetor temporário;

Mlatrix Contém um conjunto de classes que implemente diversos formatos de ma-

trizes (bandas, skyline, simétricas, frontal, esparsas, cheias), e também clmses

que definem processos de soluções (solvers diremos, iterativos, etc.). Algumas

classes têm implementação para multa-threadl

F'rontal Este m(5dulo implemente a interface para o método de decomposição fron-

tal. A classe de decomposição frontal tem uma versão multi-tread e é integrada

com ATLAS;

Material O módulo material é destinado as classes que implementam as formulações

fracas das equações diferencial (como fluxo de Euler compressível, hiper-elm-

ticidade, placas e cascas)l

Geom Este m(5dulo implemente as aplicações geométricas entre os elementos mestre

e os elementos deformados. Cada ponto do elemento geométrico tem seu
próprio sistema de coordenadas (permite elementos curvos de forma consis-
tente) ;

chape Módulo para clmses que calculam M funções de forma de unia ordem arbi-

trária para os elementos finitos. O ambiente PZ usa funções hierárquicas, em

vez de funções Lagrangeanasl
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TPZRefine Implemente processos de /z-refinamento aplicados a elementos geomé.

tricos;

Mesh Contém classes que implementam ambos elementos geométricos e computa-

cionais bem como malhas e sub-malha. À uma malha geométrica pode-se

associar diferentes malhas computacionais (com características diferentes), o

que é usado por exemplo, na implementação do método nlultigrid.

StrMatrix M(5dulo que é responsável por fazer a interface entre o matriz de ar-

mazenamento e o sistema de equações gerados pela malha de elementos finitos.

Cada classe principal deste módulo, tem um ponteiro para a matriz e um para

a malha, então, alimenta a matriz com as informações da malha. O método

Create0 monta a estrutura da matriz de acordo com o a malha. O Create-

Assemble0 monta e faz a assemblagem da matriz. Este módulo, também faz
a n ; Wli,ç, ,.;,-. ,] . }., .H ,
UI v ux EXAzzlt ycA\.r \.aLAr KJcnEl\.4L+B

Analysis Este módulo contém classes que realizam as operações globais de uma

simulação de elementos finitos, para isso, usa ponteiros para a TPZGeoMesh,

TPZCompMesh, StructMatrix e TPZMatrixSolver. Métodos de pós-processa-

mento também são implementados aqui.

Post Neste módulo são implementadas classes que geram arquivos de pós-proces

lamento, por exemplo, arquivos para o OpenDX.

Como o auxílio do Prof. Dr. Philippe R. B. Devloo e membros de sua equipe, m

formulações de Galerkin descontínuo para a equação biharmõnica apresentadas ao

longo deste trabalho, foram implementadas no ambiente PZ, e estão disponível para

download junto com o mesmo no sítio http://labmec.fec.unicamp.br/pz/download.

Como mencionado acima, a implementação de uma formulação fraca é realizada

no módulo Material, onde, se encontra disponível os arquivos pzbiharmonic.cpp e

pznonlinbiharmonic.cpp, que correspondem as formulações 3.1.5 e 6.2.6 apresentadas

neste trabalho. Ressaltanlos que estes materiais independem do ambiente PZ, ou

sda, podem ser reutilizados em outros códigos, ou mesmo, podem servir de exemplo

de uma implementação de Galerkin descontínuo. Por fim, observamos que todos os
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resultados numéricos apresentados neste trabalho, forana realizados neste ambiente

de programação.

4.2 Resultados numéricos

Vamos apresentar inicialmente alguns resultados numéricos que visam confirmar

numericamente os Teoremas 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 apresentados no capítulo anterior.

No que segue, a menos de quando for explicitado, estaremos constantemente

usando como espaço de elementos finitos, o espaço formado pelo produto sensorial

dos polinõmios de ordem menor ou igual a p em cada direção coordenada, isto é,

Q,(a.).
Para estudar a ordem de convergência dm formulações de Galerkin descontínua

apresentadas, usaremos malhas formadas por quadriláteros gerados por consecu-

tivos refinamentos do domínio computacional original. Em cada refinamento, cada

célula da malha é dividida em quatro células similares conectando os pontos médios

de suas faces. Então, para um nível -L de refinamento, a malha é composta por

2t x 2z; elementos retangulares. Assim, se ez, denota o erro calculado no nível .L

de refinamento, então a ordem de convergência rl para este nível de refinamento é

definida por

«. - -.: (T) . .;...',.
(4.2.1)

Conforme mencionado no Lema 3.5, os coeficientes o. e aP dos parâmetros

de estabilização (3.2.3), precisam ser maiores que og e aO, respectivamente. Na

Seção 3.7, explicitamos o valor destas constantes, entretanto, devido aos exem-

plos seguintes serem anteriores ao desenvolvimento da Seção 3.7, resultados de ex-

periências numérica nos levaram a considerar ga = aP = 10, os quais serão usados

para todos os testes numéricos deste capítulo, exceto quanto analisaremos os resul-

tados teóricos da Seção 3.7.

Nos casos em que a solução @(n,Z/) C C'"(n), os Teoremas 3.3 e 3.4 assegu-

ram que para aproximação polinomial p ? 3, a formulação SIPG do método de

elementos finitos de Galerkin descontínuo, deve exibir as seguintes ordens ótimas de
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"nvergência: O(à''':) em L'(Q,Zh); O(h') em -H:(Q,Zh) e O(h' :) em .H'(Q,ah).

Embora não tenhamos demonstrado resultados similares para as formulações NIPG,

SSIPGI e SSIPG2, também observaremos o comportanaento destas nos espaços

Z.'(Q,Zh), H:(Q, %) e em H'(Q,%).

Exemplo 4.1. C'onsàderczmos o problema de ua/or de ./}onleira r'3././,) com

Q = (0, 1.)2 , e f, go e gt tomadas de .foT"ma que a solução do problema selva:

@(z,g) si«'(«'#) si«'(«'Z/)

Tabela 4.1: Ordens de convergência numérica para as formulações NIPG, SIPG
SSIPGI e SSIPG2 em -L2(Q, Zh)

Estudamos as ordens de convergência numérica nas normas ll@ -- @«llt,(n.zh),

@ -- @nlll.ri(n,zh), ll@ @nllH2(n,zh) e na semi-norma ll@ -- @.lla. Observamos que

usamos a gemi-norma em vez da norma DG por consistência, uma vez que esta não

depende dos parâmetros de penalização.

Nas Tabela 4.1-4.4 apresentamos as ordens de convergência numérica dm for-

mulações NIPG, SIPG, SSIPGI e SSIPG2, para a ordem de aproximação polinomial

P L NIPG SIPG SSIPGI SSIPG2

2  
2.16246

2.02253

1.99743

2.09924

2.01905

2.00416

2.10397

2.02011

2.00442

2.15567

2.02095

L.99714

3  
2.55394

2.18075

2.09267

3.93925

3.97525

3.98712

3.96885

3.99599

3.99806

2.55311

2.17280

2.08910

4  
4.46290

4.27587

4.09132

4.90448

4.97583

4.93815

4.88257

4.92400

4.63305

4.49589

4.30746

4.06636

5  
2.93078

4.28983

4.15689

3.01595

5.95886

5.98176

3.09147

5.96873

5.99282

2.84983

4.27053

4.16020
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Tabela 4.2: Ordens de convergência numérica para as formulações NIPG, SIPG,
SSIPGI e SSIPG2 em H: (Q,Zh)

de 2 até 5, nas normas e senti-normas acima mencionadas. Na Tabela 4.1, que apre-

sentamos a ordem de convergência em -L2(Q, Zh), pode-se observar que a formulação

SIPG apresenta a ordem (5tima O(AP+i)(conforme Teorema 3.3) para p entre 3 e

5, enquanto que p igual a 2, a ordem apresentada é 2, conforme Observação 3.2.
Um comportamento semelhante é apresentado pela formulação SSIPGI para valo-

res ímpares de p. Enquanto que para as formulações NIPG e SSIPG2, as ordens

apresentada para p iguais a 3 e 5, são próximas as apresentadas para p iguais a 2

e 4, respectivamente. Isto é, a ordem de convergência é subótima para p ímpares.

Um comportamento senaelhante foi observado em l81 para equações de difusão e

convecção-difusão, porém com ordens subótimas para p pares.

O comportamento em /7i, que é apresentado na Tabela 4.2, confirma o Teo-

rema 3.4 para a formulação SIPG no caso de q. = 1, V K C Zh, isto é, a ordem

de convergência é O(hP). Agora os resultados para SSIPGI são semelhantes aos de

SIPG para todos os valores de p. Além disso, pode-se observar que para p pares,

as formulações NIPG e SSIPG2, apresentam as mesmas ordens que SIPG, ou seja,

; R Nit;ã   SSIPGI SSIPG2

2  
2.05364

2.00677

1.99792

2.00400

2.00107

2.01837

2.00490

2.00130

2.04899

2.00554

1.99762

3  
2.80922

2.70892

2.43602

2.93721

2.98263

2.99383

2.93472

2.98233

2.99379

2.80979

2.70808

2.43578

4  
3.98138

3.99652

3.99879

3.94372

3.98574

3.99655

3.94320

3.98534

3.99627

3.98115

3.99679

3.99818

5  
2.49585

4.87943

4.75864

2.39494

4.97707

4.99080

2.42425

4.99430

4.98209  
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Tabela 4.3: Ordens de convergência numérica para as formulações NIPG, SIPG,
SSIPGI e SSIPG2 em H2(Q, Zh)

também tem ordens (5timas de convergência.

Na Tabela 4.3, temos a confirmação do Teorema 3.4 para a formulação SIPG

quando q. = 2, V H C ZA. Nota-se aqui que para todos os valores de p, os resultados

são semelhantes para todas m formulações. Já na Tabela 4.4, são apresentados os

resultados na semi-norma ll . lla, os quais, msim como em H'(Q,Zh), tem ordem
0( /z' ': )

Estes resultados indicada que a formulação SSIPGI tem comportament.o seme-

lhante ao da SIPG, enquanto que a SSIPG2 apresenta propriedades semelhantes

as do NIPG. Isso também fica claro na Figura 4.1(a) onde plotamos o erro em

l,2 em função da ordem de aproximação polinomial p, calculados no nível Z, = 4.

Na Figura 4.1(b), pode-se observar que em H] para p pares, todas as formulações

apresentam erros muito pr(5ximos, resultando que ambas apresentam as mesmas

ordens ótimas de convergência para este caso. Nesta mesma figura, percebemos

que em .H2 há concordância entre todas a8 formulações e para toda M ordens de

aproximação polinomiais.

P Z NIPG SIPG   SSIPG2

2  
0.98103

0.99557

0.99892

0.99489

0.99875

0.97945

0.99492

0.99876

0.980718

0.995488

0.998902

3  
1.9743]

1.99347

1.99841

1.97473

1.99373

1.99850

1.9746]

1.99365

1.99845

1.97415

1.99342

1.99838

4  
2.9742]

2.99352

2.99837

2.97462

2.99358

2.99838

2.97439

2.99359

2.99839

2.97411

l:11111
5  

3.97623

l:11111     
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Tabela 4.4: Ordens de convergência numérica para as formulações NIPG, SIPG
SSIPGI e SSIPG2 na senti-norma l . ll

0.01

IE-3

IEa

IE-5

iEÓ

E-9.

\
\

\.

\

\.

-)(-NIPG
a .SIPG

-.F. SSIPGI
. -. SSIPG2

-)(-NIPG
0- .SIPG
{-. SSIPGI

.-- SSIPG2

0.

0.0'

'<
\

\.
'\

\

\.

\

0

H

5 6 3 4
P

(b)(-)

Figura 4.1: Erros na norma -L2(Q,%)(a), H:(Q,Zh) e -#'(Q,Zh)(b) em função da
ordem de aproximação polinomial p, para as formulações NIPG, SIPG, SSIPGI e
SSIPG2 em Z, = 4.

Para este exemplo vamos analisar o comportamento do método de GD em função

dos parâmetros de penalização. Na Seção 3.7, desenvolvemos estimativas explícitas

P L NIPG SIPG SSIPGI SSIPG2

2  
0.99722

0.99956

0.99993

0.99852

0.99987

l.ooooo

0.99848

0.99983

0.99999

0.99706

0.99953

0.99991

3  
1.98228

1.99577

1.99899

1.98230

1.99590

1.99907

1.98193

1.99572

1.99898

1.9823

1.9958

1.9990

4  
2.97834

2.99461

2.99865

2.97877

2.9947]

2.99867

2.97858

2.99475

2.99869

2.9782

2.9946

2.9987

5  
3.97889

3.99497

3.99593

3.97900

3.99511

3.99366

3.97871

3.99482

3.99415

3.97878

3.99484

3.99744
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para estes parâmetros de maneira a garantir que as formas bilineares dm formulações

SIPG, SSIPGI e SSIPG2 sejam coercivas no espaço de elementos finitos. Foi provado

que isso acontece se escolhemos Dc > 2X?e. e a. > 2X?R:e. no caso SIPG, Õe > X?Z.

no caso SSIPGI, e CE. > R?Xtge. no caso SSIPG2. Resolvemos este exemplo para
uma ampla escala destes parâmetros de penalização, e para cada um, calculamos

alguns erros correspondentes, por fim, plotamos num mesmo gráfico os erros obtidos

em função dos parâmetros de penalização. A fim de verificar os valores obtidos na

Seção 3.7, também plotamos para as formulações semi-simétricas os erros obtidos

quando os parâmetros de penalização são

Ü R?a.. e '-. (4.2.2)

Para a formulação SIPG, os resultados numéricos nos indicam, que é suficiente tomar

a. e Dc como sendo os valores dados por (4.2.2), em vez destes valores multiplicados

por dois.

Iniciamos analisando os resultados obtidos para as formulações gemi-simétricas.

Na Figura 4.2 plotamos os erros obtidos na norma de .L2(Q, Zh) e H2(Q, 7;l) quando

a aproximação polinomial é 3, 4 e 5, em função dos parâmetros de estabilização,

isto é, a para a formulação SSIPGI (Figura 4.2(a)) e # para a formulação SSIPG2

(Figura 4.2(b)). Nesta, os símbolos indicam os erros obtidos quando os parâmetros

são dados por (4.2.2). Observa-se que o comportamento dos erros quando os parâ-

metros são menores que os valores te(5ricos, é bastante oscilatório, o que significa

que a solução não depende dos parâmetros de maneira contínua, devido ao fato que

a forma bilinear não é coerciva. E, para valores n)amores que os te(5ricos, os erros

estão estáveis, indicando assim, que de fato os valores te(5ricos são os menores valores

aceitáveis para os parâmetros de penalização.

