
CAPÍTULO 6

OBTENÇAO DAS EQUAÇÕES APROXIMADAS

4
i

6.1 - INTRODUÇÃO

Algumas decisões devem ser tomadas antes de passarmos à integração das equações

diferenciais. A principal delas é com relação ao arranjo de variáveis empregado, uma vez

que ao mantermos as componentes cartesianas do vetor velocidade no plano transformado

como variáveis dependentes, existem muitas alternativas possíveis para este arranjo. A

razão para estas alternativas é a necessidade de termos tanto u quanto v disponíveis na

mesma posição para o cálculo do fluxo de massa. As posições possíveis de armazenar u e

v são muitas. Estudos neste sentido, onde diferentes arranjos são analisados, podem ser

vistos em 119]120]. Como já comentado anteriormente, neste trabalho adota-se o arranjo

co-localizado de variáveis, isto é, a integração para cada variável se dá sobre o mesmo

volume elementar. É desnecessário enfatizar a economia. c a simplicidade que isto introduz

quando coordenadas generalizadas são usadas, principalmente no tocante ao cálculo dos

fluxos de massa em todas as equações de conservação.

o uso de variáveis co-localizadas traz, por outro lado, a necessidade de interpolar

velocidades para que os fluxos convectivos possam ser calculados nas interfaces do volume

de controle, pois nestas posições não existem velocidades armazenadas. Estas interpelações

serão discutidas posteriormente.
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O~ mesmos passos <'mprep;a<1os pnru inl.cgrar as cquaçôos no sistema coordenado carl.c-

srano. Portruito, detalhes sobre as formulnçôcs implícita c explícita, formulaçôos coiu-

prcssívois c iucomprcssívcis, forrnulnçôcs para qualquer regime de velocidade c outros de-

talhes nurnóricos básicos, sâo tomados como de conhecimento do leitor c, se necessários,

podem ser cncontruclos cru [21]. Os difcrcutcs mótoclos para tratamento do acoplamr-nt.o

prcssâo-vclocidark: em problciuns de escoamentos iucomprcssívcis t.atUbÚll s,i,o consiclcra-

dos já conhecidospelo leitor. Informaçõcs adicionais scrâo fornccidas naquilo cm <pIe o

uso de coordenadas generalizadas altera o procedimento convencional. Detalhes sobro os

métodos de tratamento do acoplumcuto prcssâo-vclocidudc podem ser vistos em [31] p;u J'.,

sistemas ortogonais c em [23],[24] para sistemas nâo-ortogouais.

6.2 - NATUREZA DA METODOLOGIA PARA SISTEMAS NAO-ORTOGO-

NAIS

Existem dois caminhos quc podem ser adotados para resolver o conjunto dc cquaçôcs

formado pela equação de conservação da massa, equações dc conservação dc quantidade

de movimento c energia c equação dc estado. O primeiro deles é resolver simultaneamente

o sistema, resolvendo-o repetidas vezes para que as não lincaricdades das cquaçôcs possam

ser levadas em consideração. Existem procedimentos simultâneos [2!J]onde, mesmo em lUll

problema não linear, o problema é resolvido uma única vez, adotando-se uma aproximação

cujo erro, por não se alterar os cocficient.cs da matriz, cstá dentro dos erros dc discrctizaçâo,

O procedimento simultâneo é largamente empregado pelos analistas numéricos da área

acrocspacial,

O segundo caminho é resolver o problema scgrcgadamcntc, isto é, resolver cquaçâo

por equação independentemente, repetindo-se o processo até a convergência. Neste proccd-

imento cada variável possue uma equação para proceder o avanço da solução e o tratamento

do acoplamcnto entre as equações c as não lincaricdadcs são processos que se confundem.

Logicamcnte, quando a. solução é simultânea o acoplamcnto já está automaticamente

considerado, enquanto quc na solução scgrcgada o tratamento do acoplamcnto sc reveste

de grande import.ância, pois o avanço de uma. variável interfere no avanço da. outra (PW,
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ca..so Hão seja controlado, pode fazer o processo divergir. Neste trabalho é empregada a

metodologia scgrcgacla.

