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1{,esumo

Este trabalho apresenta a Formulação Mínimos Quacll actos com Elementos Finitos

(FMQEF) para a equação governante clo escoamento cle um fluido não Newtoniano in

compiessível 2D, modelo lei de potência, em estado estacionário, isotérmico e em regime

laminar. Um sistema cle três equações diferenciais parciais não lineares de segunda ordem
modelam o movimento deste fluido. A introdução de variáveis auxiliares tornam estas

equações num sistema acoplado de seis equações diferenciais parciais não lineares de pri-

meira ordem. A velocidade, pressão (variáveis principais) e esforços (variáveis auxiliares)

são interpolaclas por ftmções lineares usando elementos ti-iangulaies lineares de tipo La-

giange, com nós nos vértices. O erro funcional mínimos quadrados é construiclo para este
sistema acoplado, sem lineaiização, aproximação ou suposições. O processo cle minimi-

zação para o Crio funcional mínimos quadrados consiste em encontram um vetou solução

{á}, pala o qual, as derivadas parciais do erro ftmcional niínilnos quadrados, com despeito

aos graus clc liberdade {(S}, são nulos. Este sistema algébrico não linear é resolvido pelo
método de Newton. Pata a implementação desta formulação são apresentados algoiitmos
de solução. Finalmente, obtemos, num domínio (quadrado, estimativas de eito e foirlece
lhos taxa de convergência da formulação pr'oposta. Também, resolvemos nuinéricamente

o problema de movimento de um fluido numa cavidade (quadrada



Abstract

This work piesents the Least Scluaies Finite Element Folmulation (LSFEF) for
the governing e(luation of a 2D incompressible ílow of non-Newtonian po\vel law íjuid

in isothcrmal, laminar steady skate. A system of three non-linear second-otder paitial
di#eiential equations model this üuid's fiow. The introduction of auxiliaiy valiables turn

this system in a coupled system of six non-linear first-oider partial cli#eiential e(luations.

Velocity and pressuie (main variables) and stresses (auxiliary vaiiables) ale interpolated
by linear functions using triangular linear element of the Lagrange type, with nodes on its

vertices. The least squate erros functional is built for this coupled system, without linea-

lization, aproximations or assumptions. The piocess of minimization consist on fincling a
solution vector {(í} foi which the partia] deiivatives of the ]east squaies erros functiona],
with lespect to tlle degrees of freedom {(í} aie null. This non-linear algebraic systeni

is solved by Newton's method. To implement this foimulation solution algorithms aie

presented. Finally, on a square clomain, eiioi estimativas and iates of conveigence aie
obtained. The scluate cavity fTow pioblem is asse soived.
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Introducão

E amplamente aceito que as equações de Navier-Stokes são um bom modelo pala o
escoamento de uma vasta c]asse c]e f]uidos. A suposição func]anlenta] é o modelo consti-

tutivo, que estabelece unia conexão linear enfie os esforços e a taxa cte deformação, para
fiuiclos cle viscosidade constante.

A cada dia, o estudo dos fluidos que não obedecem esta conexão linear cresce em

importância. Muitos lícluidos tais como polímeros, óleos cte diversas qualidades e plásticos

são usados anualmente em processos industriais, mostrando características não lineares,
porém, em outros líquidos isto ocorre naturalmente como no sangue e o fluido sinovial.
O processamento e o transpor'te de tais fluidos são problemas centrais nas industrias
cluímicas, cle alimentos, de plásticos, cle petróleo e cle polímeros

Um simples caso cle não linearidade é o modelo Newtoniano generalizado, que segue
uma viscosida.cle variável dependendo da taxa de deformação, tempeiatuia, e pressão.
Os mais complicados refere-se aos fluidos viscoelásticos, os (lua.is exibem, por sua vez,
pi'opiiedades de sólidos e líquidos dependendo das condições do escoamento

Na teoria matemática sobre existência e unicidade da solucão de fluidos Newtonianos

generalizados, encontramos referências relativas a domínios limitados, como poi exemplo

j161, e pala domínios não limitados, em número reduzido, a referência 1221

Existem-n muitos problemas, ainda, pendentes com relação à solução numérica dos flui-

dos leão Newtonianos. Diferenças finitas, métodos cle elementos finitos, volumes finitos,

técnicas "wavelts", e en] alguns outros, os métodos espectrais. Em resumo, no campo
não Newtoniano existem cliveisas áreas pala a pesquisa eln aplicações e, inlplementações

eficientes de métodos numéricos em outras área.s cla mecânica dos fluidos computacional

O método cle elementos finitos tem se mostrado uma. clãs técnicas cle siJnulação numérica

l
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mais gerais e versáties para sistemas descritos por equações diferenciais ou equações dife-

renciais parciais em domínios complexos. Embora, sua aplicação em Dinâmica de Fluido

-..'oilipucaclonai (Ob'C;) sda algum tanto recente (ao redor de 30 anos), o método já tem-
se estabelecido dentre métodos como diferenças finitas e técnicas baseadas sobre volume

de controle. Os métodos variacionais colmo Galelkin, e mais iecerltemente colocação, e

mínimos quadrados tem sua aplicação em DFC. Os niétoclos vaiiacionais, foiilecem me

Ihor aproximação das soluções exatas do problema vatiacional associado. Não obstante,
a, forma vaiiacional, em geral, é de difícil obtenção (ou pode até ser impossível) quando
se bata. de equações diferenciais parciais não lineares que descrevem o movimento de un]

fluido. Os métodos de Galeikin, colocação e processos cle mínimos (luadraclos são casos
especiais de aproximações do método dos residuais poncleiados, e proporcionam possíveis

alternativas pala aproximações variacionais. As formulações baseadas em Galerkin quan
clo aplicadas rla DFC usam velocidade e pressão (variáveis primitivas) como variavéis estas
gelam muitas dificuldades, tais como :

e As matrizes tios coeficientes não são unicamente antisimétricas, também, são mal
condicionadas devido à ausência da pressão na equação de continuidade .

+ A oidenl cle aproximação para a velocidade e a pressão deve satisfazer a condição
á71fslip de Ladyzhenskaya-Babuska-Brezzi(LBB). Esta condição impede o uso cle

intelpolação de ordens iguais pala todas as vaiiavéis .

+ A solução convergente pode muitas vezes exibir oscilações não-físicas, similares às
obtidas usando diferenças finitas centrais .

Diversos lnétoclos de estudo pala estes problemas tem sido pescluisados e repoitados, como

poi exemplo, nas seguintes referências : j111, 1241, j2SI, e 1281

A Formulação Mínimos Quadrados com Elementos Finitos (FÀ'IQEF) supera muitas

dificuldades a.ptesentadas em outras formulações e oferece uma suposição mais gelam pala

tratar problemas descritos poi sistemas acoplados de equações em derivadas parciais não

lineares. Uma. das primeiras aplicações clo Mh/rQEF (Método de Mínimos Quadrados com

Elementos Finitos) para uma ecluação diferencial não linear foi apresentada pot LynJI

1241 nuns escoaillento laminar na ca.made limite usando a coima. lineaiizada cla. equação

diferencial não linear cle Blasius pala íiuiclos viscosos e incompiessíveis, ao longo de uma
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placa. Eason e Monte jlll apresentam a solução de um problema de valor cle contorno
não linear pelo método de elementos finitos discretos com mínimos quadrados. Polk e

Lynn j2SI a.presentam uma FMQEF pala a dinâmica transiente unidimensional, usando
a])roximação com elementos finitos espaço tempo, e forma. lineaiizacla cla equação. A

FÀ'IQEF pata pioblenlas clo tipo misto foi dado poi Fix e Gunzburger j131. Fletcher li41,
em 1979, utiliza a FMQEF com uma variável primitiva (usando velocidade e pressão)
pala um escoantento viscoso compiessível. Bristeau e outros l7j apresentam consideráveis
detalhes matemáticos sobre a formulação e solução nunléiica em problemas de fluido-

dinâmica, usando o MMQEF com método de solução o gradiente conjugado. Tabariok
e Sa.ghii 1281 apresentam uma formulação mista usando MMQEF pala escoamentos 2D
incompiessível.

Dentre os numerosos trabalhos investigados, aparece o trabalho cle Jiang e Clha.ng j191
que descreve a FMQEF pala o escoa.mento de Stokes. As e(luações do movimento de um

fluido foram remodelados usa.ndo como variáveis a velocidade, pressão e volticidade (esta

última como vaiiáve] auxiliar), como so]uções de um sistema acop]ado ]ineai de equações

diferenciais parciais pelo qual a FMQEF pode ser construída sem nenhuma aproximação.
Em outro artigo, Jiang e Povinelli l23j apresentam aplicações do h'íMQEF pala diversos

escoamentos ID e 2D. Desafortunada.mente, na construção c]o elmo funcional mínimo clua-

drado, focam utilizada para minimizar unicamente formas linearizadas das equações de
movimento de um fluido. Assim, estas formulações representam unicamente uma aproxi-
mação do verdadeiro eito funcional mínimos quacliados, o dual deveria ser obtido usando

as anuais e(luações não ]ineales do movimento de um fluido. Da literatura publicada, nota-

mos ainda que, a FMQEF tenha sido defendida como lmaa ferramenta geral na DFC, uma

apresentação gera[ do procedimento da íoimu[ação para piob]eJnas não ]ineaies, ap]icáveis
a toda classe cle problemas não linaies, indiferente cla natureza e da diversidade das não

lineaiidacles é cle difícil obtenção. Quase todos os trabalhos (exceto 1281) começam o
procedimento da formulação com o verdadeiro erro funcional mínimos quadrados o dual

corresponde as atuais equações diferenciais parciais não lineares, mas quando se chega ao

ftmclo dos dela.lhes cla formulação pala problemas específicos , as e(luações diferenciais
parciais são linealizaclas antes cle construir o veicladeiio eito ftmcional a sei minimizado.

Todas estas formulações representam unicamente uma aproximação clo vei cladeiio eito
funcional mínimos cluacltados o qual deve ser minimizado.
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As versões: A, p, e /z p, dos métodos de elementos finitos, onde /z representa o
tamanho da malha e p a ordem do polinõmio de aproximação, são procedimentos muitos

tlÕiiliêãtlÕI iiãiiã' iiiêl onsegue a precisão por refi-

namentos de malhas usando um único tipo cle elemento finito. A versão p mantém fixo a

mallla e a precisão se consegue poi inciementai hieiatcluicamente a oiclem cla aproxima.ção

usada. A versão h --p usa as versões Ã e p à vez. A veisã.o p de elementos finitos possui

calacteiísticas supeiioies cle convergência coni])atada com a versão A, ve] por exemplo
l21. Winterscheidt e Surana, 1331, j311, 1321, repoltaram a. Fh/rQEF versão p para equações

cle difusão-aclvecção, Burger's e escoaiiicnto de fluido incompressível 2D. Nesse artigo as
ecluações são remodelados a um conjunto acoplado de equações clifelenciais parciais de
primeira. ordem pela introdução de variáveis auxiliares. A FMQEF para este conjLmto de

equações dc primeira oidein usa fullções de aproximação hierárquicas, versão p e de igual
ordem C'o, tanto pala as variáveis ptimaiias, comia pala as variáveis auxiliares. Não usa
lineatização da equação ou introduz qualquer outra.s suposições ou aproximações. A vasta

maioria da liteiatuia publicada em técnicas dc elementos finitos para a DFC é concen
irada na área de escoamento de fluido Newtoniano, usando baixa ordem nos elementos

de aproximação. Na área de escoamento não Newtoniano Bela e Suiana l41 apresenta a
FMQEF versão p pala escoa.mento 2D de cuido não Ncwtoniano incompressível, usando

igual ordem C'o de funções de aproximação hierár(luica para ambas variáveis principais
e pala variáveis auxiliares. Tatnbém, o erro funcional mínimos quadrados a minimizar é
consttuido usando as anuais equações diferenciais não lineares, sem nenhuma suposição
ou aproximações. Do mesmo modo, Edgai e Surana j121 apresentam a FMQEF versão p,

mas para escoamentos 2D de fluidos não Newtonianos incomplessível axisilnétricos. Dois

anos mais tarde, Dalimunthe e fura.na j101 apresentam uma extenção a 3D do trabalho cle

Bati e fura.na l41, irias, somente para fluidos não isotélmicos. E em 1999, Base e Carey l61

apresentam um trabalho MR/iQEF versão p -- r en] fiuiclos não Newtonianos incompiessível

e, Bagheii e Surana l31 usam a FMQEF em escoamento turbulento, modelo A -- c .

Neste trabalho, aplcsentalemos a FMQEF, sem nenhum modelo de versão, pala. um

escoamento cle fiuiclo não Newtoniano 2D, modelo lei cle potência, incompiessível, eln es-

tado estacionário e em regime lamina.r. A foi'ma dimensionar cla ecluação do movimento
cle uin fiuiclo é transformada num conjunto de ecluações clifelenciais parciais não lineares

cle primeira Olclem, usando esforços não Newtonianos, como variáveis a.uxiliaies, pala a
construção cla FMQEF. O eno funcional míninaos (luacltaclos usado no processo cle nlini-
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mização é o verdadeiro funcional mínimos quadrados que conesponcle às atuaís equações

não lineares que descreve o escoamento de um fluido não Newtoniano. A velocidade, a.

pressão, e os esforços são interpolados poi funções lineares em elementos triangulares lhe

ates cle tipo Lagrange, com nós nos vértices. Uma clãs lazões pela dual se optou usei este

tipo de aproximação foi porque lepiesentam o modelo l-mais simples de aproximação, e
deseja-se avaliar o potencial dessa. escollla. Além disso, os elementos não se beneficiam cte

ailanjos geométricos iegu]ares e sim utilizam uma. ma]ha geia] obtida poi um software de
distribuição pública (EasyMesh), o qual fornece a estrutura cle claclos para o desenvolvido
do algjolitmo

Portanto, são cluatro os pontos importantes apresentados neste trabalho, que serão
abordados ei-n cada um dos capítulos a seguir:

O primeiro é a dedução, desde um ponto de vista físico-matemático, da ecluação cle
um íjuido não Newtoniano, apoiando-nos na equação de Navier-Stokes com modificação
da sua equação constitutiva.

O segundo é entenclet a teoria geral da FMQEF e esboçar o método de solução para
o sistema algébrico não linear

O terceil'o é mostiai passo a passo a aplicação da FMQEF ]ia equação cle um fiuicto
não Newtoniano e fornecem os algoritmos de solução .

O clualto é obter estimativas do erro e taxa cle convergência cla Ph/IQEF, e resolver

numericamente a ecluação de un] fluido não Newtoniano nullla cavidade quadrada
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Dedução da equação que governa o
escoamento de um fluido não
Newtoniano

Neste capítulo, se descreve cle uma forma, não tão gclal, a dedução física e matemática

da equação do movimento para. um fluido não Newtoniano, ou poi não melhor dizer, de um

fluido Newtoniano generalizado. Inicialmente a. conservação da massa e a conservação do
momento são as ecluações ftmdamentais, por sua vez, a equação constitutiva relacionando

linearmente os esforços com a taxa de deformação determinam os fluidos Newtonianos que

são modelados pela equação de Navier - Stokes. De outro modo, se a equação constitutiva
apresenta-se uma viscosidade como função do glacliente de velocidade obtém-se então

a e(luação de movimento de um fluido Newtoniano generalizado. Uma vez, obtidas as
equações apresentamos sua aclimensionalização.

1.1 Fluido

Deâne-se um fluido como uma substância (lue se clefoima continuamente sob a ação

de esforços tangenciais (ou esforços de cisalhamento, ou giacliente cle velociclacle). Na
ausência destes esforços não ocorrem deformações. Pala uma idéia mais detalhada cla

cleânição de uin fluido, en] escoamentos unidiniensiona.is, ver jlSI, pag 22 .

6
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De um modo geia] os fluidos podem ser classificados de acordo com o valor da razão

entre os esforços tangenciais aplicados e as respectivas taxas de deformação (ou taxa.s
ã idas equações constitutivas
(ou relações constitutivas) que descrevem o comportamento mecânico de um material de

maneira aproximada e segundo circtmstâncias ])articulares

O lama da mecânica que se ocupa. de formular e estudar as relações constitutivas dos

inateiiais é a reo/agia, blue é a ciencia que estuda a defoinlação e o escoamet)to. A teologia
se aplica a. todos os materiais, desde gases até sólidos

1.2 Conservação da massa

A ]ei cle conservação da massa expressa que a taxa total de variação da massa numa

legião fixa é zelo. A expressão matemática da lei resulta na seguinte ecluação, conhecida
como equação de continuidade,

:l: + pv . u
onde, u é o vetor velocida.de de um fluido, p é a densidade, e
meteria/, definida poi,

( 1.1 )

denota a der;va.da

á :- á + " . v 0.4
onde, \7 := ãt- é o vetou opeiadol diferencial. Qtta.nulo a mudança de densidade, se-
guindo as partículas de fluido, é desprezível, então o fluido (ou o escoamento) é chamado
incomp7essúe/ e assim temos -ÕI = 0 . A equação de continuidade (1.1), para um fluido
incompressível, é dado por ,

V.u = 0 (1.3)

1.3 Conservação do momento

A lei de conservação do momento linear (ou segunda. lei clo movimento de Newton)
expressa (lue a taxa total de variação do momento linea.i é igual a. soma clãs forças externas

atuanclo em uma. legião. Então a segunda lei de Newton pode-se escievei como

p 3; - p.f+ v'.' (i.4)
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e recebe o nome de equação do momento (ou equação cle movimento), onde o é o
fellsor tola/ de esforços (ou censor de Cauchy ou de tensões), e ./ é o vedor força de
êõi;iiií(õiílla Volume), medido por unidade de massa.

A equação do momento pala um fluido em estado estacionário (ou permanente) é clacla
poi

P (« . v«) (1.5)

1.4 Equação constitutiva de um fluido Newtoniano

Como já se comentou antes, a relação entre os esforços e a defolnlação, num contínuo,

é chamada de equação c012st;ttzt;va. Se a equação relaciona liilea.nnente os esforços
com a taxa. de deformação, em um meio fluido, este é cha.macio í7tz;do Newtoll;alto.

Esta relação de linearidade, será melhor abordada na bibliografia j211, pag 89

Num fluido em repouso existem unicamente componentes normais dos esforços que
amuam sobre uma superfície, e estes não dependem da orientação da superfície. Em outras

palavras, o tensos de esforços é isotrópico. Um censor isotrópico é definido como aquele
cuja.s componentes não mudam a.o fazei uma lotação cte sistemas de coordenadas. O único

teilsoi isotrópico de segtmda ordem é o delta cle l<roneker á. Qualquer tensos isotrópico

de segunda ordem deve ser proporcional a (í. Portanto o esforço em um fluido estático,
considerado isotiópico, deve ser da forma

onde p é a pressão termodinâmica relacionada a p e T , por uma equação de estado,
onde T é a temperatura (por exemplo, a pressão termodinâmica pala um gás perfeito
é p = pRT). O sinal negativo é introduzido em (1.6) porclue as componentes normais de
o são consicleiadas coi-no positivas se elas indicam compressão.