Na Figura 4.3 analisamos os resultados referentes a formulação SIPG, nesta,

plotamos as linha de contorno do erro calculado na norma de Z,2(Q,ZÀ)(a) e na

norma H2(Q,ZÀ)(b), em função dos parâmetros de penalização. As linhas trace-

jadas representam os valores dados por (4.2.2), que são os valores teóricos para

as formulações SSIPGI e SSIPG2, respectivamente. Nota-se nestas figuras os erros

obtidos pela formulação SIPG são estáveis e independentes da norma usada, quando
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p=3 e L=+
vlr. Teórico {p=3 B L;4)0
p=4 e L=3
Vlr. Te6rtco (pB4 e L=3)D

e La30 Teórico(p=5e Ls3)
=

3

e
Vlr. Teórico (pB3 e L:4)
p=4 o L=3
Vlr.Teórico(p=4 e L:3)
p=5 8 L=3
Vlr. Teórico (p=5 e L:3)

65 98
log(alpha)}ag(Htb)

(,) (b)

Figura 4.2: Comportamento do erro para as formulações SSIPGI(a) e SSIPG2(b),
em função dos parâmetros de penalização /7 e a, respectivamente

os parâmetros de penalização são maiores que os apresentados em (4.2.2). Fica claro

nestas figuras que do ponto de vista numérico, é suficiente tomar para a formulação

SIPG os valores teóricos obtidos para cada uma das formulações semi-simétricas.

0
2

.q

5
log(alpina)bg(alpha)

(,) (b)

Figura 4.3: Linhas de contorno do erro na norma L2(Q, 7i)(a) e na norma #2(Q, 7i)
(b), para a formulação SIPG em função dos parâmetros de penalização

Por último, ilustramos a independência do parâmetro a para a formulação

SSIPGI, e do parâmetro /3 para a formulação SSIPG2, conforme Observação 3.3.
Isto pode ser observado na Figura 4.4, onde plotamos as linhas de contorno do erro

calculado na norma -H2(Q,ah) em função dos parâmetros a e 0, para SSIPGI(a)
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e SSIPG2(b). Observamos que resultados semelhantes são obtidos para as normas

de L2(Q,Zh), -H:(Q,Zh). Novamente as linhas tracejadas são os valores dados por

(4.2.2) para a. e Õc.

0
0

log(alpina)

(.)

lag(alpha)

(b)

Figura 4.4: Linhas de contorno do erro na norma ]72(Q,ah) para as formulações
SSIPGI(a) e SSIPG2(b), em função dos parâmetros de penalização a e P

Exemplo 4.2. Reste/Demos aqui o problema de ua/or de /ronleim rg.-7./,) com
Q = (0, 1) x (0, 1) e, sendo / asco/lida de /07ma que a solução ezata sda a seguánfe

f'unÇã o :

@(z,g)(:« 1)'Z/'(Z/ - l)'exp(0.75(z+ g)).

Neste caso, © = n- . 'y$ = Q sobre açt.

Inicialmente apresentamos para este exemplo a estrutura da matriz de Galerkin

descontínuo e, esta mesma após o uso do algoritmo de Peter Sloan 1681 , as quais foram

obtidas da discretização sobre uma malha de nível 1, = 4 e ordem de aproximação

numérica p. = 4, V K € Zh. Observamos que o algoritmo de Peter Sloan otimiza o

tamanho da banda da matriz, e está incluído (para fins de pesquisa) no ambiente

PZ. Na Figura 4.5(a), apresentamos o resultado da discritização sem o algoritmo de

Peter Sloan, enquanto que em (b), é apresentado o resultado após aplicar o algoritmo

de Peter Sloan.

Agora analisaremos o comportamento da formulação SIPG e de funcionais li-

neares da solução. Conforme comentado acima, sendo Ú(z, Z/) C O"(Q), devemos
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#W

J'

0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.+

0.J

0.2

0.1

0.0i
Figura 4.5: Estrutura da matriz de rigidez seno(a) e com(b) o algoritmo de Peter
Sloan, para p " 4 e nível Z, = 4

observar as seguintes ordens ótimas de convergência: (?(àP+:) em Z,e(Q, Zh); O(ÀP)

em H:(Q, 7i) e O(h'':) em H'(Q, Zh). Isto, de fato, pode ser observado nas Figuras

4.6(a), 4.6(b) e 4.6(c), onde plotamos para diferentes ordens de aproximação poli-

nomial p, o erro do método na respectiva norma, como uma função do parâmetro

de discretização A. Aqui, os símbolos representam os erros calculados, e as linhas

tem a propriedade de passar pelo primeiro ponto(h = 0.5) com uma inclinação p + l

em (a), p em (b) e p -- l em (c)(o que corresponde a h'+:, hP e /zp': em escala

linear). Além disso, observamos que em H:(Q,Zh) e #'(Q,ZA) a ordem ótima de

convergência também se aplica para p - 2, enquanto que em Z,2(Q, Zh) a ordem é

de O(h'), conforme Observação 3.2 (veja linha pontilhada na Figura 4.6(a)).

Para estudar o comportamento do DGFEM no cálculo de funcionais lineares da

solução, escolhemos J(@) do seguinte modo:

J(@)=JI(d') (z,y)dQ e J(@)=Je(@) 5,0.5)
Q

Observamos que apesar do funcional J2(@) estar definido sobre o espaço H4(Q, ZA),

a solução do problema dual (3.6.1), para este caso, só pertence a H;+'(Q, 7i), c > 0.

Com estes dois funcionais lineares da solução, o Teorema 3.5 é numericamente

confirmado para este exemplo, conforme resultados apresentados nas Figuras 4.7(a)

e 4.7(b), onde plotamos o módulo do erro J.(@) -- J,(@h) para { = 1,2, como uma

função do parâmetro de discretização h. Pode-se observar conforme a legenda, que a
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Figura 4.6: Erros na
formulando KjPC

(b)

norma de L2(Q,Zh)(a), X:(n,7i)(b) e para a

ótima ordem de convergência (9(A2P'2) (ou dupla ordem de convergência) é obtida

B DGFEM errar
O(h'"')

10

lo'''l p:2 ...«.-.. '

10''.

10'õ

10's

10'l

10'

10'B

'''l.:P
0.05

DGFEM errar
0(hzç'"3)F

a

10'z

10's

10'l

10's

21 lo'

10-'

lo'l

10'a

lo'''
0.05 0.1 0.15 0.2 0.15 0.2

(a)(b)

Figura 4.7: Erros no cálculo dos funcionais lineares da solução Ji(@)(a) e Je(@)(b)

Um conaparação dos resultados obtidos com o método DG entre os espaços poli-

nomiais (2,(2.) e PP(R.), para este exemplo, é apresentado a seguir. Lembramos que

a dimensão dos espaços Q,(2.) e PP(R.) é (p+ l)' e (p+ l)(p+2)/2, respectivamente.

Assim, o número de graus de liberdade, para cada elemento da malha, é p2/2 + p/2

maior no espaço Qp(R.).
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Figura 4.8: Erros na norma -L2(Q, ZA) para a formulação NIPG(a) e SIPG(b) calcu
lados nos espaços Q-(R.) e PP(R.)

3
Q

.\

'q
\'

.e

\

9

\

$

p:2

32
L

Figura 4.9: Erros na norma .#:(Q,Zh)(a) e -H'(Q,Zh)(b) para a formulação SIPG
calculados nos espaços Q,(2.) e PP(R.)

Na Figura 4.8, apresentamos os erros obtidos na norma L2(Q, 7;1) em função do

nível de refinamento L, para ordens de aproximação polinomial variando de 2 até 5 e,

para ambos os espaços Na Figura 4.8(a), são apresentados os resultados obtidos com

a formulação NIPG, enquanto que em (b), são os obtidos com a formulação SIPG.

Em ambas, observa-se que os resultados usando o espaço (2p(R.), são melhores, o

que já era esperado pois este espaço é mais rico(contém mais funções) que PP(R.).
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Tabela 4.5: Comparação entre os espaços Qp(R.) e PP(R.) no cálculo da ordem de
convergência numérica para a formulação SIPG

O comportamento do erro nas normas de H:(Q, ZA) e H'(Q, %) entre os espaços

C?,(R.) e PP(R.), para a formulação SIPG é apresentado na Figura 4.9. Observatnos

que em Hi(Q, ZA) e H2({2, ah), resultados semelhantes são obtidos para a formulação

NIPG.

No que refere a ordem de convergência, na Tabela 4.5 apresentamos os resultados

obtidos com a formulação SIPG nas normas de L2(Q,ah), H:(Q,ZA) e H'(Q,Zh),

para aproximação polinomial variando de 2 até 5. Observa-se que em .Le(Q, Zh) para

p = 2 e p = 3, e em H:(Q, Zb) para p = 2, as ordens obtidas com PP(R.), são menores

que as de C2p(R.), en(quanto que em todos os outros casos, o desempenho com PP(R.)

é melhor. Esse comportamento para p - 3 em L2(Q,7i), pode ser explicado pelo

fato que a forma bilinear tem termos que envolvem terceiras derivadas, os quais, são

melhores aproximados em Q3. No cmo de p = 2, os termos que envolvem terceiras

derivadas são nulos em ambos espaços, luas agora vale o mesma explicação para os

termos que envolvem segundas derivadas.

  Z,,(Q , Zh ) H':(Q, ZÀ ) H'(Q,Zh)
P L Q, 4 Q, ã Q, 4

2 
1.9074

1.9483

1.9710

0.8018

1.4130

1.7834

1.9066

1.9533

1.9735

0.8216

1.4120

1.7848

0.9624

0.9912

D.9979  
3  

3.9177

3.9656

3.9833

3.1772

3.744]

3.9013

2.9769

2.9909

2.9953 
1.9805

1.995]

1.9989

2.0808

2.1624

2.1988

4  
4.9428

4.9778

4.9266

4.9861

5.4949

5.7046

3.9628

3.9850

3.9934

4.1204

l:1111
2.9882

2.9973

2.9995  
5  

5.9600

5.9661

5.9753  
4.9792

4.9923

4.9973 
3.9910
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Na seqüencia, na Tabela 4.6, são tabelados os resultados obtidos com a for-

mulação NIPG. Sendo que esta formulação não é dual consistente, não podemos

esperar ótimas ordens de convergência em L2(Q,ZA). De fato, isso pode ser ob-

servado nesta tabela t.cinto para PP(R.) como para Qp(R.). Para p = 2, temos um

comportamento semelhante ao da formulação SIPG, apresentado na tabela anterior.

Nos demais casos, temos sempre que o método DG apresenta ordens maiores de

convergência quando se usa funções de base definidas pelo espaço PP(R.).

Tabela 4.6: Comparação entre espaços Qp(R.) e PP(R.) no cálculo da ordem de
convergência numérica para a formulação NIPG

Por fim, na I'apela 4.7 comparamos os resultados obtidos com Q,(R.) e PP(R,),

para a formulação SIPG, nas normas de .L2(Q,Zh), #:(ç2,ah) e X'(n,7i). Pode-se

observar nesta tabela que as ordens de convergência numéricas obtidas para PP(R.)

são, na metade dos caso, superiores, e, somente em três situações podem ser consi-

deradas inferiores. De fato, os teoremas demonstrados no Capítulo 3, não se aplicam

de maneira rigorosa sobre malhas triangulares e sobre o espaço PP'

  L,(Q, Zh) H:(Q, Zh) H'(Q,%)
P L Q, & Q, 4 Q, 4

2  
2.0586

2.0535

2.0344

0.8344

1.4316

1.7888

2.0057

2.0352

2.0286

0.85172

1.42779

1.78874

0.9627

0.9918

0.9982

0.7599

1.1195

1.1682

3  
4.1222

4.0966

3.4064

3.2759

3.8428

3.8702

2.9662

2.9878

2.9931

3.18185

3.61124

3.58187

1.9804

1.9950

1.9988

2.0798

2.1364

2.1784

4  
4.2422

4.0762

4.0581

5.3428

5.2087

3.6139

3.9714

3.9967

4.0025

4.10974

4.15039

4.30246

2.9877

2.9971

2.9994

2.7911

3.1008

3.2712

5  
5.9477

4.8048

3.5992

6.3764

6.4908

4.4692

4.9895

4.9923

4.9580

5.15442

5.28897

5.25276

3.9905

3.9978

3.9995

4.0238

4.1761

4.1661
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Tabela 4.7: Comparação entre os espaços Qp(R.) e PP(R.), no cálculo da ordem de
convergência numérica para a formulação SIPG

  Z.2(Q, Zh ) H:(Q, Zh) H'(Q, %)

P L c2,(R.) Pp (2,) Q,(2.) 4(R, ) Q,(R.) Pp(R,)

2  
1.9074

1.9483

1.9710

1.0295

1.5235

1.8134

1.9066

1.9533

1.9735

1.0543

1.5048

1.8039

0.9624

0.9912

0.9979

0.8413

1.0586

1.0877

3  
3.9177

3.9656

3.9833

3.4557

3.8035

3.9578

2.9769

2.9909

2.9953

3.2456

3.5063

3.4717

1.9805

1.995]

L.9989

2.0413

2.1676

2.1280

4  
4.9428

4.9778

4.9266

5.2106

5.6584

5.7118

3.9628

3.9850

3.9934

4.0718

4.2809

4.2338

2.9882

2.9973

2.9995

2.9089

3.1220

3.1262

5  
5.9600

5.9661

5.9753

6.0933

6.2376

5.2751

4.9792

4.9923

4.9973

4.8896

5.0742

5.0071

3.991

3.9979

3.9996

3.9028

4.0447

3.9993



CAPÍTULO 5

Equação Biharmânica com lbrmo
Advectivo

Neste Capítulo apresentamos uil] estudo do método de elementos finitos de

Galerkin descontínuo com penalização interior, aplicado a uma equação biharmõnica

com termo advectivo. Mais especificamente, consideramos o seguinte problema de
valor de fronteira

v#,

@

n.'y'©

/ en] Q

go sobre õf2

gi sobre aQ,

(5.0.1)

em que ./' C Z,u(Q), b = (bi,b2) C IC'(i)(Q)l2 é o campo de velocidade, Re éo
número de Reynolds, go C Hi/2(aQ) e gl € H3/2(Z?Q). Aqui, Q é um domínio

po[igona[ limitado em ]R2 com fronteira ÕQ e n é o vetor norma] a aQ e exterior a

Nosso interesse em abordar esta equação, provém do fato que ela é uma versão

linearizada de uma equação biharmõnica não-linear obtida das equações de Navier-

Stokes bidimensionais, incompressíveis, em regime permanente e na formulação da

função corrente(veja Capítulo 6). Assim, consideramos sempre que o domínio é

bidimensional. Desta forma damos continuidade no nosso projeto de desenvolver,

analisar e implementar robustos e eficientes algoritmos de DGFEM para resolver nu-

mericanaente as equações de Navier-Stokes bidimensionais na formulação da função

corrente.

Q
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Além das conhecidas propriedades dos métodos de Galerkin descontínuos, a for-

mulação DGFEM apresentada neste Capítulo para o PVF (5.0.1), apresenta também

as seguintes características:

e No limite elíptico (Re --, 0) o método é mais adequado para aproximar soluções

de equações elípticas, pois a penalização das descontinuidades através das

interfaces dos elementos é mais significativa e, portanto, o método exige mais

a continuidade da solução numérica nas interfaces.

e No limite hiperbólico (-Re --, +oo) o método aproxima melllor à parte ad-

vectiva,, pois a menor penalização das descontinuidades permite que o mesmo

capture possíveis descontinuidades através dm linhas característ.icm.

Dessa forma, introduzimos aqui uma formulação de DGFEM que preserva as

taxas ótimas de convergência na norma da energia, independente do número de

Reynolds.