6.3 - INTEGRAÇÃO DAS EQUAÇÕES

Adotando-se unia forruulaçâo implícita, onde todos os termos sã-oavaliados no iu-

stantc t + ~t e usando derivadas para trás para avaliar a derivada. temporal, a integraçiio

da Eq. (5.23) 110 volume elementar da Fig. 5.1, resulta

~
(Mj,</JJ» ~t(A!J><f>j,)O + (!V[</J)e - (Al</J<; + (!Vl</J)n - (M<f»s =

onde

Ale =(pfj)e~11 (6.2)

1I1w =(pfj)w~11 (6.3)

Aln =(pV)n~ç (6.4)

!VIs =(pV)s~ç (6.5)

DI =r4> J 0'.~11 (6.6)

D2 =r4> J f3~11 (6.7)

D3 =r4>J/~ç (6.8)

D4 =r4> J f3~ç (6.9)

e L[ ] representa a aproximação numérica do termo em colchetes.

Na. Eq. (6.1) o superíndice "o" significa avaliação no instante de tempo anterior e

o termo fonte S4> foi desmenibrado em duas partes ::;CllUO uma delas destinada a acolher
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os termos de prcssiio das c-quaçócs da quanl.icladc do movimento. li/I) é a quauticlurlc d(~

massa llO interior do volume clcuicnt ar 110 instante i + flt <~ é dada por

(p) .lvfp = J fl~flll (6.10)

c 111; é a massa no instante de tempo anterior. A E<!. (6.1) 11i1.oesbí, obviamente, na sua

forma discrctizuda final, pois é necessário especificar os valores de <p c de suas derivadas llélS

intcrfaccs do volume de controle. Estas especificações se dâo via funçôos de iutcrpolnçâo,

e o assunto é de extrema importância uma vez que a qualidade da função de inf.crpolaçiio

reflete a quanticladc ele difusão inunérica embutida na solução final. Recentes avanços

'\ucsta área para sistemas de coordenadas gcncralizadus podem ser vistos em [25] e [26]. Em

[25] é proposto uma função de iutcrpolaçào numérica obtida da discrctizaçâo da própria

equação diferencial. Isto é, o valor da função e de suas derivadas nas fronteiras são obtidas

da aproximação uurnérica da equação diferencial que se quer resolver. Com este tipo

de função de intcrpolação , denominada de função de intcrpolaçâo completa, soluções de

igual qualidade podem ser obtidas com malhas menos refinadas. O método de iutcrpolaçâo

adotado neste trabalho é o "WUDS - Wcight Upstream Diffcrcnciug Schcmc" [27], por ser

largamente empregado c por ter sido o método usado nas soluções que serão apresentadas

como exemplo no Capo 7.

As funções eleinterpelação do método WUDS são originárias da solução eloproblema

unidimensioual de couvecçâo / difusão, e são dadas por

(6.11)

(6.12)

(6.13 )

(6.14 )

e
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(6.] G)

(6.]6)

D</> I - "?J"<PN - </>/'-/',,----
D// 11 6.1/

(6.17)

(6.18)
,

\

onde as expressões para (\' e (j são [28]

(6.1!))

(j = 1+ 0.00GPc2

1+ 0.05Pe2 (6.20)

onde Pc é o número dc Pcdct da malha, dado pela relação entre o fluxo convcctivo c ()

fluxo difusivo de <P, por

(6.21)

o parâmctro (\' possue scmprc o mesmo sinal da vclocidndc c varia de -0.5 a n.G,

enquanto que os valores de f3 variam de O a 1. Adota-se, em geral para Q' = 0.5 ou -O.G,

7J = O, e para o: = O, 7J = 1, caracterizando neste último caso um problema puramente

difusivo. Pode-se usar, obviamente, (\' = 0.5 e f3 = 1, o que significa adotar urna in-

tcrpolação "upwind" pa.ra. os termos convectivos e diferenças centrais para os difusivos.

