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BESUm 

Neste trabalho é construído um modelo de elementos finitos, coctbinando-se um 
esquema de refinamento-r com o método CCAU proposto em [2]. Comparado com este 
último, o modelo aqui desenvolvido fornece uma melhor aproximação de camadas limites, 
sem aumentar o custo computacional 

ABSTRACT 

In this paper a new finite element model is constructed combining an r-refinement 
scheme with the CCAU method developed in [2]. The new formulation gives better ap
proximation for boundary and internal layers compared to the standard CCAU, without 
increasing computer costs. 
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Em trabalhos anteriores [1,2] foram desenvolvidos novos modelos de elementos 
finitos, baseados na formulação de Petrov-Galerkin, para a resolução numérica de proble
mas de transporte transiente com convecção dominante. 

Conforme mostrado nesses trabalhos esses modelos apresentam uma performance 
bastante superior a outros, também baseados num esquema de Petrov- Galerkin [3,4], no 
que diz respeito à precisão na determinação de camadas limites internas e/ou externas. 
Essa melhor performance deve-se às boas características de estabilidade presentes nos 
modelos apresentados em [1,2], decorrência direta de um efetivo controle de derivadas na 
direção do gradiente da solução aproximada. 

Na referência [5], esquemas adaptativos de refinamento de malha (tipo-h),e au
mento da ordem dos poÜnômios de interpolação (tipo-p) são aplicados ao método SUPG 
desenvolvido em [3]. Com o refinamento h, as oscilações típicas do SUPG , próximas às 
camadas limites, são eliminadas. O mesmo não ocorre quando se utiliza o refinamento p. 
Isso está mostrado em [6], onde também comprova-se que o método CCAU, desenvolvido 
em [2], é suficientemente robusto no sentido de que aumentando-se a ordem dos polinômios 
de interpolação melhora-se a aproximação das camadas limites. 

PROBLEMA ANALISADO 

Neste trabalho estamos interesados na determinação do campo escalar <&(x) 
solução do problema de valor de contorno 

-üv(KV+) + n-V+ = f(x) em Í2 (Io) 

V(x)=,(x), x e r , ; r,ur, = r (i&) 
-ü^.n^x), x€r,; r,nr, = í, (ic) 

onde 0 C IP(n > 2) é um domínio limitado com fronteira suave T e normal exterior n. Nas 
expresôes anteriores K(x) ê a difusividade, as funções escalares/(x),p(x) and q(x) : X € fl 
são dados do problema, e o campo vetorial n(x) define a velocidade de transporte. 

Formulação Variacional. A formulação variacional do problema acima proposto 
' consiste na determinação da função ^(x) € S, tal que 

a (M) = /Í7) Vi7€V (2a) 

onde 
S s {*;* € ff,(ft),*|r, = g) (2b) 

V B f o 9 C f f i ( n ) f 4 r # « 0 } (2c) 

a(M) • / KV+ • Vif á*n+ / u. V ^ rffí (2d) 
Jn Ja 
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Hn)=l/•? <*«+/ ft <T (2e) 

Solução Aproximada. Seja IIA uma partição de elementos finitos definida por: 

Sejam ainda: 
S* • {*k € Jí,(ft); ** € P* Vft. € nfc, / ) r . = g) (4o) 

^«{^«^(njj^e^vn^nN^-o}. (46) 
Logo, de acordo com o método CCAU, a aproximação do problema (2a — e) consiste em: 
Detennimar ^* € 5"*, tal que 

Ne f 

o(̂ *,i?*)-F(Vk) = -X)7 « . « . W W a i 

Jve -
- E l «.7Í:(**)M|8.(**)|W.V„*dO Vi,*€V* 

(5) 

onde 
»«(**) = {-<K»(ff W*) + u • W* + / } (6) 

é o resíduo, e as funções de "upwind" ae e 7^ estão dados em [2]. 

Observações: 
i) Os termos do lado direito da igualdade provêm da perturbação de Petrov-

Galerkín adicionada às funções peso do método de Galerkín. 
ü) O esquema assim gerado é não linear, visto que a ponderação depende da própia 

solução aproximada. 
iii) O primeiro somatório no lado direito da igualdade é responsável pelo controle de 

derivadas na direção "streamline". Considerando-se apenas esse termo tem-se o 
método SUPG. 

iv) O segundo somatório é responsável pelo controle de derivadas na direção do gra
diente da solução aproximada. Este termo gera a estabilidade adicional requerida 
em problemas envolvendo a formação de camada limites. 

v) A função lt(4h) é construída de forma tal que em regiões de solução regular 
Tt(tk) ~* 0> e e m regiões de elevados gradientes 7«(^fc) & O » ativando a esta
bilidade adicional necessária para a resolução numérica do problema. Em outras 
palavras, quando o método CCAU é utilizado, o gradiente da solução aproxi
mada é controlado de forma auto-adaptativa, dependendo da regularidade do 
problema. 
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MÉTODO -R 

Na seção anterior mostrou-se que o método CCAU é por construção um método 
auto-adaptativo, em que a malha de elementos finitos permaneceu inalterada, mas, em 
contrapartida, as funções de ponderação do método de Petrov-Galerkin modificam-se com 
a solução que se quer obter. 