Este Capítulo está estruturado da seguinte forma. Na Seção 5.1 introduzimos

uma formulação estabilizada, estimativas de erro e resultados numéricos para o

DGFEM aplicado a uma equação hiperbólica de primeira ordem. Em seguida, na

Seção 5.2, usando os resultados da seção anterior e do Capítulo 3, apresentamos a

formulação e estimativa de erro na Dormia da energia do DGFEM para a equação

biharmõnica com termo advectivo. Por fita), resultados numéricos que confirmam a

estimativa teórica sao apresentados

5.1 Equação advectiva

Nosso objetivo é apresentar uma análise de erro a priori de uma formulação com

penalização interior do DGFEM para a equação 5.0.1. Para tanto, vamos inicial-

mente desenvolver uma análise do DGFEM para a parte advectiva desta equação,

em seguida, combinamos esta análise com os resultados obtidos para a equação bi-

harmõnica. Assim, primeiramente consideramos o problema de valor de fronteira
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para a equação hiperbólica linear de primeira ordem

em Q

sobre aQ

(5.1.1)

em que, / c Z,2(Q), õí2- = 1'a. = {(z,g) C aQ : b(z,g/) . n(a,Z/) < 0}, e

b = (bl,Z,2) C IC':(n)I' e go C H'/'(ÕQ).
Para esse problema, vamos introduzir uma formulação de Galerkin descontínuo

estabilizada. Observamos que o termo de estabilização aqui considerado, se baseia no

apresentado em j13j. Desse modo, associamos a essa equação hiperbólica a seguinte

forma bilinear definida sobre ISP(Q, Zh , /)l2:

B.(@,P) 6v(@,P)+ B,.(@,y),

em que,

B~Ç$.võ-''5..lb 'Z'b'p'« l@] . {bp} ds
I'o

e

B..(@,P) /
F'UI'a

fl@l.lpl

O parâmetro cc do termo de estabilização B,.(-, .) é dado por

cf 2 í?jb . nl para e C e', e cc b.n para e C Ca, (5.1.2)

sendo 0 uma constante positiva independente de e (0 = 1 corresponde ao DGFEM
original com fluxo uptünd, veja j411).

Associado com o lado direito da equação e com a condição de contorno, intro-

duzimos o funcional linear Z.(.) definido sobre SP(Q,zà,.f) e dado por:

H

fp ds+ l ccgop ds
I'a

Então, podemos formular a seguinte versão estabilizada do método de Galerkin
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a cquaçau lo.i.iJ: encontre W,. c: ó'(sz, JÃ,/ ), tal que

6.(d'«,ç')(v') v p c s'(n,7i,j'').(S.i.3)

deste illétodo segue do fato que, para a solução clássica @, temos

l@l= 0 V eC e',

e segue disso que é válida a ortogonalidade de Galerkin

B..(@' - @«, p) s'(n, Z,, /').

Para provar a estabilidade, será necessário fazer a seguinte hipótese usual:

Hipótese 5.1. Ea;este uma constante positiva '7o, taJ gue,

--V . b 2 70 q.s. em Q.

associamos a forma bilinear B.(., .) a norma

[[ - ]]: ]]Í,(«) + ]]v/6'1 . ] 11Ê,m,

e apresentamos a coercividade da forma com relação a esta norma no pr(5ximo lema

Lema 5.1. -8a;isle uma consfanÉe posiÉiua (l;', laJ q%e,

6.(P, P) 2 C'llPll: V P C S'(Q, Zh,/'),

sendo C' = mintlo, {}

F)í'manDaI rnn=a'
v& ç4YC+vH

Inicialmente, usando integração por partes

b . V99 dn =

descontínuo para

A consistên ciaS

Conforme j131)

sobre um ele

que

mento H € ZA,

n.bpp ds,j~ . »«« -- *\ {
H
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bre todos os elementos K C 7h e pela Hipótese b.l,

/
E, lembrando que é válido a seguinte igualdade

'!., .l(pb n(p ds =')1., .l {b(p} . lpü ds-F ')l.: J \bp\ {tp\ ds,
KCah b. teCA ". 'cCE ".

obtemos que,

B.(ç',ç') 2 -:11p]]o,. + ; ./' {bp} ' ]v'] d; + ; / [bv'] {9} ds
I' I'o

Jw.{b'p\d;-t J ..\q.\p4'..
I'' 1" UI'a

Os dois primeiros termos sobre as interfaces internas, se simplificam, de

obter.

'« '« : -: E
' KeZh /,' ~« -- ; E' Reza

n.bpp ds.

então, somando se

(5.1.4)

modo a

-« '.- /"*. *»«' -. - 1: J». ««; '; - l: .l«*. *»«~
I'o aQ I''

C IC'i(n)l2, vale que lpl . {bp} = jbyl {p}, assim,

ccly] . lpl ds + 1 ./ b . np2 ds

I'aaQ\l'a

ds

e, como b C

B.(P,P) -:"«n.,.-- /
1" UI'a.

#[[p[[.,.+/ ]p]
I'o

de onde segue o resultado.

njp' d,

D

Hipótese 5.2. Mamas s?apor que

b Vpc S'(Q,Zh,/') VpC S'(Q,Zh,/')
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A hipótese anterior é de fundamental importância para demonstrar o próximo

teorema, que é ótimo com relação a h e p. No entanto, na Observação 5.1, apresen-

tamos a demonstração deste teorema quando esta hipótese não é satisfeita. Neste

cmo, a estimativa de erro obtida é ótima em /z e sub(5tima em p.

Teotenn 5.1. Seja @ a solução do problema hiperbólico (5.1.1), que assumimos

pertenceram:(Q,Zb), s« ? l VK C ZA, esda@. C SP(Q,Zh,/) co?np,, ? l VnC
TK Q sol'ração para, o problema discreto (5.1.3). Então, assul-Rindo üs Hipóteses 5.1

e 5.2, é uáhdcl a, seguinte li'mitaçào para o e'r'ro:

"" ".''sJ;zl«.*«, »".-..,Jhl
em que 0o = m«.(à, 1), 1 $ t. $ min(p« + l,s«) e C: dependente sor«ente da di-
mensão do espaço, da constante de regtzZaddade p e de s =max s.

Ke'7b,

r)ornnna+rnn3,\.
1./ UEX IV l lu v L LAy çuv B

Seja .f%'@ C SP(Q,Zh,/') o projetor do Lema 2.3, então, decompondo o erro da
seguinte forma:

k$ - Pj:$) -} \.pph© - ©..) ?+(, (5.1.5)

e usando a ortogonalidade de Galerkin, temos que,

B.k4 - ®«,e] o -> õ.(? + e,Q ((,0 - 6. (q, { )

Damos ênfase agora ao termo B.(v7, e). A partir da definição de B.(-, .) , após integrar

por partes, se obtém que,

B. (,7, e) '}., l bn ' V( d--
«cah 'l

f~«.~*';* j ..«.»';.
c' C' U Ca.

V . b?7{ dn b
':ezh b.H

nqe ds
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aplicando a identidade (5.1.4), e notando que jbl = 0 pois b c IC'i(n)l2,

B.(?7,e)= - > . / b .V dz- > , / V-b?7€dn+ / lo€1 {bJds

{b([} ds+ / cf]o]. K] ds.
f' U ca

Observamos agora que, sobre e C 8' é válido que,

(I'7€1' {b} lol- {be}) ds leJ. {b'7} ds.

f

b?7 ' Ve dz
K

(5.1.6)

2

VE, d" bn' ÇNPL+ - v+n] d"
nCZh '.

51.. 1 qÇb.VPPh'$ b'v@nà dB'q.
~cah 'l

Assim, (5.1.6) pode ser reescrita como

6.. (,7, e)
fQ

{b'7} 'ís+ / c.lql-KI
C' U Ca.

/1 + /2 + /3.

dois últimos termos, seja e C 8A, então,

/ ..]?] . ]€1 ds $ 11../$'1,71 11o..]]«&]e] 11o...

usando a continuidade de b, e a definição d

{b?l} . nl = jb njll?7ll $ 1% 1177).

Além disso, sendo KI normal a e, e observando que cf ? 0 V e C 8j

{b'7} ' KI ds $ ;11 V'6'1?111o..llv'6'1€1 11o...

Para estimar osstlr

e

Já para o termo /2 e cc, temos querr )

(5.1.7)

(5.1.8)
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im, de (b.l.r) e (b.l.õ),

/, + /3 $>, r=11 «6'1qlllo.. + ll..,'&lol llo..'l ll~/&l€1 11o...

Então, aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz e o Lema 2.3,

/2 + /3 $ C' >: Oohk'#©2(s., p.)]d']x«(.)]]x/61{] 11l,w

para l $1 t. 5; min(p + 1, s«).

Para o termo /i, aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz e o Lema 2.3,

.ri $ >1, 11V ' bllL-(.)ll7zllo,.ll€11o,.

$ C' }, hkllV - bll.-(«)Q':('«,7'«)I'Plw
xeZh

Então, pelo Lema 5.1,

1(1., $ C'Ba(e,e) $ Cl6..(,7,e)

. ' E(«kH,. 'u....,':'.«,,.) -- «.«2'-;',h«,,.)) i«t««..«,
Kezh

Por íim, para s« âxo e p. > 1 suficientemente grande, aplicando a fórmula di

Stirling(nl = C'n"+i/2e-"), temos que,

'bi(s«,P.) 5; c(s«)(P. + l)'''

Ass

'' (.) ll€11z,, ©)2

'P2(s.,P.) $ c(s.)(P. + 1) '"'''{

Assim,

(lll. $ C' >: ti;:!:-ij;=:a l.0o + ili;:1lSilÍDllV ' bll.-(«),l l@lx,.(«)-

O resultado segue da aplicação da desigualdade triangular em (5.1.5) e então do

1/2h2''i/2
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D

Lema 2.3

Observação 5.1. .Se a Hipótese 5.2 não /asse assumida, a igualdade

0 VKCZA

na, demonstração deste teorema, n,ão seda. uá\ida. No entanto, Q estimatha de em'o

provada continuai,a, valendo, porém-n com um o fcLtor s., -- SI'Z na, potência de 'p..

Isto é, contin'üa'ua sendo ótima em h, mas seda então subótivn.a em p. Para obter

isso, procedemos da seguinte forma.: Sendo que 'Wt C SPI.çl.Th.F), Teta. de$ni,ção

do proljetor P:,

l(p]:b ve]«ia==ç3 NKç:'Th.

usando i,sto, o Lema 2.3, a. desigualdade de Cauchy-Sch\oarz e o
Lema 2. 6, deduziwtos que,

l «P:b- b)-''V l)n d
«czh 'l

C' >ll: jlPhob - blll.oollV€11o..ll?llo,.

C' >: h.ljbllL-(«){e-ll€11o,. ll,7llo,..

E
<

<

O resta/lado segue da ap/ãcação do Z,ema 2.3 no fe7'mo ll?7llo.. e, então, do uso da

fó'r'mula de Stü'\in,g.

Observação 5.2. Quando p. = p, s.

Le'mos a seg'vinte estimativa,:

s V ~ c Zb «,n s 2 1 e A -mp (A.),

« - ". '. ' ' (rh)'':'' " "''':, ,

com l 5; t 5; min(p + 1, s)
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5.1.1 Resultados numéricos

Nesta Seção vamos apresentar alguns resultados numéricos que visam validar

a formulação (5.1.3). No primeiro exemplo confirmámos que a ordem ótima de

convergência p + 1/2 na norma da energia é obtida para um exemplo com solução

analítica retratado em 1371. A seguir, consideramos dois clássicos problema de teste

para equações hiperbólicas de primeira ordem, adueclion sACIo e roíam ng .Pow.

Exemplo 5.1. (.?onsádernmos Q = (--1, 1) x (--1, 1), b = (2--Z/',2--z) e asco//leIRas

f e ga de 'maneira que a. se\sção a'n,al'íticc. para, (5.1.1) se:ja dada por

Ü(z, Z/) 1 + sin(«(l + z)(l + y)')/8)

Para analisar o comportamento do DGFEM, resolvemos este exemplo com a

ordem de aproximação polinomial variando de l até 5 para sucessivos refinamentos

da malha. Apresentamos na Tabela 5.1, o erro calculado na norma -L2(Q) e na

norma da energia, junto às respectivas ordens de convergência(veja (4.2.1)), para

as diversas aproximações polinomiais consideradas. Observamos que os resultados

numéricos abaixo foram obtidos usando 0 = 0.5. Nesta tabela lll@ -- @« 1 . converge

na taxa O(àp+{) quando A tende para zero para cada p fixo, confirmando assim, o

Teorema 5. 1 num caso em que o vetou b não satisfaz a Hipótese 5.2. Com relação ao

erro na norma L2(Q), observa-se que este converge a taxa O(h'+:) quando h tende

para zero.

Exemplo 5.2. Sda Q = (0, 1) x (0, 1) e .zs cona Cães de ./bonleãrus de Z)àdcAZeZ são

dadas por:

l se g=0

l se z=0 e y$ 1/5

0 demais pontos.

go

O campo de velocidades b é constante e /07'ma um ángu/o 45' com o eã:ro z

Resolvemos este exemplo usando malha de nível L = 5 (32 x 32) e aproximação

polinomial variando de l a 5. Na Figura 5.1 apresentamos a solução numérica obtida
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Tabela5.1 Z,2(Q, Zh) e na norma Z)G cona ordena de convergência numérica
Nível Ordem l.ll. Ordemelll,(n

3 5.4608e-021.9881.3653e-02 1.515
1.9873.4434e-034 1.5081.9203e-02

1.5051.992 6.7679e-038.6544e-045

3 2.8145.2501e-04 2.5814e-03 2.336
4.6805e-042.9524 2.4636.7852e-05
8.3167e-05 2.4938.5649e-065 2.986

3.4333.9313 3.3972e-05 1.9306e-04
2.1429e-06 3.987 1.7131e-05 3.4944
1.3438e-07 3.5005 1.5142e-063.995

3 5.037 7.4852e-06 4.5601.1706e-06
3.7056e-08 4.9814 3.3247e-07 4.493
1.1646e-09 4.4981.4718e-085 4.992

3 3.0982e-075.507 4.9914.4727e-08
7.3952e-10 5.918 7.2424e-09 5.4194

1.6195e-101.1708e-ll 5.4835.9815

para p ' l(a) e para p - 5(b) com o parâmetro de estabilização 0 = 0.5. Pode-

se observar que em (a) as descontinuidades desta solução numéricas ao longo do

salto interno estão bem visíveis. Os perfil em z = 0.5(a) e Z/ = 0.5(b) das soluções

numéricas obtidas para p - 1, 2, 3 e 5 são apresentados na Figura 5.2. Pode-se ob-

servar que para ordens de aproximações maiores, o salto interno é melhor capturado

e as oscilações decorridas disso, estão concentradas numa pequena vizinhança do

salto, sem implicar uma maior amplitude nm oscilações.