Aparentemente é incorreto, mas é um procedimento largamente empregado quando sc usa

diferenças finitas.
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Fig. 6.1 - Ponderação ao longo da normal para o fluxo difusivo

r
Atentando para a Eq. (6.1) vemos que os termos cruzados, semelhantes ao termo

04> _
(01])e, nao foram contemplados com aproximações do tipo daquelas dadas pelas Eqs.

(6.15)-(6.19). Estes termos não sao ponderados pelo P; [19] e são aproximados por

diferenças centrais. Por exemplo,

4>N E + 4>N - 4>SE - 4>s
4~1]

(6.22)

Optou-se em nao ponderar estes termos pois sendo os mesmos originários das

derivadas cruzadas estão multiplicados por f3 (componente do tensor métrico) que em

geral é pequeno e é zero quando o sistema de coordenadas é ortogonal.

Outras alternativas existem para aproximar estes termos. Uma delas é lembrar que

O primeiro termo ao lado direito da Eq. (6.1) é uma derivada normal de 4> avaliada em

c. Assim é possível aplicar a função de interpolaçâo unidimensional, WUDS, ao longo

da normal [261,conforme Fig. 6.1, ponderando-se todo o fluxo e não apenas parcela do

mesmo.
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A introdução das Eqs. (6.11)-(6.18) e as equações do tipo da Eq. (6.22) na Eq.

• (6.1), nos permite obter a forma final discretizada da equação para 4>

(6.23)

onde

r

(6.24)
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A Eq. (6.23) representa os sistemas lineares para u, v e T, no caso bidimensional. A

determinação da densidade e da pressão depende da metodologia empregada e da natureza

do escoamento, se compressível ou incompressível.

6.4 - TRATAMENTO DOS ACOPLAMENTOS ENTRE AS EQUAÇOES

6.4.1 - Introdução

Como o procedimento de solução adotado é segregado é necessário que cada equação

esteja desacoplada das demais. Este dcsacoplamento é promovido tomando-se como va-

lores de outras variáveis que entram em uma determinada equação, os valores calculados

na iteração anterior. Logicarnente o processo deve ser inicializado fornecendo-se valores

estimados de todas as variáveis.

Dentre os acoplarnentos presentes nas equaçoes de Navier-Stokes o acoplamento

entre a pressão e a velocidade é o mais delicado. Para escoamentos incompressíveis este

assunto recebeu uma enorme atenção nos últimos 15 anos, resultando no desenvolvimento

de muitos métodos bastante empregados atualmente [30, 31, 22, 32], dos quais se desta-

cam os métodos SIMPLE [30], SIMPLER [33] e SIMPLEC [22]. Neste trabalho o método

SIMPLEC e o método PRIME [33] serão descritos, o primeiro por estar incorporado aos

códigos computacionais tridimensionais para escoamentos de qualquer velocidade desen-

volvido pelo SINMEC - Grupo de Simulação Numérica em Mecânica dos Fluido~ e Trans-

ferência de Calor, e o segundo por ser exaustivamente usado pelo SINMEC e ter sempre

apresentado um comportamento estável para grandes faixas de 6t e diferentes tipos de

problemas. Recentemente [23, 24], os quatro métodos acima citados foram comparados

na solução de problemas com diferentes geometrias e condições de contorno, todos em-

pregando coordenadas não-ortogonais, e os resultados mostraram que o método PRIME

teve o comportamento mais estável, sem prejuizo do tempo de computa.ção. Além disto,

trata-se de um método extremamente simples de ser implementado.
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Os dois métodos serao apresentados dentro da metodologia para solução de es-

coamentos de qualquer velocidade, isto é, escoamentos que abrangem números de Mach

desde zero (incompressível) até alto Mach onde se caracterizam situações com presença de

choques fortes.