Nos esquemas auto-adaptativos do tipo h, p ou r um enfoque diferente é adotado 
. No primeiro, um refinamento da malha em regiões onde o erro é "grande", é adotado. No 
segundo aumenta-se a ordem dos polinômios de interpolaçâb . No terceiro modificam-se 
as posições dos nós dos elementos, mantendo-se constante o numero de graus de liberdade 
do problema original, na busca de uma condição de optimalidade representada por uma 
uniformização do erro no domínio discretizado. Note-se que com esse procedimento é 
impossível reduzir o erro de aproximação a zero. O método r posibilita uma redução dos 
erros "elevados" à custa de um aumento dos "menores" erros. Portanto, com o método r 
consegue-se uma redistribuiçãb de nós, gerando uma malha mais adequada à resolução de 
um dado problema. 

Procedimento Adotado. Em problemas envolvendo camadas limites é funda
mental uma boa representação dos gradientes próximo* à regro de descontinuidade. Com 
relação ao método CCAU esse requisito torna-se ainda mais importante visto que a função 
de ponderação envolve o próprio gradiente da solução aproximada. Segue-se daí que A 

natural adotar para indicador de erro a expressão [8] 

e=V^-W*. (7a) 

Não sendo conhecida a solução exata V#, introduz-se o erro 

••sVaV-Vat», (7b) 

onde V<f>* é construído usando-se as mesmas funções utilizadas na interpolação de <f>h, 
tomando-se em cada nó i da malha a média aritmética dos valores (V^*)e dos elementos 
que concorrem neste nó. 

Com a definição da norma em £j(fl) do erro, isto é : 

||e*||S = / e*.e*df) = V* / e\e'dQ, (8) 

segue-se então que a expressão : 

-iSl' 
onde m(fl) é uma medida de fí, representa o erro médio quadrático das derivadas. 
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Nas *-~tratégias de redefinição de malhas que serão apresentadas a seguir, a ex
pressão (9) foi tomada como indicador de erro. Visto que no método r busca-se a uni
formização do erro, através da modificação das coordenadas dos nós da malha, no deslo
camento de cada nó deve-se levar em conta o erro dos elementos que concorrem nesse 
nó. 

Sejam então ie> (e = 1,...., m), as coordenadas dos centros geométricos dos m el
ementos que concorrem no nó í de coordenada x,\ Pode-se então definir a nova coordenada 
deste nó como ^ ^ 

*, = ^ * < e ' , (io) 

onde 

' H9tf-' 
Afim de evitar grandes distorções da malha, e o conseqüente aparecimento de elementos 
nlo-convexos, tomou-se para a definição da nova posição do nó í a expresãb 

x?"*xt .+ l ( i t -X í ) ; O<0<1. (12) 

Estratégias de Refinamento. Foram utilizadas duas estratégias de refinamento. 
Na primeira, a cada iteração do método CCAU procede-se a uma redefinição de malha, 
conforme descrito anteriormente. Neste procedimento o critério de parada é baseado na 
convergência da solução do método CCAU, definida por : 

motltfj-tfj.il^toli í=l,....n©#, (13) 

onde j denota a ordem da iteração do método CCAU. 
Na segunda estratégia executam-se ciclos alternados de convergência do proced

imento iterative do método CCAU seguido de redifinição de malha, Neste caso adotou-se 
como critério de parada a condição : 

\mazetii - maarcej-i| < tol, e = 1,2..., Net (14) 

onde j representa a j-ésima redefinição da malha. 
É interessante observar que essa segunda estratégia obedece ao esquema típico 

de refinamento r. 

REmiAPQg WMflWW 

O primeiro exemplo analisado, consistiu na resolução numérica da equação de 
difusão - convecção 

. < * * * d<f, . 
- f e 5? + t t d7 ! s 0 » 
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definida no domínio um-dimendonal 0 < x < 1, oom condições de contorno #0) = 0 e 
#1) = 1/ Adotou-se u = 1, k = 0.02. Na figura 1 mostram-se os resultados obtidos 
combinando-se o método de Galerkin com o esquema r de refinamento de malha.( Obvi
amente neste caso adotou-se a segunda estratégia descrita na seção anterior ). Em linha 
tracejada está representada a solução correspondente a uma malha inicial constituída por 
10 elementos lineares igualmente espaçados. Em linha cheia representa-se a solução obtida 
com 20 iterações . É surpreendente a migração de elementos para a região de formação 
da camada limite e a completa eliminação das oscilações espúrias da solução de Galerkin. 
Comparada com a solução exata o erro relativo máximo é de 4%. 
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0.2 
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-0.6 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 