A fim de ilustrar o comportamento do método cona a escolha do parâmetro de

estabilização a, apresentamos na Figura 5.3 os perfil em r = 0.5(a) e Z/ = 0.5(b)

obtidos para p - 2 no nível Z, = 5, com a = 0.4, 0.5 e 5.0. Pode-se observar

que para 0 - 5.0, o método tem dissipação i-Raiar e pouca oscilação, enquanto que

para 0 - 0.4, tem-se o contrário, e é? = 0.5 é um resultado intermediário. Vale

observar que para 0 < 0 < 0.4, a solução numérica para este problema torna-se

totalmente perturbada(com oscilações), esse comportamento já fica, em evidência na

Figura 5.3(b). De acordo com o desenvolvimento te(5rico este método deveria ser

estável para qualquer valor de 0 positivos isso quando a solução exala for suficien-

temente suave (@ C H''(Q, %) s« 2 1), no entanto, a solução excita deste exemplo

somente pertence a Hi''(Q, ah), c > 0, o que poderia justificar esse comportamento

para valores de 0 pequenos.



72

(a)(b)
Figura 5.1: Solução numérica com p = 1(a) e p = 5(b), para L - 5 e 0 = 0.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
y

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
X

(a)(b)
Figura 5.2: Perfis em z = 0.5(a) e em g/ = 0.5(b), para L - 5, 0 = 0.5 e p = 1, 2, 3 e
5

Exemplo 5.3. ResoZuemos agora o proa/ema de [esÍe do ./Zwzo giratóóo rrotating

flow). O doma'não é Q = (0, 1) x (0, 1), o uefor de ueZocidade para este ezempZo é.

b -0.5,0.5-a) e««/«çã.ép«àf -/aá«« Z/Cl0,0.SI como

.ando @.(0.5, g/) (2rg/).

A solução numérica obtida sobre uma malha de nível L = 5 para ordens de apro-

ximação p = 1(a) e p = 4(b) é apresentada na Figura 5.4. Uma ampliação da região

superior de ambas soluções está ilustrada na Figura 5.5, onde pode ser observado
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#»ta = 0.5
Baeta = 5.0
B»ta = 0.4

(a)(b)

Figura 5.3: Perfis em z = 0.5(a) e em g/ = 0.5(b), para p ' 2 e L - 5 com 0 = 0.4,
0.5 e 5.0

(a)(b)

Figura 5.4; Solução numérica para p - l(a) e p = 4(b)

em (a), as aproximações (descontínuas) obtidas sobre cada elemento da malha. Por

último, na Figura 5.6, apresentamos a solução numérica em y = 0.5 para diferentes

ordens p, em que todas elas estão sobrepostas.

5.2 Equação biharmõnica com termo advectivo

Nesta seção abordamos nosso problema de interesse, a equação biharmõnica com

termo advectivo (5.0.1). Para este problema de valor de fronteira combinamos as
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$

(a)(b)

Figura 5.5: Ampliação da solução numérica para p - l(a) e p = 4(b)

formas bilineares anteriores da seguinte fornaa

B«.(@', 'p) - 7LB'('p, ç')+ B.('p, ç')

e, de forma semelhante, tratamos o funcional linear Z(.)

z(P) --tpl-* }d., tçà-* 1: '. ,.. ';. (5.2.1)

sendo

'-',' - :/'-'«-i/ («'« ''»«»-«:»-) ';

Podemos agora introduzir o seguinte naétodo de Galerkin descontínuo com penali-

zação interior para aproximar numericamente o PVF (5.0.1): encontre

@. C SP(Q, Zh,.F) tal que,

23... (@« , y) V P € S' (Q, Zh, .F) (5.2.2)

A norma da energia ó., induzida pelas formas que cotnpõe a forma bilinear
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P: l
P
P: 3
P: 4

Figura 5.6: Perfis em Z/ 0.5 para p = 1, 2, 3 e 4, Z, 5 e 0 = 0.5

definida acima é

llpllll - }Lltipíl? + lllplll: v 9 c s'(n, zh,/'),

em que, lllÓ representa a norma ll . lloa, pois vamos considerar a formulação NIPG

para a parte elíptica do problema, uma vez que a forma BI«(., -) não é simétrica. No

próximo teorema apresentamos uma estimativa para o erro do método (5.2.2) nesta

norma. Observamos que a mesma estimativa é válida quando substituímos a norma

' lloC por ll associada à formulação simétrica do operador billarmõnico.

Ressaltamos que a continuidade e a coercividade da forma 23Ó.(., ) na norma

lllÓ.., segue do fato que cada uma das formas que a compõe, possuem essas pro-

priedades.

Teorema 5.2. Sd'z p = (p., K c ah) cola p. 2 3 V K C Zh o uetor dos graus de
apro=emação poLinomiat com uaMação Local limitada. Supomos qçe a solução e=ata

@ do proóZe«« p«t."ce ao «p«ço H: (Q,%) n H' (O), e sd« #,. « 'o/ração p««

o problema dãscreZo rS.e.P9. ,assumimos também que o. > 0, aP > 0 e gue as
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Hipóteses 5.1 e 5.2 são uá\idas. Então, a seguinte \imitação de ewo ual.e

ll@ - @.lll $ c'>1: i?L:e= + ;ã=o. + llv . brj'-(«)g=1 ilúítl,«(.) '

em que 0o = max(ã, 1), 2 5; t« .$ min (p« + 1, s.), C' depende somente da dimensão

do espaço, da, con,soante de regulaüdüde Q, da, con,soante de uadação local dos graus

dos poZánõmios p e de s = max«CZhsx

A demonstração deste teorema segue dos Teoremas 3.2 e 5.1

Observamos que a primeira parcela do lado direito da estimativa corresponde ao

erro do método ao aproximar o operador biharmõnico na equação (5.0.1), enquanto

que as demais parcelas se referem ao erro de aproximação do termo advectivo da

equação considerada.

5.2.1 Resultados numéricos

No exemplo seguinte consideramos um cmo em que a solução é polinomial e

de quarto grau. Assim, para aproximação polinomial maior ou igual a quatro,

recuperamos a solução excita e, para aproximação menor que quatro, estudamos

o comportamento do método DG, apresentado acima para diferentes números de

Reynolds. Nosso objetivo é analisar o comportamento das ordens de convergência

numérica para uma ampla imagem do número de Reynolds. Espera-se, conforme

observado no início deste capítulo, que para Reynolds suficientemente grande, sejam

observadas as propriedades da parte advectiva do problema, enquanto que para

números de Reynolds pequenos, a parte elíptica do problema seja dominante.

Nos exemplos que seguem os parâmetros 0, O'a e o'P, envolvidos na estabilização

da formulação, foram tomados como sendo é? = 0.5 e a. = ap = lO.

Exemplo 5.4. Sda Q =(--1, 1) x(--1, 1), b =(2 -- g2,2 -- z) e asco/hemos/, go e

g: de maneira, qKe a solução ana\ética, para (5.0.1) seja, dada, por

@(:«, y) (a' - l)(Z/' 1) + (n' - l)'(Z/:

Nas Tabelas 5.2 e 5.3, apresentamos as ordens de convergências obtidas para
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p = 2 e p = 3, respectivamente, para diversos números de Reynolds. Para p = 2,

fica claro que a ordem de convergência é a ordem correspondente a parte elíptica do

problema para Reynolds pequenos, e, é a ordem da parte advectiva do problema no

caso contrário. No caso de p = 3, pode-se observar o mesmo comportamento para

níveis L -: 1,2 e 3, enquanto que para L = 4, as ordens não são ótimas para Reynolds

iguais a l.e + 7 e l.e + 9. Isto se deve ao fato que para estes casos, o erro calculado

do método é da ordem de l.e -- 13 para Re - l.e+ 7 e l.e -- 15 para Re - l.e +9.

Exemplo 5.5. Consideramos o mesmo domínio e campo de ueZocidades dado no

ezempto a'nterior porém, a.gota, com j, ga e g\ de maneira que Q solução anal(ticü

p«« (5.0.1) sej' d.,d« 'p"

d,(:«, z/) 1 + sin(n(l + z)(l+ Z/)')/8)+ sin'(n(l+ z)/2) sin'(r(l + y)/2)/Re

Observe que esta solução é uma combinação das soluções dos Exemplos 4.1 e

5.1. Os resultados numéricos apresentados a seguir, nas Tabelas 5.4 e 5.5, mostram o

mesmo comportamento que o Exetllplo 5.4. Isto é, para o número de Reynolds baixo,

a ordem de aproximação numérica é a ordem correspondente a parte elíptica do

problema e, a medida que o número de Reynolds aumenta, a ordem de aproximação

numérica também aumenta ao ponto que no limite extremo de Reynolds, na ordem

Tabela 5.2; Ordens de convergência numérica na norma DG para p = 2
L/Reynolds l.e+0 l.e+l l.e+3 l.e+5 l.e+7 l.e+9

 
L.03070
1.04575
1.02125
1.01038

1.07796
1.05521
1.02369
1.01099

1.94189
1.60224
1.08223
1.02165

2.22597
2.11092
1.96765
1.29974

2.40052
2.48259
2.43785
2.29569

2.40279
2.49528
2.50647
2.50017

Tabela 5.3: Ordens de convergência numérica na norma l)G' para p " 3
L/Reynolds l.e+0 l.e+l l.e+3 l.e+5 l.e+7 1.e+9

 
2.07886
2.10045
2.02782
2.00898

2.13306
2.10744
2.02827
2.00900

2.70073
3.03697
2.27784
2.01767

3.31002
2.61136
2.45078
3.55215

3.57781
3.51180
3.29719
2.68117

3.58129
3.54318
3.51992
3.38444
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de l.e9, a ordem de aproximação se aproxima da ordem teórica obtida na Seção 5.1

(veja Teorema 5.1) para a equação hiperbólica de primeira ordem.

Vamos aplicar aqui a formulação apresentada anteriormente para aproximar a

solução exata de Kovasznay (veja 1441), que resolve as equações de Navier-Stokes

bidimensionais, incompressíveis e em regime estacionário.

Tabela 5.6: Erros na semi-norma de -H'(Q,Zh) e na norma Z)G com ordem de
convergência numérica para Re l

NívelP ejW:m
3 1.1689e-01

3 4 1.6970e-02
5 2.2823e-03
3 1.1156e-02

7.5613e-044 4
4.9397e-055

3 8.2719e-04
45 2.8483e-05

9.3514e-07

Ordem
2.907
2.784
2.894
2.768
3.883
3.936
5.099
4.860
4.929

ll.ll«
.0022e+00
.6165e+00
.4948e-01
.8318e-01
.0675e-02
.5580e-03
.0941e-01
7625e-03
9573e-04

Ordem
2.291
2.115
2.210
1.330
3.439
3.246
4.576
4.247
4.284
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(a)(b)

Figura 5.7: Campo de velocidade de Kovasznay(a) e linhas de contorno da campo
nente de velocidade u(b), da solução exala de Kovasznay para Re = lO.

Exemplo 5.6. O ./Ztzzo de Kot/aszna3/ é descdfo pe/as seguintes componentes de

uetoci,da,des:

1 -- exp(Àa) cos(2«Z/)

i; exp(Àn) sin(2'rZ/)

em que À = Re/2 -- V//?'2/4 -F 4«a, e o domhio considerado é Q = (--0.5, 1.5) x

(0.0,2.0).

Assim, resolvemos a equação Linear de quarta amem com te'rmo aduectiuo (5.0.1)
com coebcee'n,tes

bi exp(,Xr) cos(2«y)(4«' - .X')

â exp(À") si"(2«g/)(À' - 4'''),

e com o lado direito f e a,s conde,ções de h'onteira que cowespo'idem a sot'uçào elctta

de Ko'uasz'n,aN:

'P - g/ -- :5ll: exp(Àr) sin(2«Z/).

O lado esquerdo da figura Fig. 5.7 mostra que este campo de velocidades é não trivial,

enquanto que no lado direito desta figura, apresentamos as linllas de contorno da

componente de velocidade u.

Para cada nível de reíinarr problema hi resolvidoento este a ordem deS r S para r
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aproximação polinomial p, variando de 3 até 5, e para números de Reynolds igual

a l, lO, 102, 103 e 104. Para todos os casos, conforme Tabelas 5.6-5.10, a ordem de

convergência numérica na norma lllÓ.. é aproximadamente da ordem de p -- l,

a qual corresponde a ordem teórica da parte elíptica do problema. Além disso,

apresentamos nestas tabelas os erros calculados na gemi-norma de .f/i e as respectivas

ordens de convergência que, neste caso, são da ordem de (9(/zP). Concluí-se que para

este intervalo do número de Reynolds, a parte elíptica deste problema é dominante

de modo que os resultados obtidos são os provados para a equação biliarmõnica no

Capítulo 3.

Tabela 5.7: Erros na semi-norma de Hi(Q,Zh) e na norma l)G' com ordem de
convergência numérica para Re :: lO

NívelP ellfi(Ç2
3 3.3588e-02

3 4 4.7561e-03
5 6.2718e-04
3 3.2912e-03

4 2.1862e-044
5 1.4164e-05
3 2.6122e-04

5 8.6854e-064
2.8050e-075

Ordem
3.041
2.820
2.923
1.606
3.912
3.948
5.264
4.911
4.953

ljejll«,
8464e+00
2303e-01
.2299e-02
5847e-01
.4406e-02
.6325e-03
.8676e-02
5244e-03
9783e-05

Ordem
2.344
2.126
2.196
0.965
3.405
3.213
4.585
4.234
4.256

Tabela 5.8= Erros na semi-norma de -Hi(Q,zà) e na norma DG com ordem de
10*convergência numérica para -Re

Nível ejxi(nP
3 2.4470e-02

3 3.3105e-034
5 4.4452e-04
3 2.3900e-03
44 1.5422e-04
5 9.7348e-06
3 1.8311e-04

5 5.9438e-064

1.9586e-075

Ordem
3.189
2.886
2.897
1.665
3.954
3.986
5.344
4.945
4.923

lll.lll«.
3849e-01
.0403e-01
.8782e-02
1371e-01
2836e-02
5392e-03
1852e-02

.9129e-04

.0475e-05

Ordem
2.348
2.039
2.064
1.044
3.147
3.060
4.500
4.100
4.094
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Tabela 5.9 Erros na gemi-norma de H:(Q,7i) e na norma DG com ordem de
convergencla numerica para

NívelP
3

43

5

3
4 4

5

3

5 4

5

Re = 10s
elHi(Q

2.6758e-02
3.6116e-03
4.6308e-04
2.6756e-03
1.7338e-04
1.0964e-05
2.0806e-04
6.6947e-06
2.1163e-07

Ordem
2.878
2.889
2.963
1.686
3.948
3.983
5.348
4.958
4.983

.4327e-03

.2761e-03
4749e-04
2623e-03
.4403e-04
7376e-05
3020e-02
6661e-04
.5295e-05

Ordem
2.488
2.051
2.056
1.077
3.132
3.051
4.491
4.086
4.081

Tabela 5.10: Erros na semi-norma de Hi(Q,Zh) e na norma DG com ordem de
10'

2.6425e-02
3.6653e-03
4.6880e-04
2.5266e-03
1.7460e-04
1.1116e-05
2.0965e-04
6.8007e-06
2.1483e-07

Ordem
2.820
2.850
2.967
1.751
3.855
3.973
5.216
4.946
4.984

ellló.,

9214e-03
3175e-03
5695e-04
3057e-03
4667e-04
7677e-05
3281e-02
7985e-04
6076e-05

Ordem
2.577
2.098
2.057
1.075
3.154
3.053
4.556
4.090
4.081

Por último, refazemos o Exemplo 5.2 agora no contexto da equação biharmõnica

com termo advectivo. Nosso objetivo é apresentar visualmente a transição entre o

fenómeno difusivo e o advectivo presentes nesta equação a naedida que o número de

Reynolds aumenta.