6.4.2 - A Formulação para Qtra lquur Velocidade

Para escoamentos incompressíveis, onde o acoplamcnto importante é entre a pressão

e a velocidade, todos os métodos citados realizam dois passos bastante destintos;

\
l-

I - a correção da velocidade tal que as velocidades resultantes satisfaçam a massa e,

11- a determinação da pressão. Todos eles realizam o primeiro passo determinando

um campo de pressão que é obtido da solução de um sistema linear criado pela

introduçâo das equações de correção das velocidades na equação da conservação da

massa.

A característica destes métodos é a determinação da pressão através da equação

da conservação da massa que, em escoamentos incompressíveis, deixa de ser uma equação

para a densidade e se torna apenas uma restrição a ser satisfeita. Nest.es casos a densidade

deixa de ser uma variável e passa a ser determinada como uma função de temperatura, ou

assumindo um valor constante.

A idéia de estender a metodologia para escoamentos incompressíveis [32] [34] para

resolver escoamentos onde a densidade não é constante ou não é função da temperatura

apenas, permite que escoamentos de baixas velocidades bem como de altas passam a ser

resolvidos com uma única metodologia.

Considere-se a equação da conservação da massa discretizada dada por

Mp -M; . . .
f1t + Me - Mw + Mn - M. = O

que é obtida da Eq, (6.1) com 4> = 1 e os termos P'" e S'" iguais a zero. Tomando o termo

(6.25)

Me para análise, dado por
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M" = (pU). ~7J (6.26)

é fácil ver que a transformação da Eq. (6.25) em uma equação para P significa substituir

U e p por funções que as relacionem com P. Fazendo isto também com os outros termos

da equação, teremos uma equação para P. A maneira de tratarmos o produto pU é que

caracterizará a formulação como compressível, incompressível ou de qualquer velocidade.

Se linearizarmos a Eq. (6.26) admitindo p conhecido, isto é, p fará parte dos

coeficientes e U será ativo, teremos a bastante conhecida formulação para escoamentos

incompresaíveis. Se U for 'mant.ido nos coeficientes, a densidade será a variável ativa e o

procedimento é válido apenas para escoamentos compressíveis. Por outro lado se p e U

forem mantidos ativos então a formulação pode ser aplicada para escoamentos de qualquer

velocidade. Como o produto pU é não linear é necessário linearizar a Eq. (6.26), através

de

(6.27)

Se observarmos a Eq. (6.26) constatamos que quando a densidade não for dominante

o 2° e o 3° termo da equação tendem a se anular, e a equação resulta naquela classicamente

aplicada para escoamentos incompressíveis. Ou seja, como a densidade é incorporada aos

coeficientes restarão como incógnitas na Eq. (6.25) apenas as velocidades que, por sua vez,

devem ser subtituídas como funções da pressão para que a pressão possa ser determinada.

Quando a velocidade for incorporada aos coeficientes o 1° e o 3" termo tendem a se

cancelar e a Eq. (6.25) resultará em uma equação cuja incógnita é a densidade, recaindo-se

na clássica formulação compressível, onde a conservação da massa é a equação evolutiva

para a densidade.

Fisicamente é fácil compreender o porque da não aplicabilidade da formulação in-

compressível para escoamentos compressíveis e vice-versa. A linearização onde a densidade

é incorporada aos coeficientes faz com que a equação da conservação da massa seja satis-

feita via alterações na velocidade. E isto é o que ocorre quando temos baixas velocidades.

Para altos números de Mach temos grandes variações de densidade e, forçar a conservação

da massa via alterações na velocidade não é, certamente, o melhor procedimento. Uma
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descrição completa destas formulações onde diversos tópicos são abordados pode ser vista

em [35, 36, 37, 20].