Um fluido em movimento desenvolve componentes adicionais cle esforço devido a sua

viscosidade. Poi consequência, os teimou da diagonal de o- chega.m a ser desiguais, e um

esforço de cisalhamento é desenvolvidos logo um fluido em movimento pode sei dividido

em Rima pare isotiópica, p J , que existiria se o fluido permanecesse em repouso, e uma

paire anisotiópica, 1- , clevicla unicamente ao movimento do fluido, isto é,

(1.6)

aij = --p Õi.j + aj (] .7)
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A parte anisotlópica r = qj é chamada de tellsor de esforços deviafóríco, e está
relacionado com o tensor gradiente de velocidade,

(1.8)

o (dual se ctecompõe enl uma pare simétrica e em uma parte antisimétlica, isto é,

?U. . !rj?9. + ?b\ + !r?b
aaj 2~azj ' azí' ' 2~anj 0z '

s métrica anZásimétrica

A parte antisimétiica iepiesenta rotação de um fluido sem clefoilna.ção e, não pode por

si mesma geral esforços. Os esforços podem sei gelados unicamente pelo fellsor taxa
de deformação

(1.9)

" - '« -;(z -'- &) (l.lO)

Assumiiemos, agora, uma relação linear do tipo

rii = 1<ii«.«d.« (1.1 1 )

onde 7\'ii«. é um censor de cluarta ordem, com 81 componentes, que dependem do estado

termodinâmico do meio. A e(luação (1.11) simplesmente significa que cada componente-

esforço está relacionada linearmente com todas as 9 componentes de dij , porta.nto, na
sua totalidade as 81 constantes são necessárias para descrevem comi)letamente a relação.
Nesta parte, mostiaiemos, que única.mente dois dos 81 elementos cle /t'ij.. permane-
cem quando se assume blue o meio é isotlópico e o tensos de esforços é simétrico. Um
meio isotrópico não tem uma diieção preferencial, o (luar significa que a relação esforço-
clefolmação é independente da lotação de sistemas de coordenadas. Isso é unicamente

possível se /fÍÍ.:. é um censor isotiópico. E provado eni referências de a.tiálise tensoiial

(ver, poi exemplo jll, pag 30) que todo tensos isotrópico de ordem par é feito de produtos

de õlj, e que um censor isotiópico de quarta ordem deve tei a seguinte forma

/\'Íj.« = À Õij (i.. + ÉZ Õi« (5j,.+ ' Õi« (5jm (1.12)

onde ,X, É& e "r são escalaies que clepenclein clo estado termodinâmico local.

Dado que o tensos r é simétrico, (1.11) reguei blue /Ú.j.. deva sei também simétrico

 ! : ! 
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em i e .j. Isto é consistente com (1.12) unicamente se

'f-k

Como se pode natal somente duas constantes p e À, das 81 originais, tem permanecido
segundo as restrições do material isotrópico e do esforço simétrico. Então, a. substituição
de(1.12) e(1.13) «- ecl--ação(1.11) ,-os dá

Tij -. '2 H dij -} X d.. õii (1.14)

onde d.. = V . z& é a taxa cle deformação volumétrica . Então, o censor cle esforços

completo (1.7) passa sei

a{.j :: p {5íj + 2 /& dij + À d« õi.í (1.15)

As constantes escalaies /z e À nesta última equação podem ser relacionadas, como

segue. Fazendo { = .j, somando sobre os índices repetidos , e notando que (iü = 3
obtemos

«« - -3 P + (2# + 3À)d«.

colocando a pressão em evidência, temos

p - -i«« + (ip + À)\z . «

Devido a blue os termos da diagonal do censor diJ , num escoamento, podem sei diferentes,

o censor de esforços oij também, deve tei teimas da sua diagonal diferentes, o dual, é
presenciado nos somandos que contém a p , da equação (1.15). Podemos, portanto tomai-

a média dos teimes da diagonal de o- e definir a pressão média (eln oposição à pressão
termodinâmica p) como

9

(1.16)

(1.17)

p :: iaü

A substituição de(1.18) em(1.17) nos cla

l
(1.18)

2
P + ,x)v . «3 (1.19)

Para uin fluido compiessível a picssão teimoclinâinica pode sei clefinicla. Logo, veremos
cine p e P são diferentes. Cloln efeito, (1.19) relaciona esta diferença cle pressões com
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a taxa de expansão por meio da coíistante de proporciona]ic]ac]e : A = À + gp , a qual é
chamada coeficiente de viscosidade volumétrica (bulk viscosity). Então (1.19) hca assim

P -- P = lcV . \l

Em princípio, k é uma cluantidade mensurável, embora, valores extrema.mente glallcles
de: gf = --pV . u , sejam necessários pala poder obter clualcluei medida, dentro das

duais estão as 07zda.s de cAog2ie. Assim, com esta medida de A, a pressão termodinâmica

p é clifeiente da pressão média P. Poi outro lado, em condições normais (isto é, V . u não
muito grande ) a -#ápó ese de SfoAes,

(1.20)

é usada para o valor de k. Esta hipótese, pode ser garantida pela teoria cinética dos

gases monatómicos (aspectos históricos podem sei encontrados em 1301). Logo, a pressão
telmodinânlica coincide com a pressão média.

Ao substituir(1.20) na ecluação constitutiva(1.15), deduz-se a

o'ij = --(p + lip V u)(íiJ + 2pdi.í

e é conhecida como equação c012st;tutiva para uln f7u;do colnpressíveJ.

9

(1.21)

Se o fluido fosse incompressível, então, poderá unicamente se] definido a. pressão nléclia,

pois, não existe equação de estado pala determinar a. pressão termodinâmica (de fato, a
pressão a.bsoluta em um fluido incompiessível é indeterminada, e somente seus gradientes

podem ser cletelnainados da equação do momento). Logo, o teimo À cla e(luação (1.15)
desaparece por ca.usa da incompiessibilictacle d« = XZ . u = 0 e nenhuma consideração

de (1.19) seria necessária. Portanto, a equação (1.15) se deduz a

o'ij = --p(5ij + 2pdii (1.22)

a qual toma o nome de equação collstíí;utíva para un] f7u;do íncompressJ've.l, na
qual, a equação para o tensos cle esforços deviatórico é dada poi

rii -- '2 Hdii (1.23)

A substituição cte (1.22) na ecluação do i)lamento, (1.5), conclttz à equação de Navíer
-Stokes pata um flulclo inco]-npressível en] estado estacionário.
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Dado que existe uma relação linear entre a e Z) na equação (1.22), a mesma passa a
sel chamada também de equação coilstitut;va de uin í7tzído NewfoJl;alia ou a
generalização da lei da viscosidade de Newton.

A equação (1.23) é consistente. Pol exemplo, no escoamento entre duas placas paralelas,
onde u(y),t; = 0,to = 0 são a. velocidade do fluido, temos blue

obcclece à Lei da viscosidade de Newton, e p é chamada viscosidade Newtoniana

' H

1.5 Fluido não Newtoniano

Os fluidos que não obedecem a Lei da viscosidade de Newton são chama.dos í7tzídos

Jlão NewfoJIÍallos e, sua viscosidade é chamada piscos;Jade leão Newtollialla.

Os fluidos não Newtonianos descrevem-se mediante eclua.ções empíricas e são geralmente
resultados da extrapolação ou cálculo em base a dados experimentais.

1.6 Cllassiíicação dos fluidos não Newtonianos

De acordo ao comporta.mento clo escoaincnto, os fluidos não Newtonianos se classificam
em

1.6.1 Fluídos com viscosidade independente do tempo

São também chamados ./7uádos Netofonianos venera/{zados, ou ./ZuÍdr9s sem memória
Estes poi sua vez se classificam em:

e Fluidos Pseudo-plásticos

Exemplos: polpa de papel, pinturas, plasma sanguíneo, polietileno fundido, suspensões
aquosas cle argila, etc.

8 Fluidos Newtonianos

Exemplos: água, gás, al, etc.
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e Fluidos Dilatantes

Exemplos: suspensões de amido, suspensões de areia, dióxido de titânio, etc

e Fluidos Plásticos de Bingham (estes fluidos se comportam como sólidos até que

se excede um esfolçõ de deformação mínima, logo, começam a se comportam como
Newtonianos)

Exemplos: suspensões de argila, lamas clãs perfurações, maionese, chocolate, pasta cle
dentes, etc.

A Figura 1.1 mostra o comporta.mento destas três classes de fluidos, com viscosidade
independente clo tempo:

Plástico de Bingham

Pseudo-plástico

Dilatante

N ewtoniano

Taxa de cisalhamento. @

Figura l.l Esforço de cisalhamento como função da taxa de cisalhamento

1.6.2 Fluidos com viscosidade dependente do tempo

Estes fluidos, são também chanlaclos ./7uidos com memória, isto é, o movimento de um

elemento material clepencle não unicamente do estado anual elos esforços, se não, também

sobre a historia cle defoinaaçã.o clo elemento material. A viscosidade clo íluiclo é dependente

cla teinperatuia, cla taxa de cisalhamento e clo tempo. Existem dois tipos Giesta classe cle
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fluidos, os quais são

ã} ]minfiêm
Se classificam em:

. Fluidos Tixotrópicos (a viscosidade cleciesce com o tempo)

Exemplos: tintas de imprensa, molho de tomate, lodos nas peifulações cle petróleo, etc

. Fluidos Reopécticos (a viscosidade desce com o tempo)

Exemplos: argila, gesso, etc.

b) Elásticos
Dentro da classificação destes, o mais conhecido é:

e Fluidos Viscoelásticos (são aqueles que depois da deformação, retoi'nam pai'ci-

almente a sua forma original, cluando se libera o esforço aplicado)

Exemplos: saliva, sopa concentrada de tomate, massa de pão, muitas soluções poliméricas,
etc

1.7 FluidosJNewtonianos generalizados

Nesta seção aboidaiemos fluidos Newtonianos generalizados, blue resultam de uma

ligeira modifica.ção da equação constitutiva (1.22) dos íluiclos Newtonianos. Esta equação

incorpora a ideia de viscosidade dependente da taxa de deformação, embora não possa

descrever efeitos de esforços normais ou efeitos elásticos dependentes do tempo. Existem
uma grande variedade de problemas de escoamento industriais nos (luais os efeitos (ta
viscosidade não Newtoniana são cle suma importância, e portanto os üuidos Newtonianos
generalizados são úteis, além cle terem uma ecluação constitutiva simples, eles abdicam
muitos problemas com seu uso.

1.7.1 Equação constitutiva

Se olhássemos por um instante a equação constitutiva (1.22), c se modificássemos a
viscosidade, consideianclo a mesma como uma função que depende do tensos taxa cle
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deformação, obteríamos a seguinte relação ,

ay ---p5i.f 1 2T(:É4 cÇx « q
que seita a equação collstifut;va para uln /cuido New6oJIÍallo geilera/;gado.
E cle interesse, nesta parte, a forma particular que aGIota as componentes clo censor cle

esforços cleviatóiico (ou feilsor de esforços extras, muito conhecicto com esse nome em

íjuiclos não Newtonianos, propriamente dito. Vei 1261, pag 264), definido por

rij = o- Tll.D)dij (1.25)

onde a viscosidade não New,toniana é dado por

q (1.26)

Se ?7 , como ftmção escalar, depende cle D , então deve clependel unida.mente das combi-

nações paiticutales das componentes cle Z) , que não dependem da eleição do sistema cle

coordenadas (ver lõl pag 170). Estas 3 combinações independentes estão formadas pelos
ti'aços dc 1-, T2 e r3 , isto e,

/o = tr Z) = 1: dü

llo = tr D' = 'i!.dÜdii
t,.7

lllD = trDs =''5.aüaiKaKI
i,j,K

e são chamados primeiro, segtmdo, e terceiro invariantes cle D , respectivamente. Logo

íl = llÇlo, lln, lllnÕ (\.2'i)

Para um fluido incompressível, /o = V . u = 0

Para escoamento cisalhantes, ou a.menos, (quase cimalha.ntes, a omissão de ///o não tem

significado algum, então, ///o =0
Logo 77 depende somente do segundo invariante de Z) , o que significa que a equação

(1.27) se reduz a

,7 //o) (1.28)

Esta viscosidade não Newtoniana pode depender, também do estado tctmoclinâmico cle

um fluido, e pala fluidos incompiessíveis dependeria unicamente da tempetat.ula.
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Sua principal utilidade da equação (1.28) é pala o cálculo da taxa cisalhamento e
loiças de cisalhamento, em escoamentos cisalhantes estacionários, tais como:
a) Escoamento em tubulação
b) Escoamento anular axial

c) Escoamento anular tangencial

d) Escoamento entre duas placas paralelas

e) Escoamento enfie dois discos rotatóiios, etc.

1.7.2 Modelos Reológicos

As observações experimentais e a base teórica liniitacla tem sido usadas para propor
modelos específicos cle viscosidades não Newtonianas cle fiuiclos Newtonianos generaliza-

dos, embora a equação (1.28) tenha uma forma funcional geral pala a função viscosidade.

Uma grande variedade de modelos focam propostos e correlacionado com dados experi-
mentais (ver l51 pag 169). Dos cliveisos modelos teológicos os mais úteis e populares são
descritos a seguir:

e Modelo "Lei de Potência" de Ostwald e Waele

e Modelo Carreau Yasuda

. Modelo Binaham

1.7.3 Modelo "Lei de potência'' de Ostwa]d e ]Vaele

O simples e mais familiar modelo de viscosida.de não Newtoniana é o modelo Lei cle

potência blue tem a forma seguinte

n k Ç211n)
n l

2
) b,n > 0 (1.29)

onde o parâmetro k é o íhd;ce de coilsistêllcía e o patâmetio n é o i]ldice ]e; de
poúêllc;a, os (leais podem depenclei da tempeiatuta e pressão.
Alguns autores clenoi-minam 77 como vfscosídade aparente.

Dac[o (lue este moc]e]o é bastante ]imitac]o pala. va]oies baixos e altos de taxa de
cisalhamento, veja.i-nos que tipo cle fluidos se obtém pala certos valores de n.
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. Quando n l e k p , trata-se de um fluido Newtoniano

© (quando ZL :C L aJuida & (camada.E=eudo-plástico (tol:riam-se delgados eom a

tensão) e são aqueles fiuiclos para os (duais a viscosidade diminui quando a taxa cle
cisalhamento aumenta.

. Quando n > 1 o flui(to é chamado cle Dilatante (torna-se espesso com a tensão) e são

a(lueles fluidos, na qual, sua viscosidade aumenta comforme sua taxa cisalhamento
aumenta .

1.8 Equação que governa o movimento de um cuido
não Newtoniano

A equação de continuidade (1.3) e a equação do momento (1.5), com equação cons-
titutiva (1.24) e viscosidade não Newtoniana (1.29), formam o sistema de equações que
govei'na o movimento, eni estado estacionário e isotéinlico, de um fluido incompressível
Newtoniano generalizado com modelo Lei de potência, isto é,

(2?D)

0

/,
(1.30)

(1.31)(«.v)« + !v,
P

kl'+ 211n , k,Tt > q

onde

u : vetar velocidade clo fiuiclo.

p : densidade do fluido.

p : pressão.

/ : vetou força de corpo.

77 : viscosida.cle não Newtoniana

Z) : tensos taxa cle clefolmação
é : índice de consistêllcia.

//n : segunda invariant.e cle Z)

n : índice leicle potência



.Z.9 Adilneils;alia.r;cação da eqlzação que governa o inovíineilto de uln /cuido
não Newtollíallo 18

Matematicamente, (1.30) - (1.31), formam um sistema de equações em derivadas par-
ciais não lineares dc segtmda Ordem, onde as incógnitas são as componentes de u e
P

1.9 Adimensionalização da equação que governa o
movimento de um fluido não Newtoniano

1.9.1 Introdução de variáveis auxiliares

Enl 2D as equações (1.30) - (1.31) , consicleraclas co]i] chapéu, são expressas como:

:--8 - ' o.")

* :*',:*ig }áF:«'ã,] }i[..:*2,] .f- (i.33)

'::*',2*i: }â[«'Z 2,] }it,.':,] /2,(1.34)

Ü

' * : (2) ' * 'au. + az.az,

Este sistema cle equações tem como uar áz;eás principais, ou incógnitas, às funções :
{âi,u2,»} . Com a finaliclacle cle usar a mínima aproximação destas variáveis, ou se-
ja aproximação ]inear, seria melhor reduzia a ordem deste sistema. de ecluações (1.32)
(1.34), isto é, cle segtmdo oi'dem a primeira ordem. Pala fazer isso é necessário introduzir

três funções incógnitas auxiliares {'fii, íi2, +22} chamadas uar auá s alzzá/iates que repre-

sentação os esforços. Logo, este sistema receberá o nome cle sistema acoplado de equações
em derivadas parciais não lineares cle piimeita orclein, o dual governa o movimento cle um

fluido não Neu,toniano, e é claclo por :
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@-35)

. aâ, . aâ- l @.
'::óá' -r "'ãÜ+liaâ. »aâ: .Â

À

(1.36)

l l?fi2
(1.37)

Tll '«: (1.38)

':, «.=*:' (1.39)

à2 -- 2Õ 0 , (1.40)

Ü

â)' * : (3)' * (E * 2)'
1.9.2 Adimensionalização

Introduziremos a escala característica de comprimento Z,o e a escala característica

cle velocidade Uo . A escolha da coima adimensional do sistema de equações ew deri-
vadas parciais não lineares de primeira ordem (1.35) (1.40), tem efeitos drásticos na
convergência dos processos itciativos usados pala calculei sua solução numérica, ver o
artigo l41. A forma adimensional que se usará neste trabalho é da energia cinética caiac-
teiítica (pot/IÍ) , que resulta cla escolha da escala característica pala os esforços. Desta
forma:

âl ,. i2 .. {ZI u2 P P

"''=' "'''Ú' "''Ü' "''Ü' ''l;oUo2' Po

Tll
Tll = ,

7b
'rb2 :: ,

onde

TO
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são as variáveis adimcnsionais que selara substituídas no sistema de equações (1.35)
(1.40). Portanto, o movimento de um fluido não Newtoniano é governado pelo seguinte
slscerna acopiacto acta tais não lineares de primeira
oidern:

au: az':+
az. (1.41)

"::*«,ã*ig :h iE
é?u2 . azz2 . l Z?p l ar:2 l aQ2

":aZ'+"'õ;+;ãi; ;'aÜ ;ã:

/

Â

(1.42)

(1.43)

(1.44)

(1.45)

(1.46)0 ,

onde as incógnitas são as funções: '[tZI , Z(2 ) P) Tii , T12 ) 722 ]' ,

(1.47)

:)'*: at',
: * (a * :)'

Re. p.Ltluli'"
k.

tem-se :

l.número de Reynolds geneiaiizado)

Note que para

&

(1.48)

Re. = Re po Lo Uo
ho

(l] tímero de Reyllo.Ids )
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Devido à sua complexidade o sistema cle equações(1.41) -(1.46), não pode sei resolvido
analiticamente exceto em problemas extremamente simplifica.dos. Dessa forma procede se

a escolha de uma metodologia cle aproximação numérica da solução que permita transfor-

mar o sistema de equações diferenciais parciais num sistema de equaçi)es algébricas, que
será visto no próximo capítulo .



Capítulo 2

I'ormulaçãol\mínimos Quadrados com

Elementos Finitos (FMQEF)

Neste capítulo, descreve se o método de Elementos Finitos de um ponto de vista
matemático e de engenhetia, dando maior ênfase aos elementos triangulares lineares. Se

constrói a.s funções bases em coordenadas cartesianos e em seguida em coordenadas ba-

iicêntiicas, pala facilitar o cálculo de integrais. Algumas tefetência.s de consulta são dados

nos seguintes livros l91, 1201, 1271. Na seção 2.4, esboça-se a forma geral clo método de

Mínimos Quadrados pala um problema cle valor cle contorno. Em seguida na seção 2.5, se
descreve a p'MQEF. E poi último o método de Newton para solução do sistema algébrico
não linea.r, e pala a parte linear os métodos de Gauss-Seidel e SOR.