Exemplo 5.7. Sda Q = (0, 1) x (0, 1) e as condições de ./}on eiras são dadas por

gi = 0 em iodo o bordo, e

l se Z/=0
go e U'g tlS

0 demais pontos.

O campo de ue/ocãdades b é conslanle e /arma um ângu/o 45' com o Cago a

Nas Figuras 5.8 e 5.9 apresentamos uma seqüência da solução numérica conforme

o número de Reynolds cresce. Na resolução deste exemplo usamos uma malha de
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nível -L :: 5 e aproximação polinomial p. = 3 V n C zh. Nestas figuras fica claro a

presença de camada limite, e nesta a condição de fronteira gi = 0 provoca oscilações

na solução numérica até que para -Re - l.e +9, os efeitos dest.a condição de fronteira,

imposta de maneira fraca, não estão nazis presentes.

(a)(b)(c)

Figura 5.8: Solução numérica para Be - l(a), Re = 100(b) e Re = le + 3(c)

g

(a)(b)(c)
Figura 5.9: Solução numérica para Re - le + 5(a), Re = le + 7(b) e Re = le + 9(c)



CAPÍTUI,0 6

Equações de Navier-Stokes na
]i'ormulação da Função Corrente

Neste Clapítulo, vamos considerar as equações de Navier-Stokes bidimensionais,

incompressível e em regime permanente. Ent.ão, introduzindo uma função corrente,

reduzimo-a a uma equação biharmõnica não-linear, e tratamos essa não-linearidade

usando o método de iteração de Newton-Raphson(e Picard). Para essa equação re-

sultante, vamos introduzir duas formulações com penalização interior de Galerkin

descontínuo, que se diferenciam na maneira em que tratam o termo não-linear da

equação. Uma destas formulações foi construída com base na apresentada em j131

para equações hiperbólicas de primeira ordem, enquanto que a segunda, está baseada

no desenvolvimento realizado no Capítulo 5. Resultados numéricos realizados para

ambas as formulações, asseguram que as estratégias empregadas são eficientes, pois

os resultados obtidos para alguns problenlm clássicos (benchmark problema) con-

dizem com os apresentados na literatura.

6.1 Problema modelo

Consideramos a equação de Navier-Stokes bidimensional, incompressível e em

regime estacionário

--z/Av + v . Vv + Vp = F em Q

e a equação da continuidade

V.v=0 em Q

83
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sujeita a condição de contorno

v = g sobre ÕQ

Nestas equações, v = (u, u) é o campo de velocidades, p é a pressão, p é a viscosidade

cinemática do fluido, p = 1/Re, Re é o número de Reynolds, F é a força externa

prescrita. Vamos assumir que / = 2Ea-- 1lEt c L2(Q), Q C R2 é un] domínio poligonal

convexo limitado com fronteira ÕQ, e que a condição de fronteira de Dirichlet g seja

suficientemente suave e satisfaça a condição de compatibilidade /an g n ds = 0,
em que n denota o vedor normal unitário a ÕQ e exterior a Q.

Com o uso da função corrente @, definida por

"' ã--; " a '

combinamos m equações de Navier-Stokes e a equação da continuidade e obtemos a

seguinte equação biharm(única não-linear:

l
Na+- B(@. em {2 C R2, (6.1.1)

sobre aQ,

n - V'P gi sobre õn,

em que,

B(@) a, ÇÕ,®ó.4) - a, ç.a.$ü@) a,®ha,'$ - a:$&a.$. (6.1.2)

õ,@ - g ' A,'ü - %

Nesta formulação a condição de incompressibilidade é automaticamente satis-

feita e a pressão é excluída. No entanto, isto é válido soment.e em 2D. Em vista

da igualdade (6.1.2) do termo não-linear, vamos apresentar duas formulações de

Galerkin descontínuo para este problema modelo, sendo que cada uma delas esta

associada a um termo desta igualdade. Para isso, será conveniente introduzir os
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seguintes vetores: u = (õ,@, --õ=@) e õ = (--AÕ,@, Z\õ,@). A formulação associ-

ada com o primeiro será denominada de Conservativa, enquanto que a associada com

o segundo será a Não-Conservativa. Para ambas as formulações, a não-linearidade

será resolvida empregando o método de Newton-Raphson. No entanto, também
ilustramos como resolvê-la usando o inét.odo de Picard.

6.2 F'ormulação conservativa

Desenvolvemos aqui a formulação conservativa do método de Galerkin descontí-

nuo com penalização interior para a (6.1.1) quando o termo não-linear -B(@) é dado

por

B(@) a, (a,®b.$) - a, çâ.+h$) (6.2.1)

Para aproximar o operador biharmõnico, vamos usar a forma bilinear 6b(-, .)

apresentada no Capitulo 3. Assim, nos direcionamos para o desenvolvimento da

formulação para o termo .B(@). Multiplicando este por g C H2(Q, Zh) e integrando

sobre um elemento H C Zh, temos que,

B k$)p dx lõ, ça,@b+)-p 'i«- la. çõ,$ü.$) -p a«

a.©õ,va«*- lõ,$b.$a,-p'«

lõ~ n+v«: õ,;-} la.$b'o-p«, ''.

Somando sobre todos os elementos H C Zh, e lembrando que u = (aP@, --õ=@), temos

que,

E/ 'w, ~«
u - 'V-pb'$ dz o nA@p ds. (6.2.2)

Observamos agora que para qualquer função vetorial r C L2(1') e qualquer função
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escalar @ c L2(1'), a identidade seguinte é válida (veja l31)

)l., .l .' . nÓ d; - ).. .l {'-} - M d.]- '}., .l n {ó} d;.
KcZh âx 'Cfh 'e eCC;j"e

Então, aplicando essa identidade com r = oA@ e @ = p, e not.ando que para

@ € n4(Q), temos que loA@l = 0 sobre as interfaces internas, deduzimos que,

.l « . n&®.p ds - }.. f {u6.©\ . \pA -s.
HcZh b. ' CCh '.

E (6.2.3)

A média {uZ\.@} é usualmente substituída pelo valor upwind de oZ\@ enl pro-

blemas hiperbólicos de primeira ordem. Com isso, se obtém uma formulação que

é estável numa norma mais forte que a de L2. No entanto, o fluxo upwind será

multiplicado pelo salto de p, que é na direção da normal n de e. Então, motivados

pelaigualdade

{b'P}« ' " - l {b'Ü} + ;lb. « Í@l l. «, (6.2.4)

em que, b está definida sobre Õ com b{ C (7i(Õ), { = 1, 2, foi demonstrado em

j131 estabilidade numa norma mais forte que Z,2, se a média upwind {b@}. for

substituída por {b@} + c.l@l. Desde que c. 2 0jb nl, sendo é? uma constante

positiva independente de h e e.

Observamos agora que sobre o espaço de elementos finitos descontínuos, o vetor o

pode não ser contínuo sobre qualquer interface e C I'', então, a fim de minimizar sua

descontinuidades sobre estas interfaces internas e motivados pela igualdade (6.2.4),

vamos substituir {oZ\V'} em (6.2.3) por {oZ\@} + O]]u - njA@] (nas interfaces inter-

nas). Desta forma, (6.2.2) fica,

B k$)-p d= )' I' u . vpü@ a«-
«ezh 'h

>l: / Oito . njA@] . ]p] d..
e

{u @}.lpl

A partir deste desenvolvimento associamos ao problema de valor de fronteira
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J QaQO por (b.z.l), a seguinte forma:

8.«s(@, ç') - -á6.(V', ç') + 6«.('@, v'),

em que,

6«z(V',Ç') = >. <A#',(o ' VP)>L,(.)

<[oA@} , ]Pj>L,(U -- <0]]o p]A@] , ]P]>z,,(i'')

O Funcional linear Z(.) associado com o problema (6.1.1) é o nlesnlo que

sentado na Seção 5.2, porém com os parâmetros Ài e À2, isto é,

,tvh - t-tçà-+ }J,çpb-t l ':.g..pd,;. (6.2.5)

sendo

/
Desse modo, a formulação fraca descontínua geral para o PVF (6.1.1) é: encontre

@ C n'(Q, Zh), tal que,

B/vs(#',P) (P) V P C H'(Q,Zh).

E, a versão Ap do método de Galerkin com penalização int

mutação (6.1.1) é: encontre @. C SP(Q,Zh,/'), tal que,

23ws(V'«,P) = /(9) V PC s'(n,zà,.F). (6.2.6)

z-(ç') - >ll: f'P a« - }Ü: l Ç~g.Qn . '7 tb.Pb) - x,g:ó. à d;.
€a

prior associadoa forsoca
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6.2.1 Implementação do método de Newton-Raphson

Nesta seção vamos ilustrar a aplicação do método de Newton-Raphson e do

método de Picard para a formulação fraca (6.2.6), apresentada para aproximar nu-

mericamente o problema não-linear (6.1.1). Apesar dos resultado nunaéricos apre-

sentados nm próximas seções serena obtidos usando o h/método de Newton-Raphson,

vamos também ilustrar aqui a aplicação do naétodo de Picard, pois esta foi nossa

primeira abordagem, mas, para números de Reynods grandes, o algoritmo não con-

vergia ou convergia muito lentamente, o que nos fez migrar para o método de

Newton-Raphson.

Nosso objetivo é resolver

f(@,) (6.2.7)

sendo f(.) não-linear. Assim, aplicando Taylor, e desprezando os termos de segunda

ordem, queremos resolver o seguinte sistema:

.'l(õ@l; )

Sendo que para o método de Newton-Raphson temos .4 = Vf(@nn) e para o método de

Picard .4 = Vf(@nn), isto é, a matriz Jacobiana é substituída por uma aproximação.

E, em cada iteração faz-se a atualização

Ú='F: + õ@l;

Usando índice global e escrevendo @« =)ll: ujy:j(outra forma de representarmos

dím(Q,. (H»

isso seria V'« = >ll: >, u;p;), et-n que u.j são constantes e pj são as funções
KCZh .f=i

de bases do espaço de elementos finitos SP(n,7i,/') (note que é o conjunto de

todas as funções de limes de todos os elementos da toalha), temos que f(@,) =

(/l(ul, . . . , u.«), - . . , /n(ul, . . ,u.))I" (aqui, por simplificação abandonamos o índice

J
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de iteração) é

Â(@.) /(P:) (6.2.8)

i.. lx «.«., ":
k

z(P:)

Isto é,

"."«, - i: l;«»«.,»«:).,..,

,lvp:l + ,x, < {a.P:}
F

a
k

+
nezh
E uhÕvPt, -- }: ukÕ,'PkE

1;«'««*,-;«',«.1 «1

Z.a (H)

l l;«.««., -; «*««.l «.a.p*]],]p:]P

b

}EÀ2 <gi, a.pí>t,(an)}: (/,ÇP{)L,(.) + V (Ap{)> z,,(m)

.ã; bago, Pí>t,(m) + Re <#g] , z,' . VPi>z;,(m)
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Assim, cada componente da matriz Jacobiana é dada por

.à }l: (Aç'k,Aç'i)z,,(.)
' '' xCZh

7E <lv (Ap.)} , lç:':l>. + .x: <lv (Ap:)} , lç'.J>.

7E(<ÍAv''} , lvp:l>. + ,x,<lAp:} , lv(y'k)l>r)

)ã <a lpk] , ]p:J>. + <P [v (ç'A)] , ]vv'.]>.

+

+

Z)2(x)

,AAp., ((A,p*, -Õ=pk) Vp:)
L2 (H)

((ÕpPk, --a,Pk)

1;««« -;««.1 «1'«.1 ,,:->.
l:' «',«,., «a «) x«.»«*l ,i«:J>

l ll;««,«-;«',«l «l »«*l :. FO

Desta forma, dado @l:, em cada iteração do método de Newton-j:taphson resolve
mos

vf(@=' :)(õ@= ) -f(@=' :) ,

então, @l: :: Ú=-i + õ@., enquanto que, llá@"ll ? to/ ou lz $ ]V

Para o método de Picard, a matriz .4 empregada, é a matriz resultante quando

excluímos as contribuições destacadas por ('--) na matriz Jacobina dada acima. Por

esta relação entre os métodos, a implementação de acabas foi realizada numa mesma

classe(pznonlinbiharmonic.h) no ambiente PZ, com um parâmetro para indicar o
rYI d)t nfl r'i n e nr i i a n rl r"\
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6.2.2 Resultados numéricos

Como primeiro exemplo, resolvemos novamente (veja Exemplo 5.6 e Figura 5.7

para detalhes) o fluxo de Kovasznay (veja 1441), no entanto, consideramos agora o

problema não-linear abordado neste capítulo. Usanaos a solução excita de Kovasznay

para verificar a convergência do método DGFEM na resolução das equações de

Navier-Stokes incompressíveis e estacionárias na formulação da função corrente.

Exemplo 6.1. O ./Zuzo de XouasznaZ/ é deschlo pe/a seguinte solução @ e rezas

seguiu,tes componentes de velocidades:

'@

U

0

V

g/ -- $: exp(Àz) sin(2aZ/)

1 -- exp(Àn) cos(2«Z/)

i: exp(Àz) sin(2a3/)

em que À = Re/2 -- «-r?e2/4 -F 4x2 e Q = (--0.5, 1.5) x (0.0,2.0). O /ado direito .f

'l., equação (6.1.1) e as co«»lições de fronteira go, g\ são esmo\hirtas de .,como co"'-

esta solução ezata bons datada.

Como já mencionado, a não-linearidade da equação (6.1.1) foi resolvida com

o método de Newton-Raphson, sendo que a aproximação inicial considerada foi

Üo = 0 e o processo iterativo é terminado quando a diferença entre duas soluções

consecutivas bi.i e ói do sistema linear se torna menor que um valor prescrito.

Neste exemplo, iteramos até que lló{ -- bi.i ll $ c = 1.e -- 8. Os parâmetros da forma

bilinear msociada ao operador biharmõnico foram Ài = À2 = 1 e, novamente 0 = 0.5

e a. = aP = lO.

Tabela 6. 1 Números de iterações / e tolerância arquivada c/ correspondente a
= 1.e -- 8 para p :: 4

    Re=01 Re=50 Re=200 Re=500 Re= 1500
  L l   l   l   l   l  

   
1.13e-13
5.46e-13
1.26e-ll
2.0le-ll
2.61e-09  

1.82e-14
2.08e-13
5.58e-13
2.04e-ll
3.72e-10  

1.19e-14
L.41e-10
1.91e-10
3.31e-10
6.12e-10 

2.58e-14
1.92e-14
1.54e-13
1.17e-12
1.58e-ll 

4.10e-09
4.19e-14
5.75e-14
1.30e-12
1.56e-ll
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Re=01
Re=02
Roa05
Re=10
Re=20

Re=100
Re=200
Re:500

(a)(b)

Figura 6.1: Convergência do campo de velocidade de Kovasznay escalonado por
Re '/', para p - 3(a) e p = 4(b)

A Tabela 6.1 ilustra a convergência, da solução do sistema linear correspondente

ao método de DGFEM para os números de Reynolds 1, 50, 200, 500 e 1500 para

ordem de aproximação polinomial p = 4, calculada sobre malhas retangulares uni-

formes de nível L = 1,2, 3,4 e 5. O número de iterações que são necessárias para

arquivar a convergência da solução, aumenta com o número de Reynolds, mas em

todos os casos não excede a 08. Nesta tabela c/ denota a norma da diferença entre

as duas últimas iterações do método de Newton-Raphson.