Conforme salientado, para tratamento de problemas de escoamentos de qualquer

velocidade equações do tipo (6.27) são introduzidas na Eq, (6.25), obtendo-se uma equação

onde os produtos pU e pV encontram-se linearizados, da forma

u; -M
--Óot r +{(p. UL - (p. U)w + (pU·)e - (pU·)w }Óo17

+{(p. V)n - (p. V). + (pV·)n -- (pV· ).}Óoç

-{(p·U~)., + (p·U·)w}Óo17 - {(p·V·)n + (p·V·)JL\ç

(6.28)

4
\

Com o objetivo de trasformar a Eq. (6.28) em uma equação para a pressão passare-

mos agora a buscar as relações de p, U e V com P.

6.4.3 - Equações para p, U e V em Função de P - Método SIMPLEC [22]

Seguindo o procedimento proposto em [32], utilizando a Eq. (6.23) para 4> = u e

4> = u· e subtraindo-as obtemos

(6.29)

No método SIMPLE [32]o segundo termo do lado direito da Eq. (6.29) é desprezado.

Para não desprezar as correções das velocidades vizinhas, como feito no SIMPLE, o método

SIMPLEC [22] propõe desprezar a diferença das correções das velocidades vizinhas, sub-
, -

traindo em ambos os lados da Eq. (6.29) a expressão L AnbU~. Desta forma a equação

resulta

(6.30)

ou

U = u· - ct L[P'U] L\t
e e e c" (6.31)

de onde infere-se facilmente a expressão para d: .
"
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A Eq. (6.31) nada mais é do que a equação de correção da velocidade u e foi obtida

da equação do movimento. Esta equação de correção, desde que relacione correções da

velocidade com correções do gradiente dà pressão, pode ser qualquer. Obviamente é de

grande auxílio no processo iterativo se estas equações tiverem também um suporte físico.

Atente-se para o fato que estamos falando em u calculado na face este de um volume

de controle para, conservação da massa, mas estamos adotando o arranjo co-localizado de

variáveis, que não possue velocidades armazenadas nas interfaces e sim apenas no centro

do volume. Como obter estas velocidades nas interfaces será visto posteriormente.

Imaginando agora que tenhamos uma velocidade v armazenada no mesmo ponto,

podemos montar uma equação de correção para v semelhante

v" = v; - d;' L[p'" l./)..E (6.32)

onde o valor de de é O mesmo para u e para v pois os coeficientes das equações do movimento

são iguais, uma vez que estão sendo avaliados no mesmo ponto.

Introduzindo as Eqs. (6.31) e (6.32) em (5.24) encontramos a equação de correção

para componente contravariante U

u = U· - d { ~P' - {J/:).P'} /:).~
e e e a/)..~ I).. Is

Is 7] e

e, para a componente Uw, procedendo de maneira semelhante encontramos

(6.33)

(6.34)

Considerando agora as
e

faces norte e sul podemos encontrar as equações de correção

da velocidade em termos das componentes contravariantes V, dadas por

{
I)..P' I)..P'}

V = V· - d "V- - (J-- 1)..t1
n n n , I).. /:). c "'7] ~ n

(6.3S)

-=->J { I).. P' /:).P' }
V, = V; - d, "y 1)..7] - {J I)..ç • /:).7] (6.36)
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onde os gradicntes de P' xao calclllados de acordo coui a dispouibilidaclc de pontos, de

acordo com o arrunzcnamcnto de vnriávcis ut.ilizado. Rclciubrunclo (1', {l-c 'Ysíio as com-

poncntcs do tcnsor métrico, no caso bidimcllsional. Para transformaçôcs tridimcnsiouais

teríamos mais um termo dentro elas chaves rcprcscutuuclo o gra<licnt,e 1Ul terceira dircçâo,

multiplicado por outrn componente do tcnsor métrico g. O trntrnncuto completo para

problemas tridimcnsiouais de escoamentos de qualquer velocidade pude ser visto cin [4,38].