2.1 Método de Elementos Finitos

De um ponto de vista matemático, o método cle Elementos Finitos é uma técnica de

intcrpolação que serve pata construir espaços de /llrzções cle dimensão finita (lue "apioxi-
lnem" espaços vetoliais de dimensão infinita, (pol exemplo espaços de Sobolev, ver 1201).
.Esta, técnica consiste no seguinte:

1. 0 primeiro passo é cliscietizar (particionar) o cloniínio real, (2 C R", n = 1,3,
em um númcio finito de subdomínios cha.macios e/emerzía.s georlzálrácos. No caso ID estes

subclomínios são intervalos, em 2D são polígonos, como triângulos ou (luaclriláteros e, em

22
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3D são poliedios, como tetiaedros, hexaedlos, entre outros.

Nesta. partição deve-se identificar os vértices do elemento geométrico e satisfazer as se.
guintes plopiiedades:

(i) Existe um número finito de subclomínios ek , tal que

Ne : Número cle elementos.

(ii) Se eA e el são dois subdomínios, então, ek = el ou ex; n e{ = a ou

e ek e el tem um ponto em comum, qua.ndo rz l

e ek e el tem um lado ou um vértice em comum, quancl0 7z = 2

e eJ; e e/ tem um lado ou um vértice ou uma face em comum, quando 7z

A Figura 2.1 mostra a discretização de um domínio Q C IR2 , em elementos e

Figura 2.1 Discretização de um domínio em elementos e

2. O passo seguinte consiste em definir dentro de cada elemento geométrico o es/)aço

/oca/ c/e e/enzelzÉo ./iz2Ífo, denotando-se poi' Pe . Este espaço Pe é um espaço vetorial cle
climensã.o finita, isto é,

d{,n(Pe) N, /V C N
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São exemplos deste espaço os polinõmios, os splines, etc.
Alguns destes espaços Pe , com i'esperto a os pojinõmios, são

a PA(e) : Espaço dos polinõmios de grau < É definido sobre e . Onde e pode

sel um segmento, um triângulo, ou um tetraeclio.

QA;(e) : Espaço dos polinâmios de grau :Ç A definido sobre e . Onde e pode

sei um retângulo (ou cluadiado), ou um hexaedro

Representaiemos o {-ésjmo rzó , do elemento geométrico e , por ni, 1 < i < JV7'i.

On'l' /VnJ é chama'l' n:í,«e« d' "ó' /"«{s. N' c«se d' a(e) , Nni = ("T*)

&

3. No terceiro passo, definiremos dentro de cada elemento geométrico o cozÜunZo de
graus de /ãóe7'da(/e denotando se por Ee , o qual está formado poi' ]V foi'mas linear'es,

çó.j, l < .j :Ç Ar , definido sobre o espaço Pe , com a propriedade que E. é Pe-unisolvente,

isto é, existem funções wf C Pe, 1 < j < 7V , cine satisfazem

@j(«.,;) = âij

Estas funções {w{ }Z:. são chamadas /uniões bases /ocaÍs (to espa.ço Pe , pois, satisfazem
a identidade

;v

«,' Ój(«,')«,;, Vw' C Pe

4. Definir o cozÜzéizZo de graus (/e /{óerdade g/oóa/ da maneira seguinte:
]Ve

E - U s..
e=l

O cardinal do conjunto E é denotado por cara(E).

5. Finalmente se define o espaço g/oóa/ de e/ementa ./injfo do seguinte modo

Xh {« C C'(Q) : ul. C Pe ,V.}
onde

C'(n) = {u : Q --> iR : u é uma função contúua}

As /urzções óczses g/oóa s de ,VA , dellotactas poi {wsli :d(E) , se constrõenl a partir das

fllnrÃpq hn... l.,, ;.
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Dos passos a.nterioles pode-se clefinii um e/emenfo ./imita como a tema

Qualldo os graus cle libeiclacle @.Í , são definidos como

'éj : ',' -0 «,'(7Z.j), «.,' C Pe, l < .J :Ç Nnl,

onde w'(nj) é o ua/or 7zoda/ de w' no nó nj, se diz blue o elemento finito associado

é um e/enzenfo ./iníZo de /,abrange ; entretanto, se alguma derivada parcial clo polin8mio
u' ocorre, o elemento finito associado é dito e/emenZo ./ínÍZo (7e permite.

Quando o elemento finito é de tipo Lagiange se tem o seguinte :

e N = Nnt e, qualcluel' função u' C /) pode ser escrito como

/Vnz

E
{-1

u'(ní) é o i-ésimo valor nodal cla função u

P'

't&' == Õ;".,

e

(2.1)

nn.IP Xe
'z

. Se define o ntímero de nós g/oóaás, denotado por iV7z , como 7Vn = cara(E) , eo
j-ésinlo lzó g/oóa/ é denotado poi 77j, l < .j :Ç iVn.

e No caso global, tem se

(2.2)

onde (íi tl(?7i) é o i-ésimo valor nodal da função u

e O conjunto de gi'aus de libei'dade local coincide com os valor.es nodais de uma função
al.bitrária u' C Pe , isto é:

E. «'(«:)}='

e Um gt'á.fico da i-ésinia função base global, WÍ , no n0 77j é mostrado na Figura 2.2
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Figura 2.2: Função base global coÍ no nó v7f

2.2 Construção das funções bases em 2D : um estudo
local

Um estudo local, isto é, sobre um elemento qualquer da partição de um domínio de
IR2 , é considerado pala a construção das funções bases locais em dimensão 2. Os elementos

geométricos, de um elemento finito de La.grande, mais conhecidos e empregados na solução

de problemas são o triângulo e o (luaclrilátero.

A Figtua 2.3 e a Figura 2.4, mostram algtms tipos destes elementos:

Figura 2.3: Elemento triangular, de aproximação: a) linear b) quadrático c) cúbica

Cada um destes elementos estão associados a um único espaço cle polinâmios, poi
exemplo, PI(e) está. definido sobre um elemento triangular linear. Coníorlne nazis pontos
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ba C

Figura 2.4: Elemento quadrangular, de aproximação: a) linear b) quadrática c) cúbica

tenha o elemento, as funções bases seriam ma.is complicadas e de ordem maior

De aqui eni diante, para facilitar notações, fazemos (o' = w.

Seja e um elemento triangular linear, isto é, um triângulo com nós em cada um de seus
vél'vices (vel' Figui'a 2.5). Então Pe = PI(e) e /Vni = 3 , logo a base do elemento finito,

{wjlj.. , pala este caso, se constrói do seguinte modo:

wj C PI(e) , l < .j < 3

é{(«.,.í) = óij

Onde,

P-(') = {P : . ---+ R / P(«, g)

é o espaço local de elemento finito, e

ao + aiz + a2y}

E. = {@{ : /:'-(e) P(ni), 1 < á :Ç 3}

é o conjLmto de graus de liberdade, no qual ni = (z{,3/i) são os nós do elemento e

Para o cálculo de coi se segue:

«.,- C P(e)::> «,:(:«,y) = ao+at;"+'*,y ,

Ademais,

@:(wl) =«,i(n:) = 1::> ao+'-i:"1 +'-2g:

Ó2(wi) =«.,i(n2) =0:> ao+ai:"2+'*:g/2

@.(«,1) =«,:(n3) = 0:+ .«o+'--:"3+ '*2y3

(«,y) c .

l

0

0
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Figura 2.5: Elemento triangular linear e

Logo a.solução do sistema linear

: ;! ;i l l ::l
l

0

0

e

cvo = (#2y3 y2r3)/ 2À

cvi = (g/2 -- y3)/ 2A

ai = (z3 -- :«2)/ 2.4

onde,

A = área do elemento e.

Para o cálculo de wi e oo2 se procede cle forma análoga.

Portanto, a.s /Moções bases /ocríás / teares em 2D, para um

«,:(",y) - :ã\l(":3/; ";z/,)+(z/, 3/;)"+

«,,(",v) - 5hl("3y: "-y;)+(w;-v-)"+

«,;(",y) - lã:ll("-w: ",z/:)+(v: v:)"+

onclc os gráficos de cada uma delas apalcceln na Figura 2.6

elemento arbiti brio e , sao:

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(«; «,)yl

(«:- - «;)yl

(-, - «:)yj ,
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Devido que o espaço PI(e) é um espaço vetorial cle dimensão 3, com base (2.3)
(2.5), temos que existem escaleres õf, í = 1, 3 , tal que

V«' C PI(.) (2.6)

satisfazendo

«'(n;) (2.7)

onde Ue é conhecido como a /lznção ánferpo/aDIe de aprozámação /'inear.

Figura 2.6: Gráfico das funções bases locais {wi,w2,co3}

2.3 Coordenadas baricêntricas

Consicl':.e-s' «m '/'m'«í. ,'e/e««ci«/ (o« 'l««d«d), ê , com nós -s «é:vices (0,0),
(1,0) e (0,1), no sistema cle coordenadas ({,?), e --ma transfotlnação linear 7' que
relaciona pontos de e com pontos cle e , isto é:

"-'K,ü- r «- 'l+ r ?:: ?:, ~l r { ) . r«
-... al J \ b.- bza ) \* n J \. IJ
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Além disso, tendo presente que os nós de e são dados na Figura 2.5, e depois de fazei as
subtituções necessárias, se obtém:

«- + («, - «:)( + («; «:),7

v- -F (z/, y-)él+ (y; #- ),z
(2.8)

(2.9)

Da Figura 2.7, pode-se obseivai que:

«.,i((,77) = (colo 7')((,,7), l :Ç j :Ç 3

Logo as furlções bases locais no elemento referencial ê são:

ã- ((, ,7)

Ú: ({, ?)

Ú, ({, ?)

(2.10)

(2.11)

(2.12)

Figura 2.7: Transformação de coordenadas: ({,77) .= (a,g/)

A seguia, introduzimos as coordenadczs óar cérzZr cas, chamadas também coordenada.s
de área ou coordelt(t(l(ts n(ttttr(tis.

Seja p = (z,3/) um poiJto arbitrário de e (vel Figura 2.8). Define-se as coorclenaclas cle
ai'ea con'io:

d-/,4, (, :/,'!, (; ,'l;/,'l
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com a seguinte propriedade

(i -+ (2 -L G ::J

onde

:ll é a área do triângulo foimaclo pelos vértices p, ni,n3

/42 é a área do triângulo formado pelos \rélticcs p,ni,n2

.43 é a área do triângulo folha.clo pelos vértices p,n2,7}3
Á = área do elemento e.

Depois de fazei os cálculos respectivos, as cooidenaclas cle área são dados por:

llkl(«,z/. - ".z/,) +(y, - v;)"+("; - «,)yj

5\-l(";W- «:y;) +(g/; l/-)«+(«: -«;)yl

lãkl(«:y, ",z/:) +(y: z/,)"+(«, -"-)3/j

as quais coincidem com as funções bases {wl,w2,w3} das equações (2.3) - (2.5).
De forma análoga, pode-se obter as coordenadas de área para um ponto arbitrário do
elemento ê , as quais seriam dados por:

(: (« , 3/) (2.14)

(,(«,g) (2.15)

(;(« , g/) (2.16)

(:({,q)
(, (e, ?)
(; ((, ?)

(2.17)

(2.18)

(2.19)

com a piopliedade (2.13).

Estas também coincidem com as funções bases { ãt, ú2, ãi} das e(luações (2.10) - (2.12).
Das ecluações (2.13) (2.16) pode-se obter a transformação inversa, isto é, as vai'iáveis
z, g cm função das coordenadas de área:

«-(- + z,(l, + «;(3

y-(: + g,(, + y;(3

(2.20)

(2.21)

Fina[mente, as funções bases locais, em coordenada de área, são

Õ- ((- , (, , G)
ã,((- , (, , (3 )

Õ; ((- , (, , (; )

(2.22)

l2.23)

(2.24)
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,,... \

P - (a, y

, ($,,y2)

Figura 2.8: Elemento e para obter as Coordenadas de área

gem de obter' as coordenada.s de área é a facilidade no cálculo de in
num elemento referencial ê . A fórmula é a seguinte:

[ C 'í'' ' $';'ã:F';';'N , ,,«,,'~

o, o cálculo da integral de uma função ./ qualquer, é dado pol:

f (=,y) d«dty = J l j (ÉI,q) a€1dn = J l .fl.(t,(z,(3) 't(td(.

a que

J(=,U)a IU = J l.IÍÇ(\.(a.(:Üd(-d(.

;n a integral de sua derivada é calculada poi:

[."=' -« -« - ''üJ: i:t-.: -

A va.noraa

Por outro lad

o qual significlu

Como també

ol] cle / 2Á é o jacobiano da transfoilalação TC a.i S

(2.26)
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2.4 Formulação Mínimos Quadrados

Nesta seção abolclalemos a formulação geral clo método de Mínimos Quadrados pala
um problema cle valor de contorno, ve] a.rtigo j181.

Pala problemas dependentes do tempo, pode se sempre usei um método de diferenças

6nitas apropriado num domínio temporal, para clíscietizar os termos das derivadas que
dependem do tempo. Assim, em cada passo cle tempo os probleJnas são transformados
em problemas de valor de contorno.

Clonsideie-se o seguinte problema de valor de contorno

/
g

/
!

em Q

sobre I',
(2.28)

(2.29)

onde Á é um operador diíeiencial da ordem É , k é um inteiro positivo não nulo, Q C

IR"a é um domínio limitado com contos'no I' , na = 2, 3 repi'esenta o númei'o da dimensão
do espaço, u ' (ul,...,uÀ/) é um vetou de 7W funções incógnitas de z = (íci,...,z"') ,

/ é uma função vetoiial de va.lor dado, B é um operador de contorno, e g uma função

vetou'ial de valor dado no contorno. Scm perda de gcneraliclacle assumirenios blue g é um
vetar nulo.

Aflui não discutiremos a existência e uniciclacle da solução de (2.28) - (2.29), psique
estas clependenl da estrutura e propriedades de -L e B , e do vetou /. Na seguinte
discussão, é assumido (lue (2.28) - (2.29) tem uma única solução.

Definimos:

Z,'(Q) : Espaço das fu/lções qtzadrado ;ntegráveis em Q,

com produto interno

(«,«) «(,)«(«)d«
Q

«, « c z.'(Q), (2.30)

e norma.

1«11g - («, «.), -« C L'(Q) (2.31)

Suponha-se que .f C L'(Q) = lt'(n)I't'r . Escolha.mos um subespaço V do espaço

Hilbeit L2(Q) satisfazendo algumas condições adiciorla.is de suaviclacle (depende cle cada
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problema específico) e condições cle contorno Bo = 0 sobre I' , no qual, qualquer

elemento deve satisfaze-lo. Estas condições devem ser suficientes pala garantir (lue o

operador diferencial 4 aplica o subespaço V em L2(Q)

,'l : V -+ L'(Q)

Pala uma /llrzçâo fria/, arbitrária, u C V , definimos a fiel)ção resíduo

R =.4'u ./', em Q. (2.32)

Em geral, â não é igual a zelo, a menos club u seja igual à solução exala tl. O cluadrado
do comprimento (na norma L'(Q)) enfie .,4u e ./ é não negativo, isto é,

allg - .Z('!"-/)'a" a: o

Assim, a solução ?é do problema (2.28) (2.29) pode ser interpretada como un]
elemento de V que minimiza o quadrado do comprimento (na norma L'(Q)) entre
Au e / , o« seja

o x(«)llá < 1 R(«)l li , v« c v

Portanto, o método de Mínimos Quadrados consiste em buscar um mínimo do quadrado
do cornpJimento (na norma L'((2)) entre .Au e ./ , ou seja

m;n;in;zar llAu ./l g , em V

Definhemos o erro fuJlciolla] lníhil os quadrados como

lt : V -> R

« ---> í(«) - ll.A« ./'llg

Uma condição necessária para que u C V seja um mínimo da funcional 1 , dado em

(2.33), é (lue sua uaríação de C'êfeawz em u na direção u , (vel Apêndice A.l) seja igual

a zelo. Isto é,

(2.33)

JI(«; «) o , V« c v,

para uma. idéia melhor da equação (2.34) ver, pol exemplo, 1341 pag 45

(2.34)
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2.5 Formulação Mínimos Quadrados com Elementos

:llinitos- (FM:reli')

O método de Elementos Finitos, baseado ilo princípio valiacional cle Mínimos Qua-
cliaclos pata resolvem equações diferenciais parciais cle primeira ordem, recebe o nome cle

/4or'mz//açâo ik/hemos Q?z.a.d7a(7os com E/emenfos r'Ínifos (FMQEF). Nesta seção, descre-
veremos a FMQEF pala resolver ecluações diferenciais não lineares cle primeira Ordem el-n

un] domínio limitado n C R2 , o (luar é discietizaclo em iVe - elementos de tipo Lagiange,

o blue significaria cine as funções bases locais e globais já são conhecidas.

Sda o sistema de 71/-equações diferenciais não lineares:

Aijui= fi .m Q , {,.j 1, Jk/,

onde, .4 é um operador diferencial matricial não linear de primeira ordem, u é a funcho
vetoiial incógnita e ./ é a função vetorial conhecida.
A função resíduo em í2 é :

R- AÜ j

onde ã é a função trial (ou função interpolante) definido como:

(2.35)

tal que ã(?{) = ó{ , como em (2.2).

Procederemos de forma análoga. para obter um sistema de &/-ecluações não lineares,
clefiniclas em um elemento e ,

Ái.ju; = ./; , j,J l,]W

Então, a função resíduo no elemento e seria

R; = Ài.j ã; - ./} , {, .j l,M, (2.36)

orlde ã' é a função inteipolante definida como

N'n,{

E';":,
i-l

ã' (2.37)
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tal que ü'(ni) = áf , como em (2.1).

Em um sistema de ]V-equações o erro ;funciona/ mlh mos quadrados, /', pala nm
elemento e , é definido como:

/' - >1: 11#Fllli - >1:/(X;)'a«(2.38)

Para uma malha de elementos finitos, consistirJclo de /Ve- e]enaentos, o erro fuilc;olla]

tola.l múlimos quadrados, /, é obtido pela soma de cada eno funcional /' , isto é,

l&

W

nFllli

(2.39)

De acordo a (2.33), o domínio V de l é uJn espaço de funções. No entanto, como a

função trial ü C V, é uma combinação linear das funções bases {(oÍll::i , ver (2.35), as
quais são conhecidas, então unicamente faltariam conhecer os escaleres (íi(ou valores
nodais de ã em 77i , ou graus de liberdade) pala que ü tenha sentido, isto é,

ü : IRw" --.} V 1 : V --} R

Õ -a ã(â) ã(á) -a Ílã(Ó)l - li . q(J)
Seja / = lí o q. Logo, o eito funcional total mínimos cluacliados, é (definido como

R

8 ---> /(á)
Ne

>l: /'(ó')
e=l

(2.40)

Poi (2.34) temos
õ/(õ ; o V( € ]R/v",

e, pol' (A.2)
V/(8) . ( V( C R/"" ,

o qual signi$ca blue

v/(õ)
De lnoclo equivalente

a/(d)
(2.41)
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Agora, denote-se :

Então a equação (2.41) é :

g'
a1'(8:

,,-#P
Derivando com despeito a J a ftmção / em (2.40), e subtituiildo el-n ecluação (2.42) temos :

«, -tqPle

(2.42)

o qual implica blue :
JMe

.'-E.'-.,
e=l

(2.43)

onde,

«;g'«,
é obtido da equação (2.38). Portanto, a e(luação (2.43) iepiesenta a verdadeira expressão
cla FMQEF

2.6 Sistema algébrico não linear

Segundo a seção anterior ao considerar un] pi'oblema descrito poi equações diferenciais

parciais não lineares temos que este conduz a um sistetna algébrico não linear g , como

função de (S. Apoia, nosso objetivo é encontrar um á tal cine g seja um vetou nulo,
desde este ponto, diversas estratégias podem ser adotaclas como procedimento da solução,
poi exemplo, o método de Newton.