Na Figura 6.1, apresentamos a dependência da norma L2 do campo de veloci-

dades o multiplicado pelo fator v 1 , sobre os níveis de refinamento 1,, para p ' 3(a)

e p = 4(b). Observamos aqui o robusto conlportanlento do método de Galerkin para

este intervalo do número de Reynolds.

Nas Tabelas 6.2-6.7 apresentamos os erros e as ordens numéricas de convergência

do método em L2(Q,Zb), H:(Q,ZA) e H'(Q,ZÀ) e na semí-norma de H:(Q,Zh)
(.L2(Q, ZA) do canapo de velocidades o), para diferentes números de Reynolds e dife-

rentes ordens de aproximação polinomial. Observamos que para todos os números

de Reynolds considerados o método DGFEM exibe taxas de convergência igual a

p + l em .L2, igual a p em .17i e igual a p -- l em /J2 para elementos de ordem

p. Ressaltamos que estas ordens de convergência estão em concordância com as
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respectivas ordens da versão simétrica do DGFEM para a equação biharmânica li-

near apresentada no Capítulo 3. Isto é, o método de Galerkin descontínuo para o

problema não-linear (6.1.1), apresenta para este exemplo as ordens de convergência

provadas para a equação biharmõnica. A ordem de convergência do campo de veloci-

dades u coincide (se ajustarmos a ordetn p da aproxinaação do campo de velocidades

para a ordem p + l da aproximação da função de corrente) com a respectiva ordem

demonstrada en] 1201 para a equação linear de Oseen.

Tabela 6.2: Erros e ordens de convergência em L2(Q, 7Ã), Hi(Q, Zh), H2(Q, Zh) e na

Tabela 6.3: Erros e ordens de convergência em L2(Q, Z), H:(Q, 7i), H'(Q, Zh) e na

Tabela 6.4: Erros e ordens de convergência em L2(Q, 7;l), H:(Q, %), H2(Q, ZA) e na

  Z'2     U
L Erro Ordem Erro Ordem Erro Ordem Erro Ordem

 
2.06e-]
5.15e-3 5.320
3.52e-4 3.872
1.33e-5 4.718
4.44e-7 4.914

2. 14e+0
8.02e-2 4.736
1.12e-2 2.840
7.38e-4 3.924
4.81e-5 3.939

3.07e-.FI
1.78e+0 4.107
5.23e-1 1.768
6.51e-2 3.005
7.97e-3 3.030

2.13e+0
8.01e-2 4.732
1.12e-2 2.838
7.38e-4 3.924
4.81e-5 3.939

    Z'2     U
  L Erro Ordem Erro Ordem Erro Ordem Erro Ordem

  
7.89e-2
1.50e-2 2.392
1.83e-3 3.03]
8.68e-5 4.405
5.07e-6 4.096

5.56e-]
1.99e-1 1.478
2.73e-2 2.872
3.50e-3 2.960
4.46e-4 2.973

5.35e+0
4.19e+0 0.350
7.87e-1 2.416
1.91e-1 2.042
4.71e-2 2.021

5.51e-]
1.99e-1 1.468
2.72e-2 2.871
3.50e-3 2.958
4.46e-4 2.972

    Z'2     U
  L Erro Ordem Erro Ordem Erro Ordem Erro Ordem

  
8.67e-2
4.57e-4 7.568
8.56e-5 2.416
2.55e-6 5.054
8.31e-8 4.956

5.69e-]
7.00e-3 6.346
2.22e-3 1.656
1.42e-4 3.97]
8.99e-6 3.979

5.47e+0
1.86e-1 4.875
8.97e-2 1.056
1.12e-2 3.000
1.39e-3 3,007

5.62e-]
6.98e-3 6.332
2.22e-3 1.654
1.41e-4 3.970
8.98e-6 3.979
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Como segundo exemplo, apresentamos os resultados obtidos com o DGFEM

aplicado ao fluxo da cavidade em 2D(2-D Jid dduen cauí13/ .Pow). Este problema é

usualmente usado na literatura como um teste de validação. Testamos o DGFEM

para números de Reynolds 100, 400 e 1000, e cotnparamos os resultados com os de

segunda ordem apresentados em j311.

Exemplo 6.2. O domínio de interesse é o quadrado anafado com a /ace supe-

Morrtampa,) se movendo a uma ue/ocãdade un{/Olmo u = 1 e u = 0. ,4s condições de

fro«Leia'« u = u = q são aplicadas sobre tod-,s as o«.trás faces (paredes).

Calculamos numericamente este fluxo usando uma malha inicial que é apresen-

tada na Figura 6.2, então, foram realizados 3 níveis de refinamento, totalizando

2340(48x48 + 4x10) elementos retangulares, Na aproximação polinomial, foi usado

polinõmios descontínuos por partes de grau menor ou igual a 3 em cada direção

coordenada, isto é, S3(Q, KÀ, /'). Para aproximar o operador biharmõnico, usamos

a formulação simétrica (Ài = À2 = 1) com a. = aa = 10, e, para a parte advectiva,

usamos o fluxo numérico upwind (0 = 0.5).

Como estamos usando o método de Newton-Raphson na não-linearidade do pro-

blema, temos escolhido como nulas as aproximações iniciais de @ para Re=100 e

    Z'2     U  
  L Erro Ordem Erro Ordem Erro Ordem Erro Ordem  

  
6.94e-2
4.34e-4 7.322
7.51e-5 2.530
2.96e-6 4.665
9.76e-8 4.923

5.24e-l
7.38e-3 6.15]
2.40e-3 1.62]
1.63e-4 3.874
1.05e-5 3.953

6.36e+0
2.23e-1 4.834
1.07e-1 1.054
1.32e-2 3.018
1.64e-3 3.013

5.19e-l
7.36e-3 6.14]
2.39e-3 1.619
1.63e-4 3.873
1.05e-5 3.953  

    Z'2     U  
  L Erro Ordem Erro Ordem Erro Ordem Erro Ordem  

  
7.71e-2
1.38e-2 2.476
1.10e-3 3.654
7.83e-5 3.813
4.94e-6 3.986

5.69e-]
2.07e-1 1.455
2.59e-2 3.004
3.70e-3 2.807
4.77e-4 2.955

5.53e+0
4.49e+0 0.299
8.45e-1 2.412
2.02e-1 2.060
5.01e-2 2.015

5.64e-]
2.07e-1 1.445
2.58e-2 3.002
3.70e-3 2.806
4.77e-4 2.954  
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Figura 6.2: Malha inicial para o problema da cavidade refinamento nos vértices

Re=400. Para Re=1000, @ é tomada do prévio resultado correspondente para Re

= 700; e para Re = 700 usamos como aproximação inicial o resultado obtido de

Re = 400. O número de iterações necessárias para obter um erro e{ = llóí -- bí-il

menor que l.e -- 7, foi de 6 para Re-100, 8 para Re=400, 6 para Re=700 e 5 para

Re=1000, em que ó{ é a solução do sistema linear na iteração {.

Na Figura 6.3 apresentamos o perfil de velocidade vertical(a), ao longo da linha

central horizontal e o perfil de velocidade horizontal(b) ao longo da linha central

vertical, para Re=100, Re=400 e Re=1000. Aqui, linhas sólida representam a

solução numérica do DGFEM, enquanto que os símbolos correspondem a solução

apresentada em j311, a qual foi obtida usando elementos de segunda ordetn e malha

128x128. A concordância entre estas duas soluções é muito boa.

Como terceiro exemplo, vamos resolver o também clássico fluxo backward-/acáng

stop, que também é usado na literat.ura como um teste de validação. E, objeti-

vando comparar os resultados obtidos com os apresentados em l30j, resolvemos este

problema para -Re - 800.
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Re=100
O Re=400

Re=1000D

B Re:100
O Re:400
D Re:1000

(a)(b)

Figura 6.3: Comparação dos perfis de velocidade vertical(a) ao longo da linha central
horizontal, e da velocidade horizontal(b) ao longo da linha central vertical

Exemplo 6.3. .Va F'íguru õ.4, apresenfa7nos a geomefda e as condições de conlomo

nas par(des superiores e irz/Chores do cana/. Para a rey ão de iníiow, as condições

de conto'm,o são

--24Z/2 + 12Z/,

0,

0,

u(g/)
se 0 $ Z/ $ 0.5

se -- 0.5 5; g/ < 0

enquanto gue para a região de outfiow temos

--3y2 + 3/4

Para construir o espaço de elenaentos finitos SP(Q, ZA, /), usamos para aproxi-

mação polinomial p. = 3 V H C Zh. Os demais parâmetros envolvidos na formulação

foram: 0 = 0.5 (resultando no fluxo numérico tzpünd), Ài = À2 = 1 (garantem que

a forma bilinear -BM(@, @) seja simétrica) e a. = 100, aP = 1000.

Neste caso, o método de Newton-Raphson também iterava enquanto a norma do

vedor de incremento da solução fosse maior que le -- 7. Para alcançar o Re = 800,
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(0.0,0.5) u :: 0, ,u := 0 (30.0, 0.5)

inflow
ou tfl ow

(0.0, --0.5)
u := 0, t,, := 0 (30.0, --0.5)

Figura 6.4: Backward-facing stop geometria e condições de contorno

Figura 6.5: Backward-facing step - detalhe da malha em z = 15

(a)(b)

Figura 6.6: Comparação dos perfis da velocidade horizontal(a) e vertical(b) em z = 7
e r :: 15 para Re :: 800

foi necessário resolver este problema para alguns Reynolds menores, a fim de usar a

solução destes como aproximação inicial no método de Newton-Raphson. A saber,

foi resolvido para a seguinte sequência de Reynolds: 200, 400, 600, 700 e 800. Para

Re = 200 usamos aproximação inicial nula. O número de iterações necessárias para

obter a tolerância naencionada para cada número de Reynolds foi: 9, 7, 12, 9 e 6,
respectivamente.
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Figura 6.7: Linhas de contorno da função de corrente @

0
+

0 D

Figura 6.8: Linhas de contorno da componente de velocidade u

Na construção da malha, para este exemplo, o domínio computacional foi di-

vidido em duas regiões, uma para z < 15 e outra no caso contrário. Uma malha

inicial foi gerada de modo que na primeira região ela era uniforme na direção # e

não uniforme na direção Z/, enquanto que para a segunda região, a malha era não

uniforme nas duas direções coordenadas. O número de elementos destas duas regiões

foi, 60 x 6 e 4 x 6, respectivamente. Por flm, a primeira região desta malha inicial

sofreu dois níveis de refinamento uniforme, isto é, para cada nível de reânamento,

cada elemento foi dividido em quatro, conectando os pontos n)édios de seus lados

totalizando 5.838 elementos retangulares. A malha final na região de fronteira entre

essas duas regiões é apresentada na Figura 6.5.
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Figura 6.9: Linhas de contorno da componente de velocidade u

Conforme apresentado na Figura 6.6, onde plotamos os perfis da velocidade ho-

rizontal(a) e vertical(b) em a = 7 e z = 15, pode-se observar uma boa concordância

dos resultados obtidos com a formulação de Galerkin descontínuo(linhas continua)

com os obtidos por 1301(símbolos). Além disso, plotamos também nesta figuras

os resultados obtidos com o método de Galerkin descontínuo quando a primeira

região da malha inicial teve somente um nível de refinamento, os quais são repre-

sentados pelas linhas tracejadas. Por último, nas Figura 6.7-6.9 plotamos para

este problema na região inicial do domínio computacional, m linhas de contorno da

função de corrente, da componente da velocidade u e da componente de velocidade

u, respectivamente.

6.3 F'ormulação não-conservativa

Nesta nova abordagem, vamos considerar que a parte não-linear de (6.1.1) soja

dada por

B(@) a.'©6.Õ,$- Õ,$6.Õ.$. (6.3.1)
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Então, lembrando que v = (—-Ad,y, Ad), podemos reescrever a equação (6.1.1)

do seguinte modo:

1 ass
Ob—DV = fem NCR?, (6.3.2)

w = go sobre 99,

n-Vyp = q sobre 99.

Estendemos agora a formulação apresentada para a equação (5.0.1) para o caso

em que o vetor de fluxo depende da solução da equação. Observamos que aqui o

parâmetro de estabilização foi modificado de forma que o termo %-n seja incorporado

ao salto de ). Então, a forma associada ao problema de valor de fronteira (6.1.1)

com B(%) dado por 6.3.1 é

Brs(t, 9) = Bo(Wb, 0) + Built), 2),

em que,

Bulb, = >. Vip de by): (dp) ds+ ofjo-nhy]- ds.tu9)=[ ? [e fa tul-td]

A versão hp do DGFEM com penalização interior associado a formulação (6.1.1)

é: encontre bp E SP(1, Th, F), tal que,

Busltm 0) = 9) V pe SMP). (6.3.3)

Sendo I(-) dado por (6.2.5), e o parâmetro 0, que é o parâmetro de estabilização da

parte advectiva, é uma constante positiva independente de e e A.

6.3.1 Resultados numéricos

Para esta nova formulação de Galerkin descontínuo, vamos refazer alguns exem-

plos numéricos já apresentados na Sessão 6.2.2. Observa-se que nesta formulação

o vetor v envolve três derivadas parciais, enquanto que a função de teste «p não

tem nenhuma. Aparentemente, isso seria uma desvantagem quando comparado com
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a formulação conservativa, onde as derivadas ficam melhores distribuídas entre a

função teste e a função trial. No entanto, obtemos resultados muito semelhantes

entre ambas as formulações, mesmo para aproximação polinomial p = 3.

Inicialmente refazemos o Exemplo 6.2 (2D lid driven cavity), isto é:

Exemplo 6.4. O domútÍo de interesse deste ./furo é o quadrado unãládo com a /ace

superior se movendo a uma velocidade unlifor'me u. = 1 e t; = 0. ,4s condições de

fronteira u = 'u :: Q são apli,cartas sobre todas as o'ütrcLS Jctces.

0.4

b
0

/

>D.2

4.4

0.80 40 0 2 0.6
X

B RESIDO
o Re=400
a. ..Re=1000

l RESIDO
o Rü400
a Re:1000

(a)(b)

Figura 6.10: Comparação dos perfis de velocidade vertical(a) ao longo da linha
central horizontal, e da velocidade horizontal(b) ao longo da linha central vertical

Neste exemplo, consideramos os mesmos parâmetros empregados no Exemplo 6.2,

a saber, consideramos p. :: 3, V H C ZA, 0 = 0.5, Ài = À2 = 1 e o. :: ap = lO.