Para escoamentos de qualquer velocidade, conforme j,Í, coiucntaclo, o acoplanu-uto

não é apenas entre velocidade c pressão, ruas também entre densidade e pressão. Poderia-

mos cntâo chamar de acoplamcnto prcssào-velocitiacle/de11sidade. Observando a. Eq, (G.28)

\ vemos que os termos 11aterceira linha ela equação são todos conhecidos da itcraçâo anterior

e as cxprcssôcs para U e l' j,í. furam obtidas no item prcccdcutc. Para quc a. E<!. (G.28)

se torne uma cquaçâo para a. prcssâo a densidade 113.8 iutcrfaccs deve ser substituída por

expressões envolvendo a pressão. Isto é obtido lincarizando a equação ele estado na forma.

p = CPP+flP (G.37)

Considerando que para um campo estimado de P, ou seja P*, a correspondente

densidade é p"; temos

p* = CPP* + B" (G.38)

Subtraíndo-sc as equações acima, encontramos

p = p* + crr' (G.3D)

onde CP para o caso de um gás perfeito, é igual a lT.R.

A Eq. (G.3D) é usada para. o cálculo de p nas intcrfuces do volume de controle.

Como p é conhecido apenas nos centros dos volumes seus valores nas iutcrfaccs sáo dados

por, tomando como exemplo a face este,

(GAO)
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onde "1 é um parâmetro que vale +! e _! para velocidades positivas e negativas, res-2 2
pectivamente. k Eq. (6.40) é semelhante à Eq, (6.11) com a particularidade de apenas

contemplar o esquema" upwind" , uma vez que na equação da conservação da massa não

existem termos difusivos para cálculo de um coeficiente ponderando os termos convectivos

e difusivos. Desta forma o uso de "1 = ±! garante a positividade dos coeficientes da
2

equação da conservação da massa. As expressões para Pw, Pn e P. em função de P são

análogas à Eq. (6.40).

Substituindo as expressões de U, V e P em função de P' na Eq. (6.28) obtém-se a

equação para P' na forma

ApP; =A"P~ + AwP~ + AnP~ + A.P~+

AneP~ E + AHP; E + Anw P~w + A.tu P;w + BP
'

onde os coeficientes e o termo fonte, para o caso bidimensional, podem ser encontrados em

(6.41)

[39].

Os sistemas lineares representados pela Eq. (6.23) para 4> = u, v e T, pela Eq.

(6.41) para a pressão e pela equação de estado p = p(P, T), formam a aproximação do

sistema de cinco equações a cinco incógnitas do problema do escoamento compressÍvel

e/ou incompressível bidimensional. No procedimento de solução segregada uma possível

seqüência de solução é dada abaixo.

1 -. Sendo o problema transiente são conhecidos no instante t = O, ou instante de tempo

n, os campos de p, P, T, u e v. Se o pseudo-transiente estiver sendo empregado

estes campos são estimados.

2 - Estima-se os campos de u, v, P, T e p no instante t + /).t, ou instante n + 1.

Logicamente p, P e T devem satisfazer a equação de estado.

3 - Calcular os coeficientes e termos fontes para as equações de u, v e T. Estes

coeficientes envolvem as componentes contravariantes U e V. Estas são calculadas

com u e v estimados no item 2. Lembrem que no cálculo do termo fonte para u

e v está envolvido o operador L[p<l>] que é calculado com o campo de pressões P"

estimado.
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4 - Resolver os sistemas lineares para u e v. As solução são os campos estimados u· e

v·. Calcular U· e V· .

5 - Calcular os coeficientes e o termo fonte para P' e resolver a Eq. (6.41). Os

coeficientes A; e A; que são usados no cálculo dos coeficientes da Eq. (6.41) sao

aqueles do item 3.