2.6.1 Método de Newton

O método de Newton é baseado na expansão cla serie de Taylol cla ftmção g ao iedoi

do ponto (io . Este inétoclo é caiacteiizado pelo fato cine é um processo blue converge
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quadraticamente. Uma desvantagem deste método é que usualmente um bom valor inicial
é requerido.

Dado que a solução anual á que faz o vetou g nulo não é conhecida, assumiremos
uma solução inicial óo pelo qual, em geral, tem-se:

g(á') # o

Denotemos â a corleção de áo , tal blue

o(õ' + li) = o (2.44)

Expanclirelnos (2.44) em uma. serie de Taylor ao fedor de J' e detemos unicamente os
termos lineares em â:

g(á'+ J) -g(á') + g3 ;.ã
De (2.45) podemos escrever:

(2.45)

/g(áo)J (2.46)

onde a solução atualizada é dada poi

8 = óo + Ã , (2.47)

e

Jg(Ó.) - =aá lóo

é a matriz Jacobiana de g evacuada em óo

E fácil notar clue (2.46) é um sistema de equações algébricas não lineares, onde, sua
solução é ó. Resolvem este sistema implica usar métodos direto.s ou métodos iterati-
vos. Neste trabalho, usaremos o método de Gauss Seiclel e o método SOR. A escolha cle

métodos simples tem como objetivo focalizar o estudo, apenas no col-nportamento não
linear das equações (lue governam o movimento cle um fluido não Neva,toniano

Clonsidele-se o seguinte sistema linear :

(2.48)

,4# = b
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ou de modo equivalente

onde, .4 = (ai.f).x. é uma matriz não singular' cona elementos da diagonal clifei'entes de

":., « - («;).*. é o «t.: i 'óg-it- e, b - (b:).*. é . «t.- -«he'id.

Seja &/ uma. matriz da oicleni n . Defina-se o ralo especfra/ cle iU/, como

p(w) - H&! {lÀ;l} ,

onde, os Ài são os autovaloles de Jk/

Uma clescomposição de ,4, estadia claclo poi

Á -L+D+U

onde, Z, é uma matriz triangular inferior, D uma matriz diagonal e U uma matriz
triangular superior

. Método de Gauss - Seidel

Dado (2.49) o método de Gauss-Seiclel é definido por :

{ -- l n,

-: ó. «f'': E «:,«fl,.7=i .j=i+i

k+lZ

ou de monto equivalente

«*''': - n-- ló z,,*-'-- - u«*l

representa a k-esima iteiação da i-esima componente do vetou

Defina-se a , naIF z áferação, do método cle Clauss-Seiclel

konde
#

À/

Em clualcluei livro de análise numérica, pode se encontial o seguinte teoienaa cle

convergência : o método de Gauss Seidel converge, se e somente se, o raio espectral
da matriz itetação M, é menor que ]
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. Mlétodo SOR

(lLmétodo $O:R:j-Successive Ovei;Relaxam;ian)alsaniíWartím f vdr mrzz:i'izçãa;a-

gua.ndo w > 1, se diz blue o método é de sobre-relaxação, (luanclo u < 1, se diz que
o método é de baixa relaxação e cluando w = 1, se tem o método de Gauss-Seidel.

De (2.49) o método de SOR. é (definido por :

- «f --=1'; «f''': .«fl,
.j =i .j = {

onde zk representa a É-esima iteração da {-esima componente do vetou =

li

k+lZ



Capítulo 3

FMQEF na equação adimensional
que governa o movimento de um
fluido não Newtoniano

O objetivo deste capítulo é construir o sistema algébrico não linear obtido pela apro-
ximação da FMQEF, na e(luação de um fluido não Newtoniano. Para isto foi necessário

definir as funções inteipolantes elementares, que através cla FMQEP consegue-se a ma-

triz global clo sistema, e com o uso clãs condições cle contorno esta matriz global iecluz
sua ordem ao número de incógnitas. No caso onde não se conhece todas as condições
de contorno, a seção 3.6 oferece uma tónica para obter as demais condições de contorno.

Desta maneira, obtém-se o sistema algébrico não linear, o (dual é solucionado pelo método

de Newton. Também, na última seção, se apresentam os algoritmos de solução usados
durante o processo de implementação.

3.1 Modelos de estudo

Pala a solução do problema do escoamento de um fluído não Newtoniano, mostrou se

conveniente divida-lo em 3 nloclelos, os quais são

Modelo 1 : P7'0ó/ema Z,){ric/z/eZ n m q a.(/la(/0 7ziziZá7'Ío

Este modelo é analítico e, recebe esse nome poi(lue as condições cle contorno cle todas as

41
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variáveis, num quadrado unitário do plano bidimensional, são todas conhecidas

M.odes.o 2 : Problema quase - Dirichlet num (l.!&!!atado uitit(irão

Este modelo também é analítico e, recebe esse nome poiclue as condições de contorno para
a velocidade são conhecidas, enquanto para a pressão e tensão não

Modelo 3 : Proa/ema n ma equidade g?éad/'ada

Este modelo é físico e igual ao Modelo 2, mas a solução não é conhecida

Na vaidade, em cada um destes modelos podem ser aboidardos as seguintes equações :

+ Equação de Stokes

e Equação de Naviei'- Stokes

e Equação de un] fluido não Newtoniano

O estuc]o do Mode]o ] é importante pala estimativas do oiro, entanto o Modelo 2 serve

pa.ia facilitar a implementação do h/rodeio 3, pois se conhece a solução analítica e portanto
pode-se observar o comportamento do eno, que no caso do Modelo 3 não se conseguiria.

3.2 Funções interpolantes elementares

Em 2D, considera-se e um elemento triangular, (ver Figura 2.3), e define-se em

e as equações que governam o movimento de um fluido não Newtoniano, dadas em
ecluações(1.41) -(1.46). Estas equações representam un] sistema acoplado de seis equações

diferenciais parciais com seis funções incógnitas (ou soluções exatas) elementares :

{«í, «; , p', ,f: , .'-f,, d,}

Erll seguida, descreve se este sistema de equações, com p = l
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a«í«i az:
aP'
a#:

aP'
az,

az.

a,b
az.

'9#,

a';,
Â

(3.2)

+ «i' Z?a2
+'tz (3.3)

<: (3.4)

T:', (3.5)

(3.6)T:', 0,

g)'* =*g)' 13.r)

Definimos agora as soluções aproximadas (ou funções inteipolantes) elementares, das
soluções exatas, pelas seguintes funções: {ui,u2) )iiilli2):i22]
Tendo presente que o sistema de equações (3.1) (3.6) são de primeira ordem vamos
considerar, neste trabalho, a mais baixa aproximação, a linda.r. Para. isto considere-se o

elemento triangular e de aproximação linear, (ver Figura 2.5) e defina-se as /uniões {n-

lerpo/arzfes e/emenZares de aprozímaçãa / cear {ãi , ã2 ,pn ) :iii ) ;i:i2 , :Ê2e2} ) todas da mesma

lidem, ver (2.6) :

a; - E ";«
3

q: - >1: {;w: ,
i-l

3

ü - }l, '7;w. ,
.-1

8,- >,çw:, (3.8)
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onde as ftmções bases locais lineares {(oilL;: são dadas em (2.3) - (2.5), e os graus de
liberdade são dados por:

õ'} = á' ,ó5,á;,ág,óãl"{ a', #', 'Y', (', ,7', ('l' ,{ (3.9)

onde,

ól? vj - 1,6
com

áí. - '', á;: = #; , óâ. ' l. , Õ;. ?;, áã.

Cada. um destes graus de liberdade satisfazena a pioprieclade (2.7). E fácil notar que o
total de graus de libeiclade no elemento e são 18

De (3.8) podemos obter as derivadas de cada unia das funções interpolantes elemen-
tares as quais seriam constantes, pois as funções bases locais são lineares. Estas funções
derivadas elementaics são dadas por :

= - $ «;«,.: ,

= -É';«,.: ,{:1

z - $ ,;~«: ,

a-i'«,
3 - É «;",.' ,

3 - $ ';«,.; ,

= - É «;«,,: ,

g - $ "«,,: ,

= Ê,;«,,:,i-l

n - É ';«,,: ,i-l

: - $ «;".' ,

e -i *«,,:
(3.10)

Poi outro lado, as seis funções residuais, no elemento e , vei (2.36), são dadas poi
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aer

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)

(3.16)

a#.

az,

'?z.

aV:
az.

az,

a8,
a#,

#:

2

0aC0. az: (3.17)

3.3 Obtenção da matriz elementar

De equação (2.43) tem que FMQEF e dacto por:

l
J
)

dz
{ } (3.18)

por (3.9) temos que 18) fica:

#
©
W

4
(3.19)

©
#
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onde,

(3.20)

no qual cada integral {/óilõ,i.. , para um .7 fixo, é dado poi

/:;
OP'' ''tR;( )d« .r'.

4;
' Dr?e

-R; ( ii-) a« ,

{ «; '$' '« ,

'::-J.«'% .-«,

: ,; '8' '« .
(3.21)

Pai'a o cálctJlo destas integrais, (3.21), precisa se obter as funções resíduo {a;JZ::. e

a suas respectivas derivadas. Para obter as funções resíduo {Xfl::: é só substituir (3.8)
e (3.10) em equações (3.11) - (3.16), as quais ficam clo seguinte monto
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3 3

P
=1

(>1: «;'.';)(>11: ail«,,.*) + (>: a;«':)(>: «Ê«.,,. *)
{-l A-l {-l k-l

3

+ }l:'7;".;.: +
3

q'i.«.i f:
k-i

(3.23)

(>ll: aF«,:)(}: #É«',.*)+(>: a;w:)(}: ÕÊw,:*)
{:: l A :: 1 { :: 1 k:: l

3 3

>,?;«.,,.: }1: (;w,::,: /2
k-l A-l

(3.24)

(3.25)

(3.26)

(3.27)

3
e

Cl;Wr: {

3 3

}: P;«,,:{)
e

a;Wr,
'::1
3

- 2 $' )11: p;w,:;
{-1

2 23

-- : l E p;«,,'
k-l

3 3

'*;'-,:;,: + >: P;«,,.

A obtenção das derivadas das funções residuais %;li , para um .j fixo, mostra-se na Tabela

Das equações (3.22) (3.27) e da Tabela 3.1 procedemos a calcular cada uma das 36
integrais dadas em (3.21)

3.1

/{:
/-,
/f:,

,4iia' + Bii/3'
B\zB' +- CllZ«Í' -- D\2(e -- ExaH' -- fX.à

Bxs13' -\-C\a'y' E\arl' -- Rv3(' jts

,4i2a' +

,4t3a' +
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8Re f} 8 f} 8 8 8 
'/, 

as~ -- - - - - -

f) e f}(3 e f) e oe 81/ O ' e 
o: . 1 1., 

J .J 
.7 .7 .1 .7 .7 

Re W:r 1.i W,,;2j o o o o 
1 

(L a fwi)w,i: 1j + 
R; (L O:;Wx 1 i )w_; + (L o:fWx2i) W_j w.-i; 1j - Wx1.i -Wx2.i o 

(L /3fwi)w_x2j 

(L o:iwi )Wx 1j + 
Re (L /J[wx 1i) Wj 

(L {3fwi)w_x2j + Wx2J o - ·Wx1.i 
3 

-Wx2.i 

(I: /Jfwx2i)Wj 

-

- 2IJ Wx1j -
ÔIJ (L e ) Re o w · o o 

') e ,1 ( I: e ) - 2 f) /Je o:iWx 1 i J 

4 ~ é/c,e O:,i Wx 1 ·t 
J 

./ 

~ 

-
- IJ Wx 2J - IJ W1;1.i -

R" 
O I) [(L e ) + ~ [(L DeW:,;2-i) + o o w o 
ôa" aiWx2i ô/3J 1, 

J 

. ) 
J (L /Jfwx 1·i) ] (L /Jfwx 1 i) ] 

~ 

- 21J W:,;2j -

R~ - 2 : IJ (~ (3[wx21) ? 8 IJ ( I: {3ew ) 
o o o w .7 

a e 
~ é)(Je i ·"2 1 

.7 
J 

'---

T 
-
1 

_
1
, 3 1. Derivadas das funções residuais 

a)e cL . . . 
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/84 := --2Z) 14(e + 4.A-14(X 1-4( + 4/4.1.4a
/fs = E-is77' + 'â i5cv' + Z?isP' -E-i-sz7' + À.i.sa' + B i-s/3'
/'f. = --2'/?..'iiP'=F 4H-i-6/J'

/ji := .42icv' + -B21P

/j2 == .422(le -+- .Zj22/IJe -+'- (''l22"f /')22{ V7

/j3= /423Cre+.É?23/l?+(1123'Y 377 (

/j4 :: 2.4-24(X + 4.4 2.4ae

/j5 == -Z?--2SZ7 + .rzl 25(:Ye -+- .É?25/?e -- .Ê? 2--S77 '+ .4.2--S(:t + -Z7.

/jÕ :: 2R.26(e + 4Zj 2.6P 2/?-2-6(e + 4.27-2-Õ/3

2-sP'

4:-o
/j, = Á32a' + B32#' -F C32'Y'

/j3 :: Á33a' + B33/3 + (1'337'

4,-o
4.-o
/j. - o

Daat' Ea2'q' fs2

E33He R33(e -- faa

.rj: - o
/j, a' - -e«P' - C.,7' + D«(' + .E«?' + /4,
.ri; - o
/l?4 := /)44€e 2/444a'

/j; - o
/j. - o

/!: - o
/!, = --.4õ2cl' -- Z?s2/3' 0s2'y' + D52(' + Es277' + /52

/53 = --/4S3(X 3/3e -- (l53'y + /:5377e + f?53( + /53
/!, - o
IÊs = Essa' -- Assci' BssP'
4.-o
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& ./el63(ye -- .f?63/?e (l/63'y + .ÉÇ63?7e + -/?63(e + /63

lê:. = R66(' -- '2Bss13'

Estas integrais {/óilk.i.. são vetores cla ordem (3xl), pois, as matrizes

{.,4kilE,:.: , {.,4-kilÉ.: , {,'i-k-ilÊ:. , {Bk }Ê,;.: , {B kilZ:: , {B-k-ilÍ.. ,

chamadas : mafr zes e/emenZares, são cla ordem (3x3) e os vetores

{A.}Ê

chamados : uetores e/ementas'ei, são da ordem (3xl). Os valores de cada uma destas
matrizes e cada um destes vetoies são calculados no Apêndice B.3 .

Depois de substituir todas estas integrais em (3.20) e associarmos, convenientemente,

obtemos a seguinte relação vetorial da ordem (3 x l)

.# + BfP' + c'fv'
.© :: ,'l;a' + B;#' + a;'y'

.# + nã#' + aâ'y'

.# + -B;#' + C';'Y'

.# + B;#' + a;7'

.# + nã#' + c';l'

+ níe' + ZF?' + xi(' /f

+ D;C' + Z;,z' + R8(' ./;

+ pã(' + z;m' + xã(' - ./l

+ o:le' + z;q' + xã(' ./T

+ nE{' + z;q' + ag(' - .e

+ oã(' + Eâ?' + Râ(' .Ü,

(3.29)

onde,

.4ii + 4,4.14 + .4 is + .4i2

'421 + .4 2s + /422 + ,423
,432 + H33

.4ss .4s2 À53

''l63 ,

+ /âi3 + 4,4.i.4

2,4.24 + 4.4.2 4

+ .4 i.;
+ .4.2.s
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Bit + .B is + Bi2 + .Bi3 + B.i.s
#2i + .ZJ.2s + 4/j-2õ + .Éj;; + IZ?;;
'Éj32 + -B3s

Bx,E, Bx,a -- Bss

2Bc6 -- Bss ,

2 B.i6 + 4.Ej i.6
/? z.s + 4.E7.2 6

q

c'g

13

= C22 + C'23

'32 +

Gs2 Cs3

DÍ

og
oã
og

pg

14

D'.
'32

'44

0

Z')i2 2/) i.4

E.ts Etz
E 25

-- -E3u

Es2 + Es3 + Ess

E\a E.\ .
E2a -- E l.l,

5

2R 16 -- Raa 2R 1.6
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R53

/?63 + J?6c

#
#
n
H
X
#

./'-: +
/2' +

/3' +

./b3

.G3

Como se sabe, cada lula destas matrizes

,4;l::: , {-afl:::: ,{

é função de (í' e é da ordem (3 x 3). Então, pala à 1, 6 temos

.4;

OF

À;(á')

B;(Õ')

C'; (8' )

o; (õ')
E;(Õ')

RF(õ')

(.'i;,, ), *;
(B:., ): *.
(c'i, ); *:
( o;., ): * ;
(E:., ); *.
(R;,, ); *: (3.30)

Da, mesma forma, os velares :

{#JL:
são funções de õ' e são da ordem (3 x 1). Então pala i = 1,6 temos

f?(Õ') j;,);,../ (3.31)

Assim, ao substituir (3.29) eln (3.19) obtemos a seguinte equação

>= 1 Ã.'' 1 { ó' }

JMe

E{ /' } , (3.32)
e=l e::l
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onde,

53

Ái .Bf C'f 0Í Zf Xi Í a'
,'!; B; c; n; z; x; l P'

.«'.- ]l i2 :i Z =1 , ''',-1 :i l, «',-
.'ig p; c'; PE xg 1 1 o'

.'!g Bg cg ng zã RÉ l l ('

l Ã"' 1 = 1 Ã''(á') 1 = 1 Ã'8(J')l.*. : é a matriz-compon'"te elementar

{(S } {(S }6xl e o vetar-componerlte incógnita elemclltar

{.f'} = {/'(J')} = {./f(á')}.:... : é o «to:-comp-'nt' 'leme«t a,i

/f
B
X
#
X
#

(3.33)

Unia vez conseguida a matriz-componente elementar l Jt''l , passamos a obter .as se-
guintes matrizes elementares :

o/rói,.HD - }:e:tlUç, .3

oy=,. (á' )

pois, estas matrizes seixo necessárias quando usarmos o método de Newton.

(i) Obtenção da naatriz-conaponente elementar IZ)/x'õ'l

lpKá'l - [oKÕ'rá')] - [nKJ!.rõ')] -]
n..'igó'

J

X

3j:(õ'
e

0Ríâ'
(3.36)

ORgJ'
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onde,

j-i 'us

$ [T«. --
.f;i 'bs

-- %t'] ,
--T>-':;] ,

DXíó' aria;.).*;

n.4:J' n.aãóF.),,..

oxãá' nREõl:;),*,

(ii) Obtenção da naatriz-compollente elementar IO/'l

::]to.f'l - in/'(á')l - [pJ=.(á')].:... - (3.37)

onde,

õ: ./'f

ó../:f

(õ: ./'f,,), ,. ; a/f,
acr. '
a./'-,
a(; '
a./;,

a./g,

ó. /f, ,), * ;

Õ:./;

õ../g

õ: ./g,,), * ,

Ó. ./:,,), * ;

3.4 Obtenção da matriz global

Para obter a matriz global, procederemos do seguinte modo. Considere-se a equação
(3.32) , logo, para cada componente da matriz l/\'' 1 , se consegue as seguintes ecluações
Inclivlcluais :

zMe

e:=l
(3.38)
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N'e

-E:eh-
e::l

(3 39)

7Ve

E';«'
e::l

(3.40)

pala cada { = 1, 6 . Onde, por exemplo, a primeira. equação em (3.38), para um i fixo, se
refere à soma dos seguintes sistemas :

.4Ja'

Á?a' -./?