Além disso, o critério de parada do método de Newton-Raphson e a malha uti-

lizada(veja Figura 6.2), também foram os mesmos. Para convergir, o método de

Newton-Raphson requereu o mesmo número de iterações registrado para a for-
... . .l n,.;r. r'ancnryntixÍnLll LALLAP\ÍLAv vVKXVUX T WVA r WH

Na Figura 6.10 comparamos os resultados obtidos para os perfis de velocidade

vertical(a) e horizontal(b), com os apresentados em j311. Aqui, as linhas contínuas

representam a solução de Galerkin descontínuo, e os símbolos, a solução retratada

por j311. Novamente temos uma boa concordância entre ambos. As linhas de con-

torno da função de corrente para Re=400(a) e Re=1000(b), são apresentadas na
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(;)(b)

Figura 6.11: Linhas de contorno da função de corrente para Re-400(a) e
Re=1000(b)

Figura 6.11.

A fim de apresentar uma análise sobre o uso de métodos de alta ordem, resolve-

mos este exemplo para três casos com o mesmo número de grau de liberdade(DOF).

No primeiro, consideramos aproximação polinomial igual a 3, e malha 30x301 no se-

gundo, aproximação polinomial igual a 5, e malha 20x201 e, aproximação polinomial

igual a 7, e malha 15x15. Em todos os casos, o DOF é 14.400. Para cada um destes

amos, calculamos os perfis de velocidades para Re=400, Re=1000 e Re=3200. Os

resultados são apresentados na Figura 6.12, em que, as linhas pontilhadas são as

soluções de GD para o primeiro casos os círculos são as soluções DG para o segundo

caso; as linhas contínuas são as soluções DG para o terceiro casos e, os símbolos

losangos são as soluções retratadas em j311. Neste experimento numérico, pode-se

observar que as aproximações de alta ordem, conseguem capturar mais adequada-

mente os perfis de velocidades, em especial para números de Reynolds grandes.

Em termos de número de iterações necessárias para que o método de Newton-

Raphson convergisse, a única diferença entre os três caso foi para Re=3200, onde o

primeiro caso convergiu com uma iteração a menos que os outros dois. Observamos

que para Re-3200, resolvemos este problema para diversos Reynolds entre 1000 e

3200. Os incrementou no número de Reynolds empregados foram 200, 300 e 400,

sendo que em todos os casos, 3 ou 4 iterações foram suficientes para que o método

converge-se.
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Ro=3200

Ro=1000

Figura 6. 12: Comparação entre p = 3, 5 e 7 e o mesmo número de DOF, na resolução
numérica do problema da cavidade para Re ' 400, 1000 e 3200

Exemplo 6.5. Reste/Demos agua o problema da cavidade com razão /;2. O domülío

deste .Pu:«. é Q = (0, 1) x (0, 2), com « /ace supeóo« se novena. « um" "Zocád«'íe

unifor'me u = 1 e u = 0. .4s condições de /ronceira das de7na s /ages são u = u = 0.

Neste exemplo consideramos uma malha irregular de 32x64 + 4x10 (com refina-

mento nos quatro vértices do domínio, conforme Figura 6.2), totalizando 2.084 ele-

mentos retangulares. Na aproximação polinomial, consideramos p. = 3, V n C Zh.

O número de iterações para o método de Newton-Raphson obter uma tolerância

menor que l.e-7, foi: para Re=100, 5; para Re=400, 81 para Re=1000 (além dm
necessária para Re=400), 6 referente a Re=700(Reynolds intermediário), e 5 refe-

rente a Re=1000; para Re=1500(além das necessárias para Re=1000), 6 iterações.

As linhas de contorno da função de corrente para este exemplo são apresentadas na

Figura 6.13

No próximo exemplo, visando justificar a forma parabólica do fluxo na entrada,

vamos construir uma variação do Exemplo 6.3, agora com um anexo na região de

entrada do fluxo (andou), mais especificamente, a geometria deste exemplo será

(--1,0) x(0,0.5) U(0,30) x(--0.5,0.5). Um perfil parabólico para a comp'n'nte de

velocidade u é imposto em g = --1, e vamos verificar o perfil da solução numérica

em g = 0, z = 7 e z = 15. Sendo estes dois últimos os perfis analisados por 1301

quando a geometria não apresenta anexo

Exemplo 6.6. .4 geometria e as condições de cantor"7zo superiores e {7z/Chores são
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(a)(b)(c)(d)

Figura 6.13: Linhas de contorno da função de corrente para Re'100(a), Re=400(b),
Re=1000(c) e Re=1500(d)

apresentadas na. Fi,aura, 6.14. Na, região de \nRow, as conde,ções de contou"r\o são

u(Z/) = --24Z/2 + 12g

enquanto qwe pam a região de outfiow temos.

0

--3y2 + 3/4
0

1-1.0.s} u=v=0 {:30,a.5)

CO.o)

u=v=0
(-l.o)

outfloi,v

lO.-0.5) u:v:0 {30:-0.5)

Figura 6.14: Backward-facing step com anexo - geometria e condições de contorno

Inicialmente vamos comparar os perfis da componente de velocidade u em # = 0



105

Ro=01
Re=200

0 Ro=800
Pedi Pambóllco

Figura 6.15; Comparação dos perfis de velocidade horizontal em
200 e 800

0 para Re=1,

o x=7
C) x=15

(a)(b)

Figura 6.16: Comparação dos perfis da velocidade horizontal(a) e vertical(b) em
z = 7 e g = 15 para -Re - 800

EBH

0 N q' ©

Figura 6.17: Backward-facing step com anexo malha na região inicial do domínio

para diversos números de Reynolds. Fazemos isso, para verificar o quanto o perfil

da componente de velocidade u pode mudar quando se adiciona um anexo a uma
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c)

Figura 6.18: Linhas de contorno da função de corrente @

geometria retangular. Resolvemos então este problema para diversos Reynolds entre

l e 800, e, observamos que conforme o número de Reynolds aumenta, o perfil em

r = 0 se aproxima mais do perfil parab(51ico imposto como condição de fronteira na

região de entrada(infiow). Isto é, a componente de velocidade u não sofre alterações

consideráveis ao longo do anexo para número de Reynolds pr(5ximos a 800. Isso

pode ser observado na Figura 6.15, onde plotamos alguns dos perfis calculados.

Em virtude da sobreposição dos perfis, omitimos aqui vários resultados para outros

números de Reynolds, de forma a deixar a figura mais legível. Vale observar que aqui

consideramos um anexo unitário. Para comprimentos maiores talvez a diferença dos

perfis da componente u ao longo do anexo pode ser mais significativa que neste caso.

Figura 6.19: Linhas de contorno da componente de velocidade u
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Figura 6.20: Linhas de contorno da componente de velocidades u

Para calcular a solução numérica para Re=800, foi necessário resolver o problema

para os seguintes Reynolds intermediários: 100, 200, 300, 400, 550, 650 e 800, de

forma o usar a solução do menor como aproximação inicial para o seguinte (para

Re=100, a aproximação inicial foi nula). O número de iterações para cada um deles

foi 7, 5, 6, 7, 8, 8 e 7, respectivamente, e a tolerância, imposta entre duas soluções

do sistema linear consecutivas foi de l.e -- 7. A malha utilizada na região inicial

do domínio para este exemplo é apresentada na Figura 6.17. Observe que no ponto

(0, 0) houve três níveis de refinamento extras nos elementos vizinhos. Assim, como

no Exemplo 6.3, esta malha contém um número reduzido de elementos na região

fina,l do domínio. O número total de elementos é 6.124, e a ordem de aproximação

polinomial usada foi p. = 3 V H C Zh, totalizando 97.984 graus de liberdade.

Os perfis das componentes de velocidade horizontal(a) e vertical(b) em z = 7

e r = 15 são apresentados na Figura 6.16. Nesta, linhas contínuas representam

a solução de Galerkin descontínuo e os símbolos representam os valores tabulados

em l30j. Pode-se observar aqui, em especial em (a), que a concordância entre as

soluções é muito boa, enquanto que em (b), assim como nos resultados obtidos pela

formulação conservativa (vda Figura 6.6), a concordância entre m soluções não é

tão expressiva.

Por fim, apresentamos nm Figuras 6.18-6.20 as linhas de contorno da solução,

da componente de velocidade u e da componente de velocidade ü, respectivamente,

na primeira metade do domínio computacional.



CAPÍTUI,O 7

Conclusão e Trabalhos Futuros

Esta dissertação apresenta análises de diversas formulações do método de elemen-

tos finitos de Galerkin descontínuo, aplicadas para equações elípticas de alta ordem.

Para cada uma delas, foi realizado intensa investigação numérica do comportamento

da convergência e/ou, foi comparado os resultado obtidos com resultados apresen-

tados na literatura. Estes resultado mostram que as formulações consideradas são

adequadas para esta classe de problemas.

7.1 Conclusão

As principais realizações deste estudo são resumidas abaixo

e Quatro formulações do DGFEM com penalização interior, isto é, NIPG, SIPG,

SSIPGI e SSIPG2, para resolver numericamente a equação biharmânica foram

analisadas, e estabelecemos estimativa de erro na norma da energia para todas

elm

e Usando o argumento de dualidade de Aubin-Nitsche, obtivemos estimativas de

erro a pdoó em L2, /]'q e para funcionais lineares da solução, para a formulação

SIPG, as quais são ótimas em h e próximas de ótimas em p.

e Resultados numéricos mostraram que a formulação SIPG(conforme resultados

teóricos) tem ótima convergência em -L2 e f/q para q = 1 e q = 2 e, para

funcionais lineares da solução. A formulação SSIPGI, também mostrou (5tima

convergência em L2, porém, apenas para p ímpares-

108
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e Em //i, os resultados numéricos mostraram que todas as fornaulações tem

ótima convergência para p pares, enquanto que para p ímpares, somente as

formulações SIPG e SSIPG l apresentaram ótima convergência.

e Em .f/2 e na norma da energia, todas as formulações apresentaram o mesmo

comportamento, que é ótimo.

Demonstramos uma desigualdade inversa para polinõmios gerados pelo pro-

duto sensorial que explicita a constante envolvida nesta desigualdade. Então,

obtivemos estimativas teóricas explícitas para os parâmetros de penalização

envolvidos nas formulações SIPG, SSIPGI e SSIPG2.

e Resultados numéricos confirmaram os valores obtidos teoricamente para os

parâmetros de penalização, para m formulações SSIPGI e SSIPG2. Para a

formulação SIPG, os resultados indicaram que é suficiente tomar os parâmetros

obtidos para cada uma das formulações semi-simétricas, em vez de duas vezes

esse valor(obtido teoricamente). Também se evidenciou a independência dos

parâmetros de penalização a e P para as formulações SSIPGI e SSIPG2, res-

pectivamente.

B Uma comparação entre o uso dos espaços QP e PP, mostrou que as ordens de

convergência para a formulação SIPG são superiores para PP, com exceção em

Z'2 para p - 3, e em L2 e .f/i para p - 2. No entanto, os erros obtidos com

QP são menores em até dum ordens que os obtidos em PP, o que pode ser

considerado natural, uma vez que este espaço é mais rico em funções. Para a

formu[ação N[PG, o mesmo acontece em /]i e .H2. Já em L2, os resu]tados

oscilam em vista da formulação não ser dual consistente, e, não se obtém
ordens ótimas.

e Resultados numéricos mostraram que a formulação SIPG apresenta resultados

melhores que os da formulação NIPG, no cálculo de funcionais lineares da

solução, evidenciando assim, a importância da consistência dual para cálculos

desta natureza.

e Apresentamos e desenvolvemos análise de erro na norma da energia para umâ
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formulação estabilizada de Galerkin descontínuo para resolver uma equação
advectiva. As estimativas de erro foram confirmadas numericamente e a for-

mulação se mostrou robusta na resolução de alguns problemas clássicos para

equações hiperbólicas de primeira ordem.

e Com o desenvolvimento realizado para a equação advectiva, introduzimos e

obtemos estimativa de erro na norma da energia para uma formulação não-

simétrica de GD que resolve numericamente uma equação biharmõnica com

termo advectivo. Os resultados numéricos comprovaram que esta formulação

tem a ordem de convergência da parte elíptica da equação para número de

Reynolds baixo, e, a ordem de convergência aumenta até a ordem da parte

advectiva do problema quando o número de Reynolds cresce suficientemente.

e Resultados numéricos indicaram que as duas formulações(denominadas Con-

servativa e Não-Conservativa), apresentadas para uma equação biharmõnica

não-linear obtida das equações de Navier-Stokes, são robustas no sentido que

os resultados obtidos estão em boa concordância com os apresentados na lite-

ratura.

e Observamos que para o fluxo de Kovasznay, as ordens de convergências teóricas

obtidas para a equação biharmânica são observadas numericamente para a

equação biharmõnica não-linear.

e Testes realizados para o problema da cavidade indicaram que métodos de alta

ordem são mais eficientes para aproxinaar fluxos, em especial quando o número

de Reynolds é grande.

7.2 [habalhos Futuros

As formulações de Galerkin descontínuo apresentadas e analisadas neste estudo,

mostraram que esta classe de métodos é bem apropriada para resolver problemas

de valores de fronteira com derivadas de alta ordem. No entanto, muitas questões

ainda permanecem em aberto, e represent.ana uma promissora área para futuras

investigações. No caso da equação biharmõnica, podemos citar por exemplo:



e Estabelecer estimativas de erro a posteriori, em especial para a formulação
SIPG.

e Desenvolver estratégias de /zp-adapt.ação, com bme nas estimativas de erro a

posteriori.

e Demonstrar a coercividade das formas bilineares no espaço de Hilbert

H4(Q,ZÀ), de forma a poder aplicar o teorema de Lax-Milgram.

e Demonstrar numericamente a convergência em p das formulações apresentadas.

Além disso, relacionado com a equação biharmânica não-linear obtida das equa-

ções de Navier-Stokes, podemos citar:

8 Demonstrar estimativas de erro para as formulações apresentadas, em parti-

cular, na norma da energia.

8 Analisar o desempenho dm formulações na resolução de problemas mais com-

plexos da Dinâmica de Fluidos Computacionais.

e Empregar as estratégias de hp-adaptação desenvolvidas para a equação bi-
harmõnica na equação biharmânica não-linear.

11 1



Referências Bibliográficas

jll D. N. Arnold. An interior penalty rinite element method with discontinuous
elemento. S/.4M J. N'umer. dnaZ., 19(4):742-760, 1982.

l21 D. N. Arnold, F. Brezzi, B. Cockburn, and D. Marini. Discontinuous Galerkin

methods for elliptic problema. In B. Cockburn, G. E. Karniadakis, and C.-

W. Shu, editora, Z)ãsconíànuous GaZerAin A/etAods, volume 1 1 of LIVES-E, pares

89 101, 2000.

l3j D. N. Arnold, F. Brezzi, B. Clockburn, and D. Marina. Unified analysis of
discontinuous Ga[erkin methods for e]]iptic prob]ems. S/ÁÀ4 J. ]Vumer. .4naZ.,

39(5):1749--1779, 2001.

l41 1. Babugka and M. Suri. The hp-version of the rinite element method with

quasiuniform messes. .A4aZAemaÉicaZ A4odeZ/ ng and .Numehcal Ánalg/sis, 21:199

238, 1987.

l51 1. Babugka and M. Surf. The optimal convergence rate of the p-version of the
finite element method. S/ÁM J. Mzmer. .4na1., 24(4), 1987.

l61 G. Baker. Finite element methods for elliptic equations using nonconforming

elements. .ü/atÀ. Como., 31:44-59, 1977.

l71 F. Bassi and S. Rebay. High-order accurate discontinuous rinite elenlent solution

of the 2D Euler equations. J. C'omput. PAZ/s., 138:251-285, 1997.

l81 C. Baumann. .4n Ap-adapat ue dísconfinuous Galerkán -FE.A4/or computatàonaZ

./ZuÍd dynamács. PhD tllesis, TOCAM, UT Austin, mexas, 1997.