6 - Corrige-se as componentes contravariantos do vetor velocidade e a densidade uti-

lizando o campo P'. A correção das componentes contravariantes se dá através das

Eqs. (6.33)-(6.36) e da densidade pela Eq. (6.39). Conhecendo-se as contravari-

antes nas interfaces é possível calcular as contravariantes no centro do volume de

controle e com estas as cartesianas, se for de interesse. Observe que as componentes

cartesianas só são necessárias se as mesmas estiverem presentes em algum termo

fonte, pois os coeficientes só dependem das contravariantes. Será objeto de dis-

cussão na seção 6.4 como determinar as componentes contravariantes nas interfaces

do volume de controle. É possível agora tratar o acoplamento u, v, P e p e as não-

linearidades para um campo de T estimado. Retoma-se ao item 3 e itera-se até a

convergência. Neste ponto foi calculado um campo de u, v, P e p que satisfazem as

equações de conservação da quantidade de movimento e massa para um dado campo

de temperatura. As não-linearidades poderiam não ser tratadas, considerando-se

apenas o acoplamento u, v, P, p. Neste caso ao retomar ao item 3 apenas o termo

L[P</>] é recalculado com o novo campo de pressão dado por P = P' + P'.

7 - Calcular os coeficientes para a equação da energia. Resolver o sistema linear e

obter T. Com T, usando a equação de estado, calcular um novo campo de p.

Retorna-se ao item 3 calculando-se apenas L[P</>]. Itera-se até convergência. Neste

ponto calculou-se os campos de p, u, v, P e T para um determinado conjunto

de coeficientes. Retorna-se ao item 3 recalculando os coeficientes e itera-se até a

convergência. Após este procedimento temos a solução para o instante de tempo

n + 1. Se estamos calculando um transiente real estes campos são armazenados

e tomados também como estimativas para a iteração dentro do novo intervalo de

tempo. A partir do item 2, então, repete-se o procedimento calculando-se a solução

até o tempo desejado.

'.
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É lógico que se apenas a solução de regime permanente for de interesse, as soluções

dos sistemas lineares dentro de cada intervalo de tempo não são obtidas com critérios por

demais restritivos. As iterações dentro dos sistemas lineares, dentro de cada intervalo de

tempo, devem ser avançadas até o limite de garantir a convergência do processo. Não

existem, lamentavelmente, regras para estas situações, sendo a experiência do analista

numérico a ferramenta mais importante no caso.

Foi visto na seqüência de cálculo do método SIMPLEC que existe a necessidade de

calcular as velocidades U· e V· nas interfaces dos volumes de controle, uma vez que as

mesmas não estão armazenadas nestas posições, por força do uso do arranjo co-localizado

de variáveis. A técnica para avaliação destas velocidades é discutida na seção que segue.

6.4.4 - Arranjo co-Iocalizado de variáveis

o arranjo co-localizado de variáveis caiu no esquecimento por aproximadamente 15

anos com a alegação de que seu uso provoca oscilações no campo de pressões, causando

a divergência da solução. Este fato foi amplamente divulgado [32] o que, certamente,

inibiu desenvolvimentos que possibilitassem o uso de variáveis co-localizadas conservando

a estabilidade da solução. O arranjo desencontrado foi então a forma encontrada para

proporcionar o correto acoplamento entre a pressão e a velocidade evitando as oscilações

no campo de pressões. O arranjo desencontrado é, entretanto, inviável para problemas

tridimensionais em coordenadas generalizadas. Com o desenvolvimento experimentado

pelos métodos numéricos que usam coordenadas generalizadas sentiu-se a necessidade de

buscar soluções que permitissem o uso de variáveis co-localizadas.

Neste ponto é interessante lembrar que os analistas numéricos envolvidos com a

solução de problemas de aerodinâmica, sempre empregaram variáveis co-Iocalizadas, sem

nunca terem reportado problema de instabilidade nos campos de pressão. Aliás, espe-

cialistas da área aeroespacial discordam deste fato [40]. Uma especulação para explicar o

fato talvez resida na natureza das metodologias empregadas. O relato que escilações são

observadas quando o arranjo co-localizado é empregado parte de analistas envolvidos com

problemas