©'-~' - ÍV' .
onde,

Á; , ./f , Ve = 1, Ne ,

são dados em (3.30), (3.31), respectivamente.
Estes últimos sistemas, ao serena colocados numa só matriz tem a forma

4i 0' 'z '

0 42't

(zl

(Z2

#
/?

(3.41)

0 0 «~' J l .ff''
Dado que este sistema (3.41) contém variáveis nodais repetidas e desordenadas, procede-

se a obter um único sistema com variáveis nodais orctenadas e não repetidas, do modo
seguinte:

e .Fm uaráát;e s repelidas: fixa-se uma delas como também sua coluna e sua fila, logo
se localiza a coluna e a fila cle cada um das variáveis resta.ntes repetidas, pala assim

poclet somar esta coluna. à coluna fixa e depois somar esta fila à fila fixa.

e /çn7z t;carzlaue s (/esordeníz(/as: se troca de coluna e logo se boca cle fila cle acordo a
posição desejada.
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Logo, o sistema (3.41) fica assim

(3.42)
lg ga

,4?a' (3.43)

onde,

A? - (Áf(á')) - («2),.,.*,.,.
8' ,P',v',(',,z',('l"
«' - («{),.,.*:

/í - (/í(ã')) - (.#'),.,.*.

De forma. análoga, procede-se com os demais sistemas, dados em (3.38) - (3.40). Logo, os
novos sistemas restantes são :

BJB' #, c:l' n'le' #, « (' - Jg (3.44)

Agora, de (3.43) e (3.44) pode-se formar, pala cada 1,6 um sistema o qual é
equivalente a (3.32). Este sistema é da.do pol

l/r'lÍá'} (3.45)

onde,

'lg

,'iã

DÍ
oí
og

pg
og

P'
,ys

('
z7p

('

/Í
#
X
#
X
#

IÃ''l {/'} (3.46)

IÃ''l IÀP(ÕP) 1 = 1 Ã'13(áP) 1.*. : é a matriz-componente global

{á'} :: {(í }6x: : é o vedor-componente incógnita global
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{./'g} = {./'g(óg)}.x: : é o valor-componente global

(i) Obtenção da mau'iz-componente global IZ)/rásl

De (3.34) temos

0A'Ó:,. (á' ) (3.47)

Então .

0,418'
loÃ.'á'l to /a' ( õ' )l o /{õ:,. ( â' )l. ..: . (3.48)

onde,

o.'lÍá' -(p.AÍõl?;),,.,. ,.,.

OEÍã' nRÍáF.),.,.,.,,.

0.4Zá' p.4gâl?,),.,,.,.,,,.

DIQõg . ÇDIQ8?s],.:.,.,*.

(ii) Obtenção cla matriz-componente global IZ)./sl

to/' ( á' ) l laJE,.(á')l.,.:. - (3.49)

onde, cada um de seus componentes são c]a ordem (]Vn x JVn) , pol exenaplo,

8: /í (J' )) ,.,. * ,.,.
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3.5 Redução da ordem: global ao número de incógnitas

ficação, ou redução, da lidem da matriz componente global, como, também, do vetor-
coinponente global, ao número de incógnitas. Antes de começa.r, deve-se tei em conta que

num (domínio discretizado se tem, pala cada um dos seis graus de liberdades globais de
(fs a seguinte fórmula:

Nn = Ni -\- Nc , (3.50)

onde,
]Vn : número de nós.

NÍ : número de incógnitas.
Nc : número de n(5s no contorno

Suponhamos que as condições de contorno são do tipo Dirichlet pala cada uma das
variáveis {ui,u2,p) rii)'h2)r22} ) e também que Arc :: 2 Estas condições de contorno

avaliadas nos nós 77. ,v7. são

«{(q«) u{(q«)

(3.51)
r292 ( q. ) r292 ( q. )

onde m,n são valores inteiros positivos fixos, tal que m = 1 JVn , m #n

Como exemplo, escolhemos a matriz global ÁÍ do sistema (3.43), com i = 1, 6, para
reduzi-la. Seja m < n , então,

.'!Í .«'

ga 11 «E«. \ / «{ .f:'

am 77z «:

#'
(3.52)

"h lg
nNn

«!..
gaNnm «!...

ga
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Agora, passamos a. eliminei a m-ésima coluna e a m-ésima fila e depois a n ésima coluna

e a n-ésima ülã'iiãiiã: õlitiêi: ã iêÊiiiiiiê3iiiêiiiãT

«:

«f (3.53)

Reoidena.ndo posições de filas e colunas, e redefinindo valores das mesmas, tem-se que o
sistema (3.53) é agora dado por :

+
(:l.Nc

(3.54)
«hi:

.Aía = .f: -- & . , (3.55)

onde,

,4; - (.'i;(á)) - («i.)..*,,.
8 ,#,7,{,q,(}'

« - («.)~.*:

.f' - (J':(á)) - (.#),,,*.
& - (&(J)) - (ai.;),,.*,.,.

«*- («})~.*.

De coima análoga, podemos fazei pata os demais sistemas dados em (3.44)
pala o sistema

Por exemplo,

r?g /"g
''z \ /ã

/' --iKi(l+ (3.56)

onde,

x: - (R:(ã)) - (,i.),,;*,.,.
( - (G),.,.*:
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.f' - (J''(Ó)) - (#),.,.*:
R.- (R:(J)) ),,.*..
P - ((J'),.,.*.

Por outro lado, o sistema (3.43) pode ser tlansfornlado no sistema (3.55), ou viceveisa,
isto é :

e~' - f{ .4i a + & a+ = /: , (3.57)

disto pode-se dizer que

-+::::> ..'!{ a + .Ai a+,

/:,
(3.58)

(3.59)

De (3.58) também se tem

ÁÍ '+::::> ,4i + & (3.60)

Agora, aproveitamos para fazer o mesmo com as componentes da matriz-componente

global dado em (3.48). Então, para i - 1, 6 tem-se,

Z) .4p (íg

D Rg 8s

Z)H{Õ + Z).AíÕ ,

Dela + Z)IRi(Í,
(3.61)

(3.62)

onde,

o'l:õ - (o.'l:õ(á)) - (á«i.á) ,.,.*,.,:

O.A:á -(O&á(J)) -(õai.:á),.,.*,.,.

OR:á -(ox:á(á)) -(â,i,á),...*,.,.
nR:õ -(oiR:á(á)) -(á-i.;á),.,.*,.,.

e, para as componentes da matriz-componente dada em (3.49), temos

á:./y

ó../y

8i./} + (Sifi ,

ó../; + Ó6f.

(3.63)

(3.64)

pala i - 1, 6 , onde ,

õ:.Â - (â:/,(õ)) - (á:#),,.*.
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õ:f. í;(õ)) - (á:fi),,.*.

ó..Ê - (ó.É(á)) - (õ.#),.,...:

d.f; - (óõf;(õ)) - (õ.íi)..*.

As equações (3.55) e (3.56) podem sei acopladas num só sistema ficando do seguinte
modo

/:

./'' : l l :: (3.65)

l Ã' l {J} lsl {J*} , (3.66)

on(te,

'4i

'4z

'43

''l4

'4s

'4õ -Ba

Ci

G
c.
C's

c'.

Z)3

Z)6

Es Rs

l Ã'l - l/r(á)l l Ã';j (á)j .,.:.

[;'',:-1;.'',]..,-l: . ''l
{./'(á)}.*. , .f', ./';, /', .f;, /'} '

{Ój}.* ,e , ? ,(} '

{Õ*} = á* : P",7*,(*,,z",(*J"
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Então, o sistema (3.45) pode se] transformado no sistema (3.66), ou v

ei' que,

lx''lÍá'} <:::> IÃ'lláJ+lslÍá+},
{ f'} <:::> { f} ,

De (3.68) também se tem

}

disto podemos diz

o.w

iceversa,isto é

(3.68)

(3.69)

IÃ'l + lsl (3.70)

(i) Obtenção da matriz-componente IOÃ'ál

l n/rá' l [nÃ'á] + ]K], (3.71)

onde

D,Ai (Í . . . DIEta

IKI - IK(á)l - llK.j(ó)l.*.
Z,).A.J ... Z,)IR.ã

Z),4iÓ . . . Z)B:ã

lpÃ'JI - lox'(á)l - lpÃ';-(õ)l.*.
D,46(Í . . . Z)Rc(i

(ii) Obtenção da matriz-componente in./'l

l n./''l <:::::> in/l + ITI (3.72)

onde,
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-,. - ','',- ; '':.'',-...- [:l:: : i :::]
3.6 Obtenção das condições de contorno

Na seção anterior foi tratado o estudo de redução da oideln de matrizes fazendo uso das

condições de contorno do tipo Dirichleb, em qualquer geometria não muita complicada.

Nesta, seção, abordaremos a maneira de obter estas condições de contorno, mesmo que
não se conheçam algumas delas. A geometria em estudo vai se] um quadrado, ver Figura
4.1. As condições de contorno sobre um quadrado unitário pata a equação de um fluido

não Newtoniano, também pala a equações de Stokes e Navier-Stokes, vão a depender dos

dois modelos analíticos : h'loclelo l e Modelo 2.

As condições de contorno do Modelo 1 , como já se sabe, são todas conhecidas. O
ueZor-componente contorno para este modelo, obtido na seção anterior, é dado por :

{Ót} = Ót = {a+, /3t,7''', e*,qt, (tl" ,

onde,
a+: vetou contorno-a

(+: vetor contorno- (

As condições de contorno do Modelo 2 , nem todas são conhecidas, poi isso definiremos

o vetar-componente contorno quase-conhecido, na h - ésima itetação ,

F*': - {a*,/3*,,7'''*,?*', qm''*,?**l" ,

onde os valores do vetou contorno-a e do vetou contorno-/3 são conhecidos; os outros
-lp .-nnt.....Q nt'ec.isa.m ser conhecidos, na item'ação i'espectiva.vetores

É - 1,2, (3.73)
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3.5.1 Obtenção dos vetores contorno {*,f*,#*,f*

Figura 3.1 Elemento de contorno e

Considere-se :

Nec : número de elementos no contorno

Na discretização de ulll domínio deve-se ter eln conta que cada esquina tenha unica-
mente dois elementos (te contorno. Assim, poderemos ter que Ares = /Vc

Em um elemento de contorno e , ver Figura 3.1, define-se o seguintes vetores da Olclem

(3 x l)

. P-4-a'"

P"
«i* , «:* , dã)

(Pí* , P;* , #â) (3.74)

onde,

eU nl
e nl2

= a:''',
- PT,

«Í(«,) - «;* ,

«;(«,) - #;* ,

«i(«,) - dâ

«;(«;) - P;

com

nl} n2, 7z3 nós do elemento de contorno

aÍ'', a5'' C cv+ ,

l3T. lig' c B'K.

dg, P: c á

e .

e Gradiente de velocidade
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De (3.10) e (3.74) temos

i-l
Q

i-l

=
= * -Eõ;*«,

3

{:1
3

Eó;*",,;

l 2 }

l t )

i:l

e Tensões

De (3.4) (3.6) temos

: .' (:) *
õ' i(=)* -- (g)*i
: '' (=) * ,

é como em (3.17) .

(J'

Ç'' (3.75)

onde, $' $'(à",Ó")

De (3.75) podemos obter os seguintes vetores contorno

.?* ( eJ )~ . * :
(qJ ) «,.* -

( (J )~. * - (3.76)

Enl um elemento de contorno e podemos definir, também

Õ"

("

€

?í''' , ,z;* , dâ)
((f* , (;* , (5) , (3.77)

onde,

,f: («- )

,b («: )

d, («: )

,f:(«,) - (;* ,

,f, (n2 )

,;,(«,) - (;* ,

,f. («;) - (;

,L(«;) - #â
d:(«;) - (;

com

(í*, {;'' c (+ ,
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?Í* , 77;* C ?'k ,

(f*, (;" c (''k,

e Gradiente de tensões

De (3.10) e (3.77) temos

2) * - Ê ,;*«,,; ,{::1

(e) * - É «;*«,.. ,{-1

e Gradiente de pressão

De (3.2) e (3.3) temos:

«;*(:)* «:'(=) * * =)* -- ';''
,;'(:)* .;*(=)** (3)** 2)* -- #'

Quando temos unicamente a equação de SfoAes, o gradiente de pressão se reduz
a

E)* -- ';''
(3)* -- A''

e Pressão

A primeira aproximação de Taylor para a pressão, no (e + 1) - iésimo elemento de
contorno, no ponto ni+i , é dado por

râ: - l.' + («i+' «o (g:l) * + («;'-: «9 (=) * ,
(3.78)

onde,

7â: :(ni''':)



y vuv uvuu vv+x

«í'''' = («i''':, «;'':)

,r.l

78) obtemos o últim(3D( o peloÍ

t

Tensõese

67

r conforma- '7

7m't = ('vJ')«,.,.-

3.5.2 Algoritnlo : gk# - contorno

INPUT: A , n , JVec , po+ , a+ , /3+ , áok
OUTPUT : XI'k

Passo 1. Computar de s = 1, 7Vec:

8 Grcadiente de velocidade :

# *, = +

:

(3.79)

(J'

P n ee,-. 9 T) .e . ; ,n...v.. dos vetores contorno : { tk

Passo 3. Computar de s = 1, Ares:

e Gradiente de tensões :

tes de pressões :

(z)*,
Passo 4. Computai cle s :: l,JVec l

: *, 3 t

e Gradien

(''
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e Pressão

,:f -'- («i*: (gl)* -- («;*:

Passo 5. Deflrlição clo uetor conformo-'y ?*'

Passo 6. Obtenção do z;efor-componente contorno quase-conÁecádo

3.7 Solução do sistema algébrico não linear

O método para ]esoJvel o sistema cle equações algébricas não lineares, (3.45), é o
método de Newton. Este método se usará tanto pala a equação de Navier-Stokes como
pala a equação de um fluido não Newtoniano, nos dois modelos analíticos

Considere-se a seguinte notação
.Vn

.v{

.Vc

e as seguintes matrizes e vetores com suas respectivas ordens :

)

ls]

IT]

Ip/võl

{.f}
{á}

{x*}

/Tij l .Vi x .Ar{

ISij] .V: xJV..

IRi.fl.A/.: xJV''

ITij] x: xN..

lox'ó.jl..*.;
Ip/.jl.:*.;
{ /, },; * :
{Ó. } .: * :
{#}..*:
{FJ }..* :
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3.6.1 Método de Newton

Deequação(3:45Fpodemos+azei:

{g'(á')} - l/r'(á')l {ó'} - {.f'(á')} - {o}

que ao aplicar o método de Newton teimas ,

á'' C ]RJV'",

[Jp'(J'*':)] {ã'*} - - {g'(á'' ')}

{ó'*} {á'* '} + {ã'*},

69

& - 1, 2, 3, .

[Jg'(á''':)] - ]x''(J''':)] + to/{J'(á'*'')] - to/'(á'~':)] . (3.80)

Este último sistema ao considerar-se na lidem .V{ , fica deduzido a.o seguinte sistema :

Õ' C R'/:, (3.81)

[zg(ó*':)]]ã*}(á*':)}, A 2,3,...(3.82)
{J*} á*':} + {ã*} (3.8a)

onde,

IJg(á'':)l - lx'(á'':)l + loÁ'J(á*'')l - ip/(J*'')l

e, o teimo do lado direito da equação (3.69) pode tomar as seguintes formas :

e No Modelo l

g(â*':) á*':) - Ã'(â*':)á*': -- S(Ó*'')Õt*': +

(@--«-mP*-D)('** '**-:)

(3.84)

r,Sk-i) . frÁ i)

:olllo .í+ - (íjk l = (í k , então fica.:

g\o J'./lo ,l /l(o JO '

como (ít = '5j~-i = õtk . então fica.:

g(J''') J*':) - Ã'(õ*'')á*': - $(â"':)âJ''
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e No Modelo 2

sd,
$+' = t'-',#-,'v'',e'",?'',(''} ,

o vedor-componente contorno cluase-conhecido inicial. Então ,

g(J'':) /(á' ') A'(á*'')â'': $(á'':) F'''* : +
(@--« WP*-D) (F'''* g'''*-:)

reduzindo termos semelhantes, temos

g(á''') ./' (Õ'' ' ) Ã'(õ*':)á* : ("P*-D @'-D) (X'''*

3.8 Algoritmos de solução da equação de um fluido
não Newtoniano

Antes de mencionar cada um dos algoritmos, vejamos primeiro algumas notações :
n : índice lei de potência

Zo/ : tolerância local, isto é, a toleiâilcia no sistema linear
TOZ, : tolerância global, isto é, a tolerância no método de Newton

It. : número cte iterações locais, isto é, o número de iterações no sistema linear.

It : número de iterações globais, isto é, o nomeio de iterações no método de Newton.
â'o : solução globalinicial

JO : solução inicial de: Stokes, Navier-Stokes ou não Newtoniano. Depende da equação
em estudo

á+ : vetor-componente contorno

i+o : vedor-componente contorno quase-conhecido inicial

õ:. : solução g]oba] de Stokes.

â=. : solução global de Navier- Stokes

t5;. : solução global de fluido não Newtoniano .

Lembre que uma solução global inicial, õ'o , contém todas as componentes dc (5o, e
todas as coponentes cle (it, no caso da ecluação de Stokes, e todas as componentes cle
i+o , no caso clãs equações de Navier-Stokes e cle fluido não Newtoniallo
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3.7.1 Algoritmo : Stokes

[NllUT= modela, lz.. toh.ZO.Z,; alar ÓX

OUTPUT: (i:.,it.,it

Passo 1. Partição clo

8 n= 1.0

e óo <-- Jpo

8 (S' +--- J'o

Neste caso, o valor da solução inicial de Stokes : (í' = 0

Passo 2.

. rl<1,.

vetou global

lo da matriz eles)ental

IÃ''l - IÃ''l.**.;

{/'} - {.f'} 18xl

Passo 3.

e Obtenção da mau'iz global

IÃ''l - l/r'l..*..

{.f'} - {.f'}..;.:.

Passo 4. Redução da Ordem : global ao nomeio de incógnitas

e Obtenção das mau'izes :

Obtenção do vedor globale

IÃ'l = IÁ'lJ.,.;*,.,.:

lsl = lsl.,v.:*,v.



-aigorJtmos de se.ruçao da equação de uln Hlzido leão JVewtolliailo

r)l.4'., .:. J. .,.+01

72

{.f} - {.f}.;*.

Passo 5. So]ução do sistema a]géblico ]ineal

Passo 5.1 . Se made/o = 1 então

n R...l.,

l<Õ = f-- S,õ'k ,

pelo método de Gauss-Seidel. Onde, a solução inicial cle Stokes : (SO

e Se l(í'--õ'-il <Zo/ então (í:=á'e,obtençãode it..

Passo 5.2. Se made/o :: 2 então fazer pala A =1,2,3

. Jot :- áA l

e Chamei' Algoritmo: 8+A contorno

+ Resolver :

K8' = f $8'K ,

pe[o método c]e Gangs-Seide]. Onde, a so]ução inicia] é : (íko - (ío#

e Se l(ÍÉ;--(ik'':l < to/ então ák :=áA' e,obtenção de Itl;

. Se l õk -- át :l < TO.[ então

It. := ItA

It

enfio

h-A+]
Repetir Passo 5.2 com A atualizado
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Passo 6.

e.Deünin áP

. áí, := â'

3.7.2 Algoritnlo : Navier- Stokes

Método de Newton

OUTPUT: õ:..It..It

Passo l.

e n = 1.0

. P' e-- '.:

. .5' <-- (Í:.

Õ;,

e h := l

Passo 2. Partição do vedor global em elementar :

. (S' <.-.-- .S'k l

Passo 3.