112



113

l91 C. Baumann and T. J. Oden. A discontinuous hp rinite element method for

convection-diffusion problema. Oomput. Jt/eíAods .4ppl. MEGA. Engry., 175:311-

341, 1999.

j101 H. Blum and R. Rannacher. On the boundary value problem of the biharmonic

operador on domains with angular corners. A4aÉÀ. A/eth. App/. $c{., 2:556 581,
1980

j[[l S. C. Brenner and L. R. Scott. The ]]/aÍAematica/ 7'teor' o/ F'inãÉe EJement

À4elAods. Springer, 1994.

j121 F. Brezzi and M. Fortin. JWázed and #Z/bdd /i'ãnáte Eles.enZ 7WetAods. Springer,
1991

j13j F. Brezzi, L. Marina, and E. Süli. Discontinuous Galerkin nlethods for first-order

hyperbolic problems. Technical Report 04/02, Oxford University Computing

Laboratory, 2004.

j141 E. Burman and A. Ern. Continuous interior penalty hp-rinite element methods

for transport operators. Technical report, EPFL-IACS report 02-2005, 2005. to

appear in Mata. Comp.

j151 P. Castillo. Performance of discontinuous Galerkin methods for elliptic PDE's

S/,4M J. Sc{. OomP t., 24:524--547, 2002.

j161 P. Ciarlet. Basic error estimates for elliptic problema. In P. Ciarlet and J. Lions,

editora, /7andbook o/ .NumeMcaZ .4naZysis, UoZ.2, volume 2, pares 17-352. North-

Holland, Amsterdam, 1991.

j17j P. G. Cliarlet. The F'inÍfe E/ement MelADa /or .E/Jdplic Problema. North-Holland,
1978

j181 P. G. Ciarlet and P. A. Raviart. A mixed rinite element method for the bi-
harmonic equation. In C. de BOOK, editor, MatAemaÉácaJ .4spects o/ F'i7záÉe

EJemenls in ParÍiaJ -Dí#erent a/ Equalíons, Academic Press New York, pares

125-145, 1974.



114

j191 B. Cockburn, G. Kanschat, and D. Schõtzau. The local discontinuous Galerkin

method for linear incompressible fiuid flow: A review. C'omputer and FZuáds,

2003. to appear.

1201 B. Cockburn, G. Kanschat, and D. Schõtzau. Local discontinuous Galerkin

methods for the Oseen equations. À4atA. Oomput., 73:569 593, 2004.

j211 B. Cockburn, G. Kanschat, and D. Schõtzau. A locally conservative LDG
method for the incompressible Navier-Stokes equations. À/aÉA. aompu1., 2004.

to appear.

1221 B. Cockburn, G. Kanschat, D. Schõtzau, and C. Schwab. Local discontinuous

Galerkin methods for the Stokes system. S/,4JI/ J. .Vum.er. .4naZ., 40(1):319 343,

1231 B. Cockburn, G. E. Karniadakis, and CI.-W. Shu, editors. Z)áscontãnzzous

Galerkán À/etAods. 7'heory, Oomputaíáon and ,4ppJácalions, volume 1 1 of Lecture

.Vates án Oomput. Sc{. -Engry. Springer-Verlag, 2000.

1241 B. Cockburn and C.-W. Shu. The local discontinuous Galerkin method for time-

dependent convection-difTusion systems. S/.4Jt4 J. JVumer. ,'lna/., 35:2440-2463,

1998

1251 P. R. B. Devloo. PZ: An object oriented environment for scientific programming

Oomput. À/etA. .4ppZ. MEGA. .Engry., 150:133 153, 1997.

1261 P. R. B. Devloo. Object oriented tools for scientific computing. Engáneedng

mala compufers, 72:63-72, 2000.

l27j P. R. B. Devloo. PZ - object oriented rinite element software

http://labmec.fec.unicamp.br, February 2005.

1281 J. J. Douglas and T. Dupont. Interior penalty procedures for elliptic and

parabo[ic Ga[erkin methods. ]n .Lectures ]Vo]es in PÀysics 58, vo]ume 58.

Springer-Verlag, 1976.

1291 G. Engel, K. Garikipati, T. Hughes, M. Larson, L. Mazzei, and R. lllylor.

Continuous/discontinuous rinite element approximations of fourth-order elliptic



115

problems in structural nd continuum mechanics with applications to thin beams

ans plates, and strain gradient elasticity. (7omput. À/eíÀ. ÁppJ. MEGA. Engry.,
191:3669 3750, 2002.

1301 D. Gartling. A test problem for outflow boundary conditions - flow over a

backward-facing step. /nt- J. JVumer. MeZAods FJuids, (11):953 967, 1990.

j31) U. Chia, K. N. Ghia, and C. T. Shin. High-Re solutions for incompressible flow

using the Navier-Stokes equation and a multigrid method. J. compus. PÀ3/s.,

48:387--411, 1982.

1321 V. Girault and P. Raviart. /'!note EZement Jb/efÀods /or .Vauier-Stokes Z?qtia.

bons, The07' and .4ZgoNtAms. Spring-Verlag, Berlin, 1986.

l33j P. Grisvard. Sãngu/aMlíes n Boundar' Ua/ue Problema. Research Nomes in

Applied Mathematics, Masson, Paras, 1992.

1341 K. Harriman, D. J. Gavaghan, and E. Süli. Approximation of linear functionals

using an hp-adaptive discontinuous Galerkin rinite element method. Technical

Report 04/19, Oxford University Computing Laboratory, 2004.

l35j K. Harriman, P. Houston, B. Senior, and E. Süli. hp-version discontinuous

Galerkin methods with interior penalty for parcial difTerential equations with

nonnegative characteristic foral. Technical Report 02/21, Oxford University

Computing Laboratory, 2002.

l36j P. Houston, C. Schwab, and E. Süli. Discontinuous hp-rinite element methods

for advection-difTusion problema. Technical Report 00/15, Oxford University
Computing Laboratory, 2000.

1371 P. Houston, C. Schwab, and E. Süli. Stabilized /zp-rinite element methods for

hyperbolic problems. S/.4M J. .Vumer. .4naZ., 37: 1618-1643, 2000.

1381 P. Houston, B. Senior, and E. Süli. Sobolev regularity estimation for hp-

adaptive rinite element methods. In F. Brezzi, A. BufTa, S. Corsaro, and

A. Mur]i, editora, /VumedcaZ ]VafAemaíics and .4duanced dppZ cálidas, .E7VU-

]M,4Tl# 20Z?/, pares 631-€56. Springer-Verlag, 2003.



116

1391 P. Houston and E. Silli. hp-adaptive discontinuous Galerkin rinite element
methods for hyperbolic problmes. S/JJt/ ./. Sc{. C'omp., 23:1225-1251, 2001.

1401 C. Johnson, U. Nãvert, and J. Pitkãranta. Finite element methods for linear

hyperbolic problems. C'ompuf. Melhods .4ppl. AdeGA. -Engry., 45:285 312, 1984.

j411 C. Johnson and J. Pitkãranta. An analysis of the discontinuous Galerkin

ilaethod for a scalar hyperbolic equation. À4aÉh. C'omput., 46(173):27 43, 1986.

1421 P. J. Johnson, C. Analysis of some míxed rinite element methods related to

reduced integration. Jt4aÉA. C'omp., 38:375 400, 1982.

1431 R. B. Kellogg. Higher order singularities for interface problems. In A. Aziz,

e(htot, The mathematical foundatàons ol: the limite el.ement method with appti,-

caf ons fo padÍa/ dlj#erentãa/ equations, pages 589--602. Academic Press, New

York and London, 1972.

1441 L. Kovasznay. Laminar fiow behind a two-dimensional grid. Proa. Oamb. PA{/os

Soc., 44:58 62, 1948.

j4SI H. P. Langtangen, K. Mardal, and R. Winther. Numerical methods for incom

pressible viscous flow. ,4duances ãn H''ater Resources, 25: 1125--1146, 2002.

1461 P. LeSaint and P.-A. Raviart. On a rinite element method for solving the
neutron transport equation. ]n C. de Boor, editor, ]t/af/zemaláca/ aspecto o/

Pnáfe e/ementa n partiam di#erenZãal equatdons, pages 89-123, 1974.

1471 D. Malkus and D. Hughes. Mixed rinite element methods, reduced and selective

integration techniques: A unifica,tion of concepts. Oomput. It/elÀ. 4ppZ. .AdeGA.

Eng., 15:63-81, 1978.

1481 1. Mozolevski and P. R. Bõsing. Análise de erro a priori da versão hp do método

de Galerkin descontínuo simétrico com penalização interior aplicado a equação

biharmõnica. In Proceedings - XIX y CI/Z,4À/CIE, Paper 20-09.í, 2004.

1491 1. Mozolevski and P. R. Bõsing. Método de elenaentos finitos de Galerkin de-

scontínuo para equações de Navier-Stokes bidimensionais. Tema Tendências

Em J14'atemática ,4p/ácida e Computac onaJ, 6(1):101-110, 2005.



117

1501 1. Mozolevski and E. Süli. A priori error analysis for the hp-version of the discon-
tinuous Galerkin flnite element method for the biharmonic equation. (7ompuÉ

]Weth. .4pp/. J14ath., 3(4):596-607, 2003.

ISll 1. Mozolevski, E. Süli, and P. R. Bõsing. hp-version a priori error analysis of
interior penalty discontinuous Galerkin rinite element approximations to the

biharmonic equation. Journal o/ Scáent{/ic Oomputáng. accept for publication.

IS21 1. Mozolevski, E. Süli, and P. R. Bõsing. Análise de erro a priori da versão não-
simétrica com penalização interior do método de Galerkin descontínuo para

equação biharmõnica cona termo advectivo. ]n Proceedings - XX]''/ O/L,4]14CE,

Paper CiL0,484, 20Q5.

l53j 1. Mozolevski, E. Süli, and P. R. Bõsing. Discontinuous Galerkin finite ele-
ment method for a fourth-arder nonlinear elliptic equation related to the two-

dimensional Navier--Stokes equations. ]n Proceaíángs o/ E]VUJ14.47'H á?005, San-

tiago de Compostela, Spain, July 2005. Springer-Verlag. to appear.

1541 1. Mozolevski, E. Süli, and P. R. Bõsing. Discontinuous Galerkin rinite el-
ement method for solving the two-dimensional Navier-Stokes equations in
streamfunction-velocity formulation. In Proceedings - XX}''/ O/1,.4MC'E, Paper

cit0488, 200s

l5õl J. Nitsche. "Uber ein Variationsprinzip zur L"osung von Dirichlet-Problemen

bei der Verwendung von Teilr"aumen, die keinen Randbedingungen unterwor-
fen sind. .4bA. À4'atA. Sem. Uniu. Hambury, 36:9-15, 1971.

IS61 J. Oden and S. Prudhomme. Goal-oriented error estimation and adaptivity
for the rinite element method. Technical Report TINIAM REPORT, Texas

Institute for Computational and Applied Mathenlatics, The University of Telas

at Austin, 1999.

l57j S. Prudhomme, P. F., O. J.T., and R. A. Review of a priory error estimation for
discontinuous Galerkin methods. Technical Report TICAM REPORT 00-27,

Texas Institute for Computational and Applied Mathematics, The University

of Texm at Austin, 2000.



118

IS81 R. Rannacher. Finite element methods for the incompressible Navier-Stokes

equations. http://www.iwr.uni-heidelberg.de/sfb359/Preprints1999.html,

1999

IS91 W. Reed alld T. Hall. Triangular mesh methods for the neutron transport equa-
tion. Technical Report Technical Report LA-UR-73-479, Los Álamos Scientific

Laboratory, Los Álamos, 1973.

1601 B. Riviàre and M. F. Wheeler. .4 -Disconlánuous GaZerkán MetAod .4pplied to

]VonZánear ParaboZác l?qual ons, volume ll of Lecfures motes ãn Compufaliona/

Sciece and .Engineedng, pages 231 244. 1999

j611 B. Riviàre and M. F. Wheeler. A posteriori error estimates and nlesh adapta-

tion stategy for discontinuous Galerkin methods applied to diH'usion problems.

Technical report, TIRAM Report 00-10, Taxas Institute for Computacional and

Applied Mathematics., 2000.

1621 B. Riviàre, M. F. Wheeler, and V. Girault. Improved energy estinlates for
interior penalty, constrained and discontinuous Galerkin methods for elliptic

problema. part 1. ComputaÉáona! Geoscáences, 3:337-360, 1999.

l63j T. J. Roberts, J. Mixed and hybrid methods. In P. Cna,rlet and J. Lions, edi-

tors, #andbook o/ .NumeMcaZ .4naZZ/sãs, Vo1.2, volume 2, pares 523-640. North-

Holland, Amsterdam, 1991.

1641 M. Schechter. A generalization of the problem of transmission. .4nn. Ouro/a
/Voam. SuP. rasa, 14:207 236, 1960

j6SI R. Scholtz. A mixed method for fourth-order problema using the linear rinite
elemento. R.4/0 Ml?ner. .4naZ., 15:85-90, 1978.

1661 C. Schwab. p- and /zp- .li%mate EZement À4ethods. Theor' and 4ppZácaÉions to

SoZed and /'Zuid JI/ecAanics. Oxford University Press, 1998.

1671 K. Shahbazi. An explicit expression for the penalty parameter of the interior

penalty method. JoumaZ o/ (7omputatáonaZ PA3/sins, (205):401-407, 2005.

1681 S. W. Sloan. A fortran program for profile and waveftont reduction. /miar'lLa-

[ionaZ ./our 7zaZ /or Pro$Ze and I'ç''alia/ront f?eductãon, 28:2651--2679, 1989.



119

1691 E. Süli and P. Houston. Adaptive rinite element approximation of hyper-

bolic problema. In T. Barth and H. Deconinck, editors, Em'or .Esti7natáon and

.4daptíue Z){scret zatáon A/ethods in C'omputatíonaJ FZuãd l)ynamics., volume 25

of Z,eclure Notas {n C'omputaÉionaJ Scáence and Eng needng, pages 269-344.

Springer-Verlag, 2002.

1701 E. Süli and 1. Mozolevski. hp-version interior penalty DGFEMs for the bi-
harmonic equation. Technical Report 04/05, Oxford University Computing

Laboratory, 2004.

j711 M. F. Wheeler. An elliptic collocation rinite element method with interior

penalties. S/J.A/ J. N.temer. .4naZ., 15:152 161, 1978.

1721 H.-C. H. Xiao-Liang Chenga, Weimin Hanc. Some nlixed rinite element methods

for biharmonic equation. tour"rlaZ o/ Como. and .4ppZ. À/aÉh., 126:91-109, 2000.