X 
Figura 1. Galerkin - Problema Uoi-dimensional 

O segundo exemplo analisado é descrito pela equação 

-AA^ + «Aty = 0 

definida no domínio bi-dimensional [0 < ar < 1;0 < y < lj, com condições de contorno 
#«,0) = # l ,y ) = 0 e #a?,l) = 1 . 4(0, y) é uma função seccíonalmente linear com 
valores #0,0) = 0, #0,0.6) = 0, #0,0.65) = 0.5 , #0,0.75) = 0.95, #0,0.8) = 1.0 e 
#0,1) as 1,0. O campo de velocidades é constante com u# = 1 e u. = - 1 . O coeficiente 
de difusividade ék = 10"8. 

Para este problema a solução de Galerkin é extremamente oscilatória em todo o 
domínio do problema. Neste caso, obviamente, o refinamentos não conduz a uma melhora 
sensível desta solução. Nas figuras 2 a 4 apresentam-se, para a seção y = 0.5, os resultados 
obtidos com os métodos SUPG e CCAU combinados com refinamento tipo r. Em todos os 
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a solução de partida, (linha tracejada), foi obtida com uma malha uniform» de (20 
x 20) elementos isoparamétricoe bi-lineares. 

Na figura 2 mostra-se, em linha cheia, a solução finail obtida usando-se, o método 
SUPG. Neste caso observa-se que o refinamento r, aplicado usando-se a estratégia 2, não 
consegue eliminar as oscilações próximas às regiões de formação de camadas limites. 
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Figura 2. SUPG + Estratégia 2 

Nas figuras 3 e 4 estão apresentados os resultados calculados com o modelo 
proposto neste trabalho. Observa-se destas figura que o esquema de refinamento, quer 
seja usada a estratégia 1, quer seja usada a estratégia 2, conduz a uma melhor representação 
das camadas limites. 

Na figura 5 mostra-se a evolução do erro máximo cora o número de iterações do 
método r . Verifica-se, dos gráficos apresentados nesta figura, a superioridade do esquema 
CCAU + método r frente ao SUPG -j- método r. Na curva do erro máximo, correspondente 
ao CCAU + método r, observa-se um ponto de mínimo alcançado por ambas estratégias. 
No entanto, do ponto de vista computacional, essas duas estratégias apresentam perfor
mances bastante diferentes. Com a primeira, o tempo gasto para a obtenção desse mínimo 
é praticamente idêntico àquele gasto para a obtenção da solução sem refinamento. Já com 
a segunda estratégia o tempo de processamento é três vezes maior. 

Na figura 6 comparam-se as soluções finais obtida* com essas duas estratégias. 
Nota-se que apesar do maior custo computacional da segunda estratégia as duas soluções 
são praticamente coincidentes. Em ambos ou casos ocorre uma maior concentração de 
elementos próxima à região de formação da camada limite interna. Isso é devido, em 
parte, ao tipo de pós-processamento ucodo para as derivados, objetivando a determinação 
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de um valor nodal único. Gomo neste procedimento foi adotado uma média, os valores 
nodais pós-processados para os nós do contorno não diferirão muito daqueles previamente 
obtidos. O mesmo não ocorre com os nós internos. Segue-se dai que os erros calculados 
na região de formação da camada limite externa são menores que os erros obtidos nos 
elementos próximos à camada limite interna. Isso faz com que ocorra uma migração 
mais lenta dos nós internos para o contorno. Pode-se atenuar este problema utilizando-se 
técnicas de póe-processamento mais refinadas como, por exemplo, projeção sobre as funções 
de interpolação [8], mas a um custo computacional mais elevado, visto que, neste caso, os 
valores nodais pós-processados são calculados resolvendo-se um sistema de equações . 

Finalmente na figura 7 apresenta-se a malha final obtida com a 1' estratégia, 
determinada com 3 iterações do método CCAU. É interesante observar a tendência dos 
elementos, concentrados na região de formação da camada limite interna, a se orientarem 
segundo a direção das linhas de corrente. 

Figura 7. Malha Final (Estratégia 1) 

ÇQyÇlVgQES 

Mostrou-se que a combinação do método CCAU com o método r, obedecendo h 
primeira estratégia de refinamento descrita neste trabalho, gera um esquema de resolução 
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bastante eficiente, pois permite, com o mesmo custo computacional do método CCAU sem 
refinamento, melhorar a solução deste ultimo. 

Neste sentido este esquema pode ser usado com vantagem na geração de uma 
malha mais adequada para a implementação de outros métodos adaptativos como h, p ou 
h-p. 
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