8 Cálculo das matrizes elementar'es :

IÃ''l - IÃ''(ó')l:*:...;
loÃ'á'l - lnÀ'á'(õ')l .;*:

to.f'l - in/'(á')l:*;..:;

iNPU'r m,odeio fo/ T) ) } ',',
8-,

e á'o

C)L . 8't. . 8'k
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e Cálculo do vetou elementar :

{/'} (â')}::,:.
sso 4.

lobal

[Ã''] - [À'''(â'*':)]...*..
loA''á'l -ÍnÃ'á'(8''':)l...*...

In./''lro./''(ó'* :)l...*...
obal:

enção da matriz g

{/'} /'(Ó'*':)}...*.
,sso 5. Redução da ordem : global ao número de incógnitas

+ Obtenção das matrizes :

[Ã'] (á*':)]..;*.,
loÃ'õl loÃ'8(â' :)l...*,,.;

[ o./'] o./'(ó''')]..:*..;
l$1 - is(á'':)l.:*...
IRI l (á*':)l.:*...
ITI - IT(á*'')l,,.;*..

{/} (Õ*':)}..:*:

Passo 6. Solução do sistema algébrico linear

Passo 6.1 . Se Hoje/o = 1 então

. Resolver :

("0*-U -'- ""'P*'U - ".'0'-D);*-.'P*'D '-D'*'' *'D'*
pelo illétodo de Gauss-Seidel. Onde, a solução inicial é : âk' =0
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e Se lãk'--JA'-il <fo/ então (ik :=.ik' e,obtenção de itl;

e Calcular :

.Í# - át-: + Jt

Passo 6.2. Se made/o = 2 então

. (Íok :- .Ík l

e Chamar Algoritmo: X+k contorno

e Resolver :

("P*-D -- ""'P*'D *-D);* - .,H*'D "H*'D''':
(»H*-0 p*-0)(:'''*

pelo método de SOR, com parâmetro de relaxação a ser escolhido. Onde, a solução
inicial é : Jko = 0.

. Se LIÇA' (it'':l < Zo/ então ãk

Ca.lclll a.r

e, obtenção de Itk

(iA - .St-: + ãk

Passo 7. Se lák--(ik'il:( TOZ, então

. .Í :- Jh

' it. := itl:
. 1+

e Definia' : õ'k

. A - É+l

senão
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e Ir a Passo 2

Passo 8.

e Definir : (iP

76

3.7.2 Algoritnlo : Não Newtoniano

Método de Newton

INPUT
OUTPUT

n , modelo tol . TOL , õl.; , õ'k
g

It It

Passo l .

e n # 1.0

e k:= l

Passo 2. Partição do vetou global em elementar :

e J' {-.-- (f'k-i

Passo 3.

. Cálc ulo das matrizes elemerJ Lares:

IÃ''l - lx''(á')l:*:...;
lnx'á'l - to/{á'(õ')l .**.*
to./'l - in.f'(ó')l 18x18
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. Cálculo do vetou elementar :

{/'} .f'(á')}::,:.
sso 4.

. í''\l~+
enção da matlíz gl lobas

[Ã''] - [Ã''(á'*'')]...,.:...
[-oÃ'á'] -ro/rá'(J'*':)]..*...

In.r'l to/'(á'*':)l...*...
. Obtenção do vetou global

{/'} ./''(á'*':)}...*:

Passo 5. Redução da ordem : global ao número de incógnitas

e Obtenção das matrizes :

1/{1 - [/r(á*':)],,:*..:
[ OÃ'á] ]nÃ'á(õ*'')]..;*.;

l n./'l (á*':)l,,.::..:..;
l$1 - is(á''')l..;*..
IKI - IK(õ'':)l..:*..
IVI - IT(õ*'')l.:*...

{.f} (ó*'')}..;*:

Passo 6. Solução do sistema algébrico linear

Passo 6.1 . Se made/o = 1 então

Resolver :

(«H*-D -'- """P*'D "/H*-D);* - /H*'D - "H*-D'''' H*'0'*
pelo método cle Gauss Seidel Onde a solução inicial él ( : l }l
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e Se lãÊ' --(ik;-il :Çzo/ então (ik :=(ik' e,obtenção de Itl;

e Calcular

tÍk - ák-' + ãÉ

Passo 6.2. Se Hoje/o = 2 então :

. .5ok :- .ÍA-i

. Cha.mar Algoritmo : li+k contorno

e Resolvem :

pelo método de SOR, com parâmetro de relaxação a ser escolhido. Onde, a solução
inicial é : JAO - 0.

e Se IÃÊ' -- (iA'-il :Ç zo/ então (ik :=(ik' e, obtenção de itl;

e Calcular :

.ÍÉ = ÕA-: + it

Passo 7. Se l(fk (ík-il:(TOZ, então

e it. :- Itk

e it

seda.o

e Definir : (i

e É=É+l

',p*'D -'- ""'P*'D ".,0*-D);* - /p*'D
«H*'0 p*-D) (X'''*

780
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OA
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e Ir a Passo 2

Passo 8

e Deíinii' : 8s

. JS .. (FS

A Figura 3.2, apresenta um diaglanla cle encadeamento pala a obter a solução da
equação de um fluido não Newtoniano. Primeiro, se faz loclar o programa para resolver
a e(luação de Stokes, com solução inicial igual a zero. Segundo, novamente se faz rodar o

programa para resolver a equação de Navier-Stokes, aproveitando-se a solução de Stokes

como solução inicial. Terceiro, ouvia vez se faz iodai o programa pala solucionam a equação

de um íiuido não Newtoniano, aproveitando-se a solução de Navier-Stokes como solução
inicial tanto, pala o caso n < 1, como para o caso n > 1. Por exemplo, se estamos no

caso n < 1, devemos aproveitar como solução inicial a solução anterior, t'azendo cada vez
mais pequeno o valor de n. O programa é iodada para cada valor de n.
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EQUAÇÃO DE
STOKES

Rodada do programa

Algoritmo : Stokes

õgo.. ãp

Algoritmo : Navier-Stokes

EQUAÇÃO DE UM
FLUIDO NAO NEWTONIANO

Rodada do programa

Algoritmo : Não Newtoniano

Ág.
V '

fim

Figura Diagrama geral para a implementação da equação de um fluido não Newtoniano



Capítulo 4

Resolução numérica do escoamento
de um cuido não Newtoniano em

uma cavidade quadrada

Neste último capítulo, se aborda um problema clássico do escoamento de um fluido

não Newtoniano em lmla cavidade quadrada. Para isto se considerou duas seções. Na
primeira seção, foi resolvido o h/lodelo 1, pala equação cle um fluido não Newtoniano,
embota, tenha que resolvesse antes as equações de Stokes e logo a de Navier Stokes.
Em cada um destas equações se faz estimativas do eito e se consegue obter sua taxa de

convergência, na norma de L2. Na segunda seção, se resolve o Modelo 3, para a equação de

un fluido não Newtoniano, apresentando-se figuras do campo de velocidade e da pressão,
pala diferentes valores de números de Reynolds.

4.1 Modelo 1 : Problema de Dirichlet num quadrado
unitário

. Geometria

Seja Q C IR2 um cluadrado unitário (ver Figura 4.1), tal que n U I' , onde

Q {(zi,z2) c R2 0 < zi < 1, 0 < zz < 1}

81



4.1 .Made,lo l ProbJe[[[a de Diríc.l].let ]]uin quadrado unítár;o 82

é a paire interior de Q e
{

i:l
é a fronteira de (2 , coi]]

I'. («-, z,) C R' 0 « zi < 1}

F, ,z,) C R' : 0 Ç :«, < 1}

I'. ,z,) € ®' : 0 < «:: < 1}

F = {(«,:, :«,) C R' : 0 < ;«2 :Ç l}

Figura 4.1: Quadrado Unitário

B Discretização por EasyMesh
O pacote EasyMesh é um gerador de malhas 2D, que discretiza domínios gerais em
elementos tliangulaies não estruturados. No EasyMesh podemos fazer

Refinamento e/ou englossamento local de malhas blue pocleln ser feitos com técnicas
diferentes.

Manipulação de aberturas no domínio
Manipulação cle domínios compostos com mais de un] material
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O EasyMesh, usa um arquivo de eDiTada ASCll
nome. d

Para executa-lu usa-se o seguinte comando :

Easymesh nome.d

O EasyMesh cria 3 aicluivos diferentes de saz'das ASCll, com todos os dados (lue
um analista numérico poderia necessitar. Estes arquivos são
nome. e : arquivos de elementos

nome. n : arquivos de nós

nome. s : arquivos de lados .

Pala a visualização das malhas usamos o pacote ShowMesh, o qual usa o seguinte
comando pata sua execução
Showmesh nome

Na Figura 4.2 , a.piesentainos 4 exemplos de malhas gerada.s pelo EasyMesh. Estas
malhas são: de 14, 44, 156 e 236 elementos. As duas primeiras estão mostrando a

distribuição dos elementos e a.s duas seguintes mostram a distribuição dos nós .

Uma visão dais completa e lefeiências bibliográficas deste pacote são dados no
qpaUintp q;tp

http://www-dinma.univ.trieste.it/ nirftc/ieseaich/easyl-nesh

e IVúnaero de Reyitolds
Considere-se, no número de ReyrJolds generalizado,

Po t8 q'"
HO

os seguintes valores dos parâmetros (unidades as quais não mencionaremos)
Po = 1.0
{ - l.o

Lo = 1.0

Então, o número de Reynolds generalizado fica :

Re.=-=
nO

Logo, para k = 1, a viscosiclacle não Newtoniana, vei (1.47), é dada por:
l n--i n--i

- -ã--l '''' - k. l T )

(4.1)

(4.2)
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:Shàü&$êslt:'l:lõ

Malha de 14 elementos Malha de 44 elementos

Malha de 150 elementos Malha de 236 elementos

Figura 4.2: Visualização de malhas por ShowMesh
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b) ' * : (E)' * au: Õu,+az, a#:

No À/ladeia l o valor de / é dado por

/ 4 + 4(«: + «,y ,

ta.mbém temos que

D'. 4Ao (n 1)(«: + «,).r '? (4.3)

representão suas derivadas com respeito a zi e a z2 , respectivamente
Pala n = 1 temos blue:

(4.4)

Unicamente nesta seção assumiremos : Êo = 1 , pois, trata-se de um problema pura-
mente analítico .

e Condições (;erais

Considere-se as seguintes notações (já usadas nos capítulos a.nteriores)
Are : nomeio de elementos

Arn : número de nós

Ard : número de incógnitas
/Vc : número de nós no contorno

Ares : número de elementos no contorno

.Vn = 6(.Nn) : número total de nós

.Vi = 6(Ni) : número total de incógnitas

.Vc = 6(Nc) : número total de nós no contorno

lz : índice lei de potência

Zo/ : tolerância local, isto é, a tolerância no sistema linear

TOZ, : tolerância global, isto é, a tolerância no método cle Newton
It. : número de iteiações locais, isto é, o número de iterações no sistema lirlear
It : número de iteiações globais, isto é, o número de iteiações no método de
Newton
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A discretização do domínio foi feita pelo pacote EasyMesh

Seja h = {/zi, /z2, - }, o conjunto dos comprimentos. Onde, cada comprimento
é dado pela fórmula :

m = 1,2,

com 2" representando o número de divisões que tem cada fronteira I'j, .j =

Collsidele-se o seguinte conjunto cle malhas :

l 4)

Zh - {Zh. , ZA,, ZA,, ZÀ,}

onde,

7i:: malha cle comprimento /zi = i, com 14 elementos

7i,: malha. de comprimento A2 :: i, com 44 elementos.

7;1,: malha de comprimento b3 = à, com 150 elementos.
Zh.: malha de comprimento /z4 = 1 , com 236 elementos.

Cada um desta malhas são mostradas na Figura 4.2. E importante indicam

que a quarta malha Zh, não corresponde ao comprimento A4 = 1 , com 596

elementos, tal como deveria ser. O fato, de não conseguir iodai o programa na

malha de 596 elementos, porque se atingiu o limite de memória RAM, levou
a considerar uma malha menor, a ZA.

Em ca.da um das malhas (ver Figura 4.2) pode-se obseivai que cada escluina

contém tmicamente dois elementos. Esta restrição foi adorada com a finalidade

de blue o número de n(5s no contorno, Nc, coincida com o nomeio de elementos

no contorno, ]Vec, e assim facilitam a implementação .

Usou-se, tolerância local, to/ = 10-8 , no método de Gauss-Seídel, e tolerância
global, TO.L = 10-s, no método de Newton. Estas tolerâncias foram usadas
em cada urna das equações .

Na equação de Stokes, usou-se o método de Gauss-Seidel para solucionam o
sistema linear cine aparece .

Na e(luação de Navier-Stokes e na equação cle fluido não Newtoniano usou-se

para iesolvei o sistema não linear o método de Newton c em cada iteração
deste, se resolveu o sistema linear pelo método de Gauss- Seídel
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[ui, u,, ph, t::, t]'2, ]y2}, representa a so]ução obtida. pe]a FMQEF

Definimos: e = {e!, ey, e9}, onde:

«. «[ll., .2 - 11«, «111., .! p"ll. ,

são o erro, na norma L2, da primeira componente, segunda conaponente do
vetou velocidade e cla pressão, respectivamente . Esta notação sela a mesma
para cada um das equações .

A execução do programa foi num computador Coinpaq Digital: DEC Alpha
4100 , do LCCA (Laboratório de Computação Científica Avançada) na USP.
Este computador contém 4 processadores de 466 À'1Hz (cada), e com 2 GB cle
memória RAM (c.d-)

Os gráficos : -log:.(e) vs -log..(h), mostrados nas diferentes figuras de cada

um das equações, estão unidos poi segmentos de regas .

A taxa de convergência, para o vedor velocidade e a pressão, foi conseguida pela
inclinação da rega, obtida poi mínimos quadrados, que ajusta os pontos discre

'«: (--.;«m ,--.;«H) -. -.-. «.:'«--. -«- :"' :' ""« . «««,:.
MATLAB.

4.1.1 Equação de Stokes

A equação de Stokes é uma simplificação da equação de Navier-Stokes em estado
estacionário e sem o termo convectivo. O problema de Dirichlet en] Q para essa equação
é fol.mulado em seatiida. :

Achar {ui, u2)p) a''ii , ri2, r22} do seguinte sistema acoplado adimensional de equações em
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derivadas parciais lineares de primeira ordem

88

p ri1 :2

azi azi az2

P aT12 afaz

/

Â

(4.6)

(4.7)

(4.8)

(4.9)

0 , (4.10)

./': («:,:«,) 2(«- - 0)

/2 ' /2(«:,:«,) («, + D)

onde, D é dado como em (4.4).
As condições de contorno de tipo Dirichlet são dados na tabela 4.1

(4.11)

(4.12)

Tabela 4.1 Condições de Contorno de Dirichlet

F ul U2 P Tll T12 T22

I'i rl «? «? 2D 2t)a; l 2D

I'2   1 -- z2 " - ,: 2D 20(1 + «,) 2D

I'3   «? - : «? - ' 2D 2D(1 + «:) 2D

['4 «3 Z2 -«g 2D 2tJz2 2n
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A solução exala para este sistema é dada por

: :{«:,T,) - ,: + -:

(4.14)

(4.15)

(4.16)

(4.17)

(4.18)

2
ZZ2(#l , Z2U2 # Z2

2 2
Z2P(" Z Z 2

:«: , «,) 2DTll

712

722

,:,(«: , :«, )

r22(ai, a2) = --2t)

e Ei'l'o I'la nol'llla Z,2

Apresentamos na Tabela 4.2 o erro de cada uma das variáveis, na norma Z,2

Observe-se que o ergo decresce em quanto se retina a malha .

EQUAÇÃO DESTOKES

«rll.It. h:empa de CPU UU2 2 llo

640 00m 00.2s 4.36470E-02 3 .79591E-02

1947 00m 01 . Is 5 .88695E- 03 9.74562E-03

7560 Olm 13.6s 2.52638E-031 .90941 E-03

12314 06m 34.7s 2.66988]t03 1 .58784E-03

lf:: - t!:ll. lt:, - t!,ll. z« - !y,ll.
2 .9481 IE-02 4.36537&03 2 .94810E- 02

9.70352n03 1 .37590E-03 9.80895B03

5.68484B03 1 .04279E-03 5.53247E-03

3.84207E-03 1 .27327]L 03 4. 15466n03

p"ll.P
2.09522E-02

9.58627E>03

6 .14587E- 03

4 .59518E- 03

Tabela 4.2: Equação de Stokes. Erro na norma Z,2

. Gráfico de: -log..(e) vs -log..(h)
Apresentamos na Figura 4.3 , o giáíico de -log..(e) vs
cidade e pala a pressão, obtidos da Tabela 4.2 . Onde,

"-«: - (--.:«m,--.;..>D)
".«' - (--.g«(h),-i':«('9))

log..(h) pala o vetou velo
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«-p - (-i.;«(h),-i':«('9)),
são pontos no plano cartesiano.

3

2.5

Stokes

'sLeult eu2
st.ep'

©

0

' .. F.-..--......-....-.-.--./:
+

0.2 0.4 0.6 . . 0.8 1 1.2
log..(h) '''

Figura 4.3: Equação de Stokes. Gráfico de : -log:.(e) vs -log:.(h)

e Taxa de convergência
A ta.xa cle convergência do erro na norma L2 é dado na Tabela 4.3. A mais alta é
apresentada pala a segunda componente do vetou velocidade chegando perto a 2 e
a mais baixa é da pressão chegando perto a l

Tabela 4.3: Equação de Stokes. Taxa de convergência do erro na norma Z,2

4.1.2 Equação de Navier-Stokes

A equação de Naviei-Stokes é un] sistema não linear cle equações em derivadas par-

ciais que modela um íluiclo em regime laminar ou turbulento. Em seguida apresenta.mos

Funcho taxa de convergência

  1.83169

  1.96616

P 0.90075
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a formulação da equação de Navier-Stokes em estado estacionaiio e em regime lalnínar
aplicado a um problema de Dirichlet em n

cleiivadas parciais não lineares de primeira ordem

(4.19)

".:*«,h*: k az, /:

A

(4.20)

(4.21)«:k * «,2 *
EITO.Z atam

(4.22)

(4.23)

r2' '' 2D ã-- 0
) (4.24)

com

/ /-(":,",) - 2(«?«, - ;«g + ;«- - o),

/2 ' /2(":,«,) - 2(«:«3 + ;«? - 1;:«, - 0),

onde, t) é dado COrnO em (4.4).

As condições de contorno de tipo Dirichlet são dados na Tabela 4.1 , e sua solução exala
é dado em : (4.13)-(4.18).

+ Erro na noi'llaa L2

Apresentamos na Tabela 4.4, o erro na norma Z2 eln cada uma das variáveis e se
observa que o eito decresce conforme a malha é afinada.

. Gráfico de: -log..(e) vs -log,.(h)
Na Figura 4.4, se apresenta o gtáíico: -log..(e) vs -log:.(h) , pala o vetou velocidade
e para a pressão, obtidos cla Tabela 4.4 . Onde,
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EQUAÇÃO DE NAVIER-STOKES

Tabela 4.4: Equação de Navier-Stokes. Erro na norma Z2

«-«: - (--.:«W ,--.;..hD)
«;-«, - (--.g«m ,--.;:.hD)
-'-p ' (-log..(h) ,-i'g«('9)) ,
são pontos no plano cartesiano.

e Taxa de convergência
A ta.xa de convergência na norma Z2 é apresentada na Tabela 4.5 e, como em
Stokes, a mais alta taxa se apresenta na segunda componente do vedor velocidade

com valor perto a 2 e a mais baixa é pata a pressão com valor perto a. l

Tabela 4.5: Equação de Navier-Stokes. Taxa de convergência do erro na norma L2

h Ne .Ari It. It tempo de CPU l«. «?ll. «, «:ll. p - phll.

{   24 l   00m 00.3s 4.16213B02 3 .41650E- 02 2 .31490E- 02

} 44 90 l 3 00m 01 .5s 4.62305n03 8.71902B03 9.86328B03

à 150 360 426 2 00m 55.4s 1 .62840B03 2 .29021E- 03 5.11710F>03

â 236 594 227 2 04ni 05.7s 2.58093&03 1 .43935E-03 3.99947B03

Funcho taxa de convergência

  1.83042

  1.96013

P 1.07610



1 ; Proa/ema );ric/l.lef num quadrado unitário

Navier-Stokes

93

i.5 F------""'ü:

0.2 0.4 0.6 0.8
-log..,(h)

Figura 4.4: Equação de Navier-Stokes. Gráfico de : -log:.(e) vs -log..(h)

4.1.3 Equação de unl fluido não Newtoniano

O problema de Dirichlet em n para um fluido não Newtoniano é formulado em
seguida:

Achar {tzi, u2,p) ril , ri2, r22} do seguinte sistema acoplado adimensional de equações em
derivadas parciais não lineares de primeira ordem

.,.... , .,.a'ek::ã:

ns eul

2.5

X
0 ,/

. ,''

Ü

1.2

ê)ui . au2
az, ' az, (4.25)

(4.26)

(4.27)

(4.28)

(4.29)

(4.30)

"-:*",:*: h h - .:
:2*«,E*:-2-E - «

rii -- 2 t)
au.

r22'2Dã;- = 0,

U

T12
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com

:f:(-:,.:) -21.?-:-;-.:+;-: ç («. 1 «,+1)o,:j

/2("-,",)-21'-":+1;«? ;«, 0-(":+", 1)0,,jÂ

onde, n é claclo como em (4.2).

As condições cle contorno cle tipo Dirichlet são dados na Tabela 4.1 , e sua solução excita
é dado em : (4.13)-(4.18).

e Erro na llorl-lla Z/2

Observe-se en] tabelas do 4.6 até 4.13 , que o eito decresce enqua.nto se afina a ma-

Para n < 1, isto é, pala Huidos Dilatantes, o crio em cada um das variáveis diminui
enquanto mais peclueno seja o valor de n , ver tabelas do 4.6 até 4.9 .

Pala n > 1, isto é, para fluidos Pseudo-plásticos, o eno em cada um das variáveis
aumenta enquanto maior sda o valor de n , ver tabe]as do 4.10 até 4.]3 .

Iha

EQUAÇÃO DE UM FLUIDO NAO NEWTONIANO: n 0.6

Tabela 4.6: Equação de um fluido não Newtoniano, n = 0.6 Erro na norma Z,2

h     It. It tempo de CPU l«. «:ll. «: «:ll. Ip - p"ll.
! 14 24 1o2 3 00nl 00.3s 4.29562E-02 3 .21356E- 02 2.29333E-02

} 44 90 83 3 00m 01 .9s 4.54812E-03 8.36415E-03 9.26135E-03

! 150 360 64 3 Olm 45.4s 1 .58970E-03 2 .18620E- 03 4.232051>03

Ü 236 594 39 3 08m 26.4s 2.56373E-03 1 .39146E-03 3 .47371E- 03
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EQUAÇA(}DE]JM ELUIDQJ\IAa NEWH:ONIANQLn - 0.Z

95

Tabela 4.7: Equação de um fluido não Newtoniano, n 0.7 . Erro na norma Z,2

EQUAÇÃO DE UM FLUIDO NAO NEWTONIANO: n 0.8

Tabela 4.8: Equação de um fluido não Newtoniano, zz 0.8 . Erro na norma Z,2

h /Ve .Vz t It tempo de CPU «. «:ll. I'., ..:lf. Ip - p"ll.
; 14 24 48 3 00m 00.3s 4.27433E-02 3.24964n02 2.30363E 02

} 44 90 17 3 00m 01 .9s 4.57772EF03 8.40399E-03 9.35093B03

! 150 360 12 3 Olm 42.5s 1.58632E 03 2 .19371E- 03 4.37288E-03

Ú 236 594 9 Í D7ln 53.9s 2.56454B03 [ .38930B03 3.57032n03

h 7Ve   It. It tempo de CPU l«. «[ll. 1«, «911. Ip p"ll.

! 14 24 5 3 [)Onl 00.3s 4.24455E-02 3 .29669E- 02 2.30982E-02

} 44 90 6 3 00m 01.9s 4.60701B03 8.47914E-03 9 .43415E- 03

! 150 360 2 3 Olm 31.7s 1 .59488&03 2 .21612E- 03 4 .532311Ç 03

À 236 594 2 3 07m 17.5s 2.56881n03 1.39830B03 3.66290E-03
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Tabela 4.9: Equação de tim fluido não Newtoniano, n 0.9 . Erro na norma l,2

EQUAÇÃO DE UM FLUIDO NAO NEWTONIANO: n 1.2

Tabela 4.10: Equação de um fluido não Newtoniano, n 1.2 . Erro na norma Z,2

h ;Ve .vã It. It tempo de CPU «. «111. 1«, «:tl. Ip - p"ll.
  14 24 2 3 DOm 00.3s 4.20680B02 3.35316E 02 2.31221n02

} 44 90 Í 3 00ni 01.7s 4.62553n03 8 .58674E- 03 9.57640B03

! 150 360 l 3 Olnl 30.7s 1 .61042B03 2.24965E-03 4.75497E-03

h 236 594 l 3 06m 26.7s 2.57475B03 1 .41587E-03 3.78214&03

h jVe   It. It tempo de CPU 1«. ..[ii. «, «:ll. p - p"ll.
{ 14 24 7 3 00m 00.3s 4.05708B02 3.55165E-02 2.37295E-02

} 44 90 2 i 00m 01.8s 4.52251E-03 9.01620E-03 1 .12359E- 02

à 150 360 l 3 Olnl 34.7s 1 .65855n03 2.37861E-03 6.68036B03

â 236 594 2 3 07ll] 58.8s 2.59028B03 1 .49512E-03 5.21978E 03
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Tabela 4.11 Equação de um fluido não Newtoniano, n 1.4 . Erro na norma l,2

EQUAÇÃO DE UM FLUIDO NAO NEWTONIANO: n 1.6

Tabela 4.12: Equação de um fluido não Newtoniano, n 1.6 . Erro na norma L2

h /Ve .Ari ( 'F tempo de CPU f«. «rfl. l«, «?ll. Ip - ph ll.
  14 24 72 3 00nl 00.2s 3.93873n02 3.68086n02 2.69672n02

} 44 90 6 3 00m 02.0s 4.261131>03 9.29908E-03 1.418981>02

! 150 360 18 3 Olm 49.9s 1 .66952B03 2.46286E-03 1 .00238B02

Ü 236 594 24 3 08ll] 55.3s 2.59327B03 1.55394E 03 8.27256B03

h ]Ve   It. It tempo de CPU l«: «111. «: «911. p - p"ll.
{ 14 24 l 4 00m 00.3s 3 .81351E-02 3.79288E-02 3.64630E-02

} 44 90 211 Í DOm 02. Is 3.81526n03 9.53372E 03 1 .92459E-02

: 150 360 429 3 02m 01 .Os 1 .65796n03 2.53787E-03 1 .57375E-02

À 236 594 516 3 10ll] 05.8s 2.59029n03 1.612151>03 1 .36867E-02
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EQUAÇÃO DE UM FLUIDO NAO NEWTONIANO: n = 1.8

Tabela 4.13 Equação de um fluido não Newtoniano, n = 1.8 Erro na norma .L2

. Gráfico de : -log..(e) vs -log:.(h)
Os gráficos de -log..(e) vs -log..(h) , pala o campo de velocidade e pala a pressão,
são apresentados na Figura 4.5. Os quatro primeiros gráficos são para os íiuidos
Dilatantes e os quatro últimos são para os fluidos Pseudo-plásticos.

+ Taxa de convergência

A taxa de convergência para o ca.mpo de velocidade e pala a pressão é mostrada na
Tabela 4.14

No ca.se rz < 1 : a medida que o valor de n diminui, a taxa de convergência aumenta

com uma ligeira exceção no caso da segunda componente do vetor velocidade, clue
parece disminuir sua taxa de convergência encluanto rz decresce.

No caso n > 1 : a medida que o valor de n aumenta a taxa de convergência
dimintu .

Por outro lado, a taxa de convergência mais alta se deu pala n - 1.2 , na segunda
componente do vetor velocidade, com ordem cle convergência: 1.9599 l e a mais
baixa foi para n = 1.8 , na pressão, com Ordem de convergência: 0.53794

Na Figura 4.6 apresenta-se o gráfico : taxa de convergência vs índice lei cte potência,
obtido da Tabela 4.14

h /Ve   It. It tempo de CPU 1«: «rll. l«, «:ll. Ip - p"ll.
  14 24 l   00ll] 00.3s 3.68507B02 3 .88631E- 0 2 5.56266n02

} 44 90 ] 4 Dona 02.5s 3.14868B03 9.71851E-03 2.70643n02

! 150 360 ] 4 02ni 13.7s 1.62691n03 2.60598E 03 2.444831>02

â 236 594 l 4 llnl 22.0s 2.58326n03 1 .66995E-03 2 .19458E-02
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Fluido não Newtoniano: n = 0.6 Fluido não Newtoniano: n = 0.7

l.g...(h)

Fluido não Newtoniano: n = 0.8 Fluido não Newtoniano: n = 0.9
'nn0.9.eu

.;qHi::Ê:

0
.,{

,/

l.g..,(h)

Fluido não Newtoniano: n = 1.2
'nn1 .2.eul ' - .+-
'nnl.2 eu2'
..'Snl.ã.ep' --'-

0.8

l.g..,(h)

Fluido não Newtoniano : n = 1.4

'nn1.4 eu
'nnl.4 eu2
.nnl .4.ep

Q

log..,(h)

Fluido não Newtoniano: n = 1.6

l
0.2 0.8

F.g..(h)

Fluido não Newtoniano : n = 1.8

log..,(h)

Figura 4.5: Equação de um fluido não Newtoniano. Gráfico de

0.8

log..,(h)

-log..(e) « -log..(h)
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Tabela 4.14: Equação de um fluido não Newtoniano. Taxa de convergência do erro na norma

fluido não newtoniano

l

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
índice lei de potência

Figura 4.6: Taxa de convergência vs índice lei de potência

Funcho n = 0.6 n = 0.7 n = 0.8 n = 0.9  
  1.85627 1.85481 1.84939 1.84096  
  1.94682 1.95365 1.95751 1.95939 1.96013

P 1.17790 1.16048 1.14180 1.11673 1.07610

n = 1.2 n = 1.4 n = 1.6 n = 1.8
1.80551 1.77735 1.74523 1.70440

1.95997 1.95831 1.95464 1.94857

0.91639 0.70682 0.57648 D.53794
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4.2 Modelo 3 : Problema numa cavidade quadrada

©í Geõmt t;i:h'

Abordaremos o problema numa cavidade cluadrada nas equações de Stokes, de Na-

vier- Stokes e de um fluido não Newtoniano. A restrição a um estudo bidimensional.

leva consideiai-se a cavidade (quadrada como um quadrado no plano cooidenaclo,

tendo em cada lado as condições de contorno tanto para u- como pala u, ; en-
quanto as condições de contorno pala a pressão e pala as tensões não se conhecem

apríori, mas pode-se conhecer de acordo ao especificado na seção 3.6 . Estas con-
dições de contorno, na cavidade (luadracla, são mostradas na Figura 4.7

Z2

l
16#f(l «:y, «,

té. :: u, :: 0 Q Ui :: tl2 :: 0

0 l
u: :: u, :: 0

zl

Figura 4.7: Condições de contorno numa cavidade quadrada bidimensional

e DiscFetizarão

Como se comentou na seção anterior, a discletização clo domínio se faz com o pacote
EasyMesh. Nesta paire, se considerou tmicamente a malha. mas fina de 236 eleinen.

tos, pala resolvem o problema clo movimento de um íluiclo. O domínio disctetizado

é visualizado no software Tecplot 7.5, e mostrado na Figura 4.8 .
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Figura 4.8: Malha de 236 elementos no Tecplot

B Condições gerais

A única malha em estudo é de 236 elementos .

Com a finalidade cle toinat o campo de pressões único, escolhos-se o valor da

pressão no ponto (0, 1) igual a 1 , o qual é diferente ao usado no antigo 1331

que usa o valor de 0 . Este valor foi escolhido sem hipótese alguma, .

Usou-se, tolerância global, 7'0Z, = 10-s, para cada uma das equações .

Usou-se, tolerância local, to/ :: 10's , para a equação de Stokes e tolerância

local, to/ = 10-s , para as equações de Navier-Stokes e de fluido não Newtoni-
ano

Na equação cle Stokes, usou-se o método de Gauss Seidel para resolver o siste-

ma linear que aparece em cada processo iterativo, atualizando-se unicamer)te

o vedor do lado direito e mantendo fixa a matriz, ver algoritmo: Stokes, no
capítulo 3.

Na equação de Navier-Stokes e na equação de fluido não Newtoniano, usou-se

pata iesolvei o sistema não linear o método cle Newton e em cada iteração deste,
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se resolveu o sistema linear pelo método SOR, com parâmetro de relaxação
w = 0.0001

Se considerou 3 valores clifeientes de viscosida.de newtoniana, X;o, em cada um

das três equações, portanto, se tem 3 valores diferentes de número de Reynolds

generalizados, isto é, poi (4.1) :

Ao = 0.1
Ão = 0.01

Éo = 0.005

Rc. = lO
Re. = 100
Re. = 200

Logo, a viscosidade não Newtoniana é como em (4.2), e para- o caso n = 1 é
colmo em (4.4) , com número de Reynolds, Re .

As figuras do campo cle velocidade e das curvas de nível da pressão, com legenda
no caso da pressão, foram plotados no software Tecplot 7.5

4.2.1 Equação de Stokes

e Campo de velocidade e pressão
O campo de velocidade e a pressão para a equação de Stokes, estão apresentados na

Figura 4.9, nela, se apresentam tmla coltma do campo de velocidade e a outra pata

as curvas de nível cla pressão, para os 3 valores de número de Reynolds : 10, 100 e
200

e Número de iterações globais e tenapo de CPU
O número cle iterações globais e tempo de CIPU se mostram na Tabela 4.15 , e pode-
se observei que enquanto o número de Reynolds aumenta, o número de iteiações
diminui e, portanto o tempo de CPU, também diminui.

4.2.2 Equação de Navier- Stokes

e Campo de velocidade e pressão
O campo de velocidade e as cuidas de nível cla pressão estão apresentados na Figura
+.10
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1.0s

1.04
1.03

1.03
1.02
1.02
1.01

.0

1.0

1.00
0.99

velocidade: Be = 200 pressão: Re = 200

P
1.09
1.08
t.08

.07

1.06
1.05
1.05
1.04
1.03

02
1.01
1.01

.00

velocidade, Re = 100 pressão,./?e :: 100

P
2.03

1.87
1.79
1.7
1.64
t.56

.48

1.32
t.2S
1.17
1.09
1.01
0.93

velocidade, Re = 10 pressão: Re = lO

Figura 4.9: Equação de Stokes: campo de velocidade e pressão
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/

'T

\

X

1.
l

/

P
1.22

1.10
1.06
1.03
0.99
0.95
0.91
0.87
0.83
0.79
0.76
0.72
0.68

,r
/

\

/

/

\ r/ É

velocidade, Re = 200 pressão: Re = 200

r \

t
'T

,/

#
\

\

P
1.26

1.18
1.14

10
1.06

0.70

\
/

: /
/

/

\
/

/

velocidade: Re = 100 pressão, Re = 100

/

\

\

/ /\
\

/\ /
/\ /\ / /

P
2.08
1.99

.90

.8

1.73
1.64
1.55
1.46
1.37
1.28
1.20
1.1

0.93

velocidade: Re = lO pressão: Re = lO

Figura 4.10: Equação de Navier-Stokes: campo de velocidade e pressão
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Tabela 4.15: Equação de Stokes : Número de iterações globais e tempo de CPU

e ]Núlnero de iterações globais e tempo de CP'U
O número de iteiações globais e tempo de CPU pala a equação de Navier-Stokes,
são apresentadas na Tabela 4.16

Tabela 4.16: Equação de Navier-Stokes. Número de iterações globais e tempo de CPU

Re It tempo de CPU
10 12 18m 21.3s

100 5 08m 38.8s

200 4 04m 58.5s

Re It tempo de CPU
10 10 18l-n 56.6s

100 4 [ Im 05.9s

200 4 Lona 05.6s
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4.2.3 Equação de unl fluído não Newtoníano

e Campo de'velocidade.(opressão

Para n < 1, o campo de velocidade e pressão são apresentados nas figuras : 4.11, 4.12

e 4.13 , para os diferentes valores de número cle Reynolds. Para Re. = 10 , não se
tem convergência quando n = 0.4 e quando n = 0.1

Para n > 1 , o campo de velocidade e pressão são apresentados nas figuras : 4.14 , 4.15

e 4.16 , pala os diferentes valores de número de Reynolds. Para Re« = 10 , não se
tem convergência quando n = 1.6 e cluando n = 1.9

Acredito que a convergência para Re. = 10 é obtida com outro paiâmetio de
relaxação : w # 0.0001

+ Número de iterações globais
O número de iteiações globais é apresentada na Tabela 4.17, com espaços em branco
onde a.convergência não ocorre.

Tabela 4.17: Equação de um fluido não Newtoniano. Número de iterações globais

n Re. =10 Re. = 100 Re. = 200
1.9   6  
1.6      
1.3 9    
0.7 6    
0.4     ' =

0.1      
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P
1.21
1.18
1.14
t.lO

.06

.02

0.9S
0.91

0.79

0.72
0.68

velocidade, Ren = 200 pressão. Re7z = 200

. ~ ~ '- -': ,. ( '

P
1.25
1.2t
t.17
1.13
1.09
t.os
1.0
0.98
0.94
0.90

0.74

velocidade. ./?en = 100 pressão. Ren = 100

/

/

\

\

\

:\\
\

\

/

/\

/

\
/

/

/\ \ // /

P
l.gl
t.85
1.78
1.7

.65

1.58
t.5

1.24
t.18
1 .
1.04
0.98B

ã
velocidade. Een = 10 pressão, feri = lO

Figura 4.11: Equação de um fluido não Newtoniano, n = 0.7 : campo de velocidade e pressão
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1.21
1.18
1.14
1.10
1.06
1.02

0.99i
0.9S

0.91 l

0.80
0.76;

velocidade, Ren = 200 pressão. Ren = 200

velocidade, nen = 100 pressão, Ren = 100

Figura 4.12: Equação de um fluido não Newtoniano, n = 0.4 : campo de velocidade e pressão
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l
\

\

\

/
f

\

.:\\

/

/

/

/

/

P
1.22
1.18

1 .
1.07
1.03

P
0.80
0.77
0.73

.z
/

\ ' ''- ..- /

velocidade. Ren = 200 pressão, Ren = 200

g
P

1.26
1.22
1.18
1.14
l. l l
t.07
t.03
0.99
0.95
0.91
0.88
0.84
0.80
0.76
0.72

#

pressão, Ren = 100 pressão, ./?en = 100

Figura 4.13: Equação de um fluido não Newtoniano, n 0.1 campo de velocidade e pressão
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P
1.23

0.99

0.87
0.84
0.80
0.76
0.72
0.68

velocidade, Ren = 200 pressão, Ren -: 200

P
1.27
1.23
1.19
l.t5
l.l l
1.07
t.03
0.99
0.95
0.91
0.86
0.82
0.78
0.74
0.70

velocidade, Ren = 100 pressão, ./?en = 100

P
2.29
2.15

1.87
1.73
1.59
1.45
1.3
1.17
1.03
0.89

0.61
0.47

velocidade. Ren = lO pressão. .Ren = lO

Figura 4.14: Equação de um fluido não Newtoniano, n = 1.3 : campo de velocidade e pressão
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P
1.24

.20

1.16
1.12
1.08U
1.04U
0.96
0.92
0.88

0.80
0.76k 0.72
0.68

velocidade, ./?en = 200 pressão, Ren = 200

P
t.29
1.24
1.20
1.16
t. l l
1.07
1.03
0.99
0.94
0.90
0.86
0.81
0.77
0.73
0.69

ê

velocidade, ./?en = 100 pressão, Reli = 100

Figura 4.15: Equação de um fluido não Newtoniano, n = 1.6: campo de velocidade e pressão
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P
.2S

1.16
1.12

1.04
t.oo
0.96
0.92
0.88
0.84

0.7S
0.7

velocidade, Ren = 200 pressão, Ren = 200

P

1.2g
1.24
1.19
1.13
1.08
1.03
0.98
0.93

0.77

0.6

Figura 4.16: Equação de um fluido não Newtoniano.

velocidade. Ren 100CI pressão, ./?en = 100

1.9 : campo de velocidade e pressão
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+ Tempo de CPU
O tempo de CIPU é apresentado na Tabela 4.18, com espaços em branco onde a

convergência não ocurre. AJ empa aumenta muito
conforme n toma valores maiores que l e, mais ainda, quando Re. = lO.

Tabela 4.18: Equação de um fluido não Newtoniano. Tempo de CPU

  Re. = lO Re. = 100 Rc. = 200
1.9   17na 04.6s 09m 45.Is

1.6   07m 07.7s 03m 30.2s

1.3 29m 20.2s 02m 13.2s Olm 27.0s

0.7 12na 00.Is Olha 02.6s 00m 29.9s

0.4   Olm 40.5s 1)1m 04.6s

0.1   02m 39.0s Olm ] 6.6s



Conclusões

A Formulação Mínimos Qua.drados com Elementos Finitos (FMQEF) foi aplicada
para resolver um sistema acoplado de equações diferenciais parciais não lineares. O de

senvolvimento do ergo funcional mínimos quadrados, nas equações diferenciais parciais não
lineares, foi usado sem linearização de selas termos não lineares ou introduzindo outras

aproximações. Este procedimento foi aplicado a um caso específico de fluido não New-
toniano incompressível 2D, modelo lei de potência, em estado estacionário, isotérmico e

em regime laminar. Para problemas não lineares o princípio de minimização por mínimos
quadrados requer encontrar um {(íg]. o qual faz {gs} (vetou das derivadas parciais do erro

funcional mínimos quadrados, com respeito aos graus de liberdade globais {Js}) um ve-
tou nulo, o qual, é solucionado utilizando o método de Newton. Um exemplo numérico
é utilizado para mostrar a ordem de convergência c características de aproximação do
método .

Para a implemetação da FMQEF de um fluido não Newtoniano se procedeu da seguinte
maneira: Primeiro, se implementou a equação de Stokes, logo, a equação de Navier-
Stokes, e por último a equação de um fluido não Newtoniano, para maior detalhe confira

o diagrama na Figura 3.2. Dentro dos três modelos de estudo, tratados neste trabalho,
considerou-se cada uma destas ecluações. E no Modelo 1, analisou-se resultados de taxa

de convergência pala o vetou velocidade e para a pressão

O que se segue, são conclusões específicas, baseadas neste trabalho .

1. A condição {y(J)} = {0}, para um vedor solução {ó}, representa unicamente uma

condição necessária pata obter o mínimo do eno funcional mínimos quadrados, /. A

condição suficiente é dada pot {(í*lT l./pl {(í*} > 0 , para um vetou arbitrário, {(5*}. Dacto
que / = 0 é o mínimo, procuraremos um vetou solução {J} cine satisfaça / = 0, então,

automaticamente teremos a condição suficiente pata blue a matriz jacobiana seja definida

115
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positiva. Assim, a condição suficiente dada poi {ó*JT IJpl {â"} > 0 , pode ser substituída

com / = 0 . No sentido computacional-numérico: {g} $ V e / $ V (onde V pode ser

nleciõümaü'3õmã:u(lo';); (mü'')T õtõTlxaaizõm
para atingia um mínimo global numérico de /. Em nosso trabalho, só se abordou a
condição necessária com V cla O(10';)

2. Quanto à geometria, sabemos que um quadrado não é uma geometria complica-
da, embora seja muito útil nos testes numéricos. A FMQEF aceita outras geometrias
complicada.s, e que podem sei discretizadas pelo software EasyMesh sem dificuldade al-

guma. Além disso, este software pode oferecer certos refinamentos em diferentes regiões

do domínio. Neste trabalho não foram considerados estes refinamentos, porque não era
nosso objetivo, mas não é difícil obtê-los

3. Devido unica.mente a consideração de 4 malhas, cada uma mais üna que o outra,
isto é, de 14, 44, 150 e 236 elenaentos, se obteve os seguintes insultados de taxa de
convergência para o Modelo l

B Na equação de Stokes a ordem de convergência para o vedor velocidade é em média

1.90 e a ordem de convergência para a pressão é 0.90

e Na equação de Navier-Stokes a ordem de convergência pai'a o vedor velocidade é em
média 1.90 e a ordem de convergência pala a pressão é 1.08

e Na equação de um fluido não Newtoniano :

Para n < 1 a ordem de convergência pala o vetar velocidade é em média 1.90 e
para a pressão é em média 1.15

Pala n > 1 a ordem de convergência para o vetor velocida.de é em média 1.86 e
para a pressão é em média 0.68

Tendo presente que os elementos finitos foram de aproximação linear, pode-se dizer que
a eficiência do método FMQEF para um fluido Newtoniano é boa para a velocidade e
pressão, e no caso não Newtoniano é boa pala a velocidade, enquanto para a pressão é
boa em fluidos Pseuclo plásticos e legulai em fluidos Dilatantes .

4. No Modelo 3, o método FMQEF, na equação cle Stokes, não apresenta neuhuina

dificuldade com respeito à convergência. Porém, apresenta celta.s dificuldades nas outras

duas equações, com despeito à convergência clo sistema linear clesenvolviclo no rllétodo
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de Newton, devido à presença do termo não linear convectivo. Na equação de Navier-

Stokes, o método de Gauss-Seidel já não converge pala alguns números de Reynolds,

necessário implementar o método de SOR para. superar estes inconvenientes. Não obstante

encontrar um bom parâmetro de relaxação é trabalhoso, devido ao fato que ele é obtido

fazendo testes. Do mesmo modo, no caso da equação de um fluido não Newtoniano, a
convergência falha pa.ra alguns valores de n

Por outro lado, pela razão de club neste Modelo 3, se fizeram testes para três valores de

número de Reynolds, 10, 100 e 200, o tempo de CPU, em cada uma das equações,
começa a incrementar-se a medida que o número de Reynolds é mais baixo.

Algumas das vantagens desta FMQEF são

e Não linearaliza termos do sistema de equações diferenciais pai'dais não lineares, nem
usa ouvias aproximações, como por exemplo método da função "Penalty"

e Não pt'ecissa elementos de oi'dem de aproximação altas para apreciar a eficência e
robustez de dita formulação .

e Usa igual oi'dem de aproximação pai'a cada un] das variáveis

Uma das desvantagens desta FMQEF é o espaço de memória RAM que ocupa a estru-
tura dos dados para a solução do sistema algébrico linear. Este fato de deve a (lue estamos

resolvendo uin sistema cujas incógnitas não são somente as variáveis principais {ui, u2, p}

mas também, as variáveis auxiliares {rii, ri2) r22] , que surgiram pela transformação do
sistema de equações de segtmda ordem em um sistema acoplado de primeira ordem .

A maior dificuldade de implementação se apresentou no Modelo 3, quando se quiz

obter as condições de contorno para a pressão e as tensões. Enquanto as condições de
contorno da.s tensões fofa.m simples, pois poderiam ser obtidas direta.mente do sistema

acoplado de equações diferenciais parciais. A pressão não aparecia diretamente, apenas

seus gradientes. Desta maneira foi desenvolvida a fórnaula cle Tayloi pala a pressão nos

pontos do contorno, com pressão inicial clacla no ponto (0, 1) . O fato de ter, no contorno,

normal exterior pala.leia aos eixos coordenados facilitou a implementação.
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Num trabalho futuro, com o propósito de melhoram a rapidez e a ordem de convergência
se poderia fazer o seguinte:

e Estudar o método de Newton com "linfa search". Isto significa que o vetar solução
atualizado sela a soma cla solução anterior com o acréscimo multiplicado poi um
escalar. Este escalar é escolhido para minimizar o erro funcional mínimos quadrados.

© Devido a que cm cada iteração do método de Newton se tem que resolver um sistema

linear da ordem (./ri x .Vi) o qual é realmente muito grande em termos de aimaze-

ilamento. Então, procurai métodos diferentes, como por exemplo "wavefront" ou,

algumas técnicas club resolvam este sistema em blocos, facilitando a obtenção da
solução e permita usar malha.s mais finas.

e Considerar urna. versão /z, p, ou /z --p (to método de elementos finitos. Assim,
conseguiremos melhorei a precisão clo método, pois, estaremos agindo no tamanho

da malha A, e na ordem de aproximação p.

Este tra.balão, estudou os fluidos não Newtonianos mais simples, não entanto, pode-se
estender e abranger estudos cle escoamentos complexos como é o caso dos fluidos vis

coelásticos, os quais, tem equação constitutiva dada por uma equação diferencial e/ou
equa.ção integra], o qual implica que os esforços anuais dependem da história pa.usada da
dpenl'...,rã.



.'\-pêndice -A.

Variação de Gâteaux

A.l Variação de Gâteaux

Definição. Seja r' : t/(uo) Ç X ---} 11{ uma funcional definida sobre um entorno aberto
U(tzo) do ponto uo no espaço normado real X. Pala um o C X fixo, fazemos

a(f)

é({) (F' . a)(Í) («o + t«)

onde o parâmetro t está em um entorno aberto do ponto Z = 0.

A Mar anão de Gávea?&z ou Primeira UarÍação (ÍF'(uolu) da /uncÍona/ F' no poRIa
uo rza dzreçrzo u, é clehnido como:

Jf'(uo ; «) : 'qu Ç: X (A.l)

Si F'CC:(R"), «o=«o,« C R" então

õf'(«. ; o - eqilo , Vu CIRm

Portanto

Jf'(«o ; «) VT'(«o) . « ,

Pala mais detalhes ir a 1201 pag 45, e 1341 pag 43.

V?p c RN (A.2)
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.A.pêndice B

Obtenção de matrizes e valores
elementares

B.l Preliminares

Considere-se no elemento triangular linear e, dado na Figura 2.5 , os seguintes valores :

ai= 3--sçz ói-3/2--y3 di= 2g/3 z3y2
a2= i--za b2::3/3--yl d2=z33/i
a3=z2--zl b3::yi--y2 d3= i3/2 z2yt

Então as /urzçães bases /orais /íneares sobre e, dado em equações (2.3)-(2.5) são

«. - } la: + ó;« + «:«l

(B.l)

(B.2)

onde

J = ctsbz '-- a'Aa

Além disso, suas derivadas estão dadas por
b;

""'''jJ (B.3)

De (B.l) podemos, também, obter as seguintes matrizes

ütfG,j) = bebi

ps{ ({,j) = biaj

ó.{(i , .j )

eta(i,j) = aibj ,
(B.4)
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B.2 Cálculo de integrais elementares

e os seguintes escalales :

12]

3

S5 == crJ
{-1

S7

{-1

3

S9

l
sll

}$«:':
S13

3

S6 M

B
B

S8

]

=1

}$':";
3

s10

S12

l

j-E ';«,
S14

B.2 Cálculo de integrais elementares

Agora calculemos

( .Ê (P)

(.E üc)

( .Ê (?G)

( .Ê (jGG)

( .Ê (jGG)

( ./l üac)

(.A ac)

( ./L (/)

as seguintes vetores-integrais, com

( { { { ) /-

( á & ü ) /;

( à á â ) .r;

(à ü ü) /,

(h à Ü) .r,

(Ü á à) .r-:

( & à á ) .r:;

( à ü â ) /:.

a fórmula dado em (2.25)

(.Êa) - (à à à)

(Ê(;(;) - ( & á é)

(A(?(;) - (Ü â Ü)

(.Êcc) - (h â Ü

(1(:(;) - ( ü

( .Ê (?)

(./:(?) - ( & ü á )

(.Ê(?(?) - ( h â à )

G

/2

/4

4

&

- (.A ac) -

- (./lüac) -/10

/12
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Estas integrais :

C = :Ê/1((:,(,,(3)(i
ã - É/-((:,(,,G)

vão a dependem da escolha de .r = (./i, /2)

Uma vez calculadas as integrais cle acima,

Í,.(i,j) = j.«,.«i«i,«l = t,ii{,

1. ({,j) = J.«,.:i«i.«z = bili

1,;(i,j) = J.«.,-i«,i«s = bilã

1.(i,j) = J.«,,.i«i = b:l{

1,,(i,j) = f.«.:j«i.fi = '2bil'

1,..(i,j) = J.toj«...iJ, = aii,õi

1..;(i,j) = J.«.i«,,,i",,

1,..(i,j) = J.«.i"'-:{

1,.:({,j) = j.to..itoi.fz = 2bil{

1..,(i,j) «-.,i"'i«.,

i.. (i,j) «,,,l"-;

1.; ({,j) wj«..:f,

i.,.çi,j) = J.«...i"iw2

1..(i,j) = f.«:,j"-i
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ii, = :f:.f,l.(*,(,,(:)(i
ã - IÂ((-,(,,(:)

podemos calcular estas outras

i.l.i,j) = J.«,j"'',.i«,-

/. (í,.j) .«j.«,:i",

i.l.i,j) «,j«,..''",,

1.(i,j) = J.«.i"-,-i

r...l.i,j) = .1.««j«..ill

1...(i,j) = J.«-j"-,,{"'t

.r,..(j,.j) .«j"',,,;«,;

1...(i,j) = J.«,j««..i.f\

&..(i,.j) .«,,j'',:«-

i..l.i,j) = j.«,.i'"i"'s

1..(i,j) = .f.«.,,i«,ij,

1..({,j) "'«i«"i'"-

i..l.i,j) = J.«..,j"-iws

i.,l.i,j) = J.«.j«.iJ-

ínte. «,;.
' " " vt)' w'u '

/í,6j

.râz'j

.r;Z'j

2/:ój

2/iaj

«;4

ai/Í:

«:4
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B.3 Cálculo de matrizes e vetores elementares

as matrizes e os vetores el

matrices e vetores

« -,(i,j)
« - - -,(i, .j )

fê- 1«? -- «- '-, -'- ":«; + «$ -'- «,«, *- «:1
s?./mes

ilÜ lp-«: + ;,:«, + ;,:':; -- ãp,«: + ',«, -'- ;,,'*, -'" i-";'-- --
É:#;'*, -- ";«;l

{8 1p-«:+ ;"-«, -- ;":«.+ ;p,«:+ ,,~,
;,;«,* ".«;]

IÍ: lp? + :p, + / /3; +p{ + /j,#; -+ õgl

;s6 t) t) aia.f

Õs tOD t)aias

l

« :-,-(i,.j)

ã(i,.j) ll
+ P,'*3+ #3'*: +2

a({ , .j)

"«-.-;({,J')

" :-;-(i,.j)

«« ,-;(j,.j) ;s6 t) t)Piam

l
;sio t)DPI aj"-, ;- (j,.j)

z,ó --;(í,.j) ;'.oo«.'j

z, --;-(j,.J) ;;..D9«.Z'j
ó-«(i, .j ) a(í , .j)

b-,-;({,.j)
b , .- ({,.j) s?:Jm"

ó(j , .j )

b(i,j)
« -,({,.j)
" - : -,-(i , .j )

ã;.uoa.z'j

Õs:o0DP.Z'.f
1 .

Õ)(':« + '-,
S5/,*

óó ,-.(í,.j)

ó-, -;- (j , .j )

.- -,(j , .j )

c --,({,.j)
+ a,)«/./'

c :-,- (j,.j) + P;)et«
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c-«({ , .j)

L'-2-3(ií:»

c-,-3 (à,.j)

a- : ,({ , .j )

a- : -,(j , .j)
a---, (i,.j)

.- :,(j , .j)

. --,({,j)
'---,-(j,.j)
« :-;({,.j)
' - - -;-(j , .j)

. -«({ , .j )

. -, -;({ , .j )

' ,-; ({,.j)

'' ,-.({,.j)

'-,-; (j,.j)

, «(j,.j)

«-, ;(j,.j)
, 2-;-({,.j)

/!',

./'-l-,

./! 1 -2 -

Ê';

/!,.,
.f!:.;.

-M)Z,.t-
sll/,..

c- - ,(í , .j)

c-:-,(j,j)

'-:-,-(i,.j)
c «({,.j)
S5/r.S

c-,-3({ , .j )

s6J t). . l{

s ioJ t) ., /Í

. -,({,.j)
'- - -, -(j , .j )

sll/.

s6Jt)p. il.

s ioJt)p. l{

.-«(j,J)

c-2-'(í , .j )

'-,-; (i,.j)

2b{ lai/J + a2/a2

2./ss/:

2ai l/3i /.l + P, /a2

2bi lal/1l + a,4

2ai l/3t /il + p2e
'2Js \ \ll,

-- ©,';l

-- «.el
-- p;'íl

Pela obtenção clãs integrais elementares e, a obtenção clãs mata.izes e vetoies calculados
acima, podemos obter as matrizes e vetotes elementares :
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'4ii
'4.i4
Á 15

'4.1.4
'4.i.s

''l22

'4 2.
Á-2-4

'4 2.s
'432

''l44

'442

''!55

'4s2

''lss

CZ-12+a.1.2+CZ-] 2

sfolv"es

{';oo..z'j
aa-1 5 + ((.1.5-

Ü.'«

sssõJmes
elos 1 1 J7nes

à({: + {, + {;)Dp.bj

{'.OnP;ój
aa-2-5 + a.2.5.
S5/.
slo/,,.

S5/.
D.Í;"j
S5/..
slo/.
s10/,,:

/j-í-c

B-2-s

B42

Ü7'sz

ssssJmes
siosi IJ7nes

bb i.; + b i.5

á((: + (, + (3)D...«j
!siit)D«.a:Í

É«/'

s:Jmes
b 23+b.2-a+b.2.3 +il23+b23

bb 2.s + ó.2-5-

si tt) t)P{ aj

S6/«

sll/..

S6/,,

S6/.:
s l ] /.

sll/,,:

+ai2+âi2

C'sa

C'53

C-12 + C-1 2 + C.1.2

s lo/.

S6/,.

C 23 + C.2 3 + C.2.3.

á«/.r
Ü.'«

Z,)-i4

/)-1-4

u/,,
d i2 + d.i

ssJt).:.ll.
S6/,.

J'm,es

á.'«

2+d i.a
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E-i-s

E 2-s

E33

Esu

Ess
Eõ3

Rs3

Rõ3

s10/,..
e-12 + e i.2 + e.i.2

s10/. r-23 + r 2

/siiDP./{

1 -

Jrnes

3

sõl,..
e-23 + e 2.3 + e 2.3.

ee-2-5 +

psz21

àps''
21

Jmes
;J;.efa21

/,

/33

./Li2 + ./:i-2 + /.i.z
'2Js xale

'2Jscl'a

f-« -} J-,-. +- j-' .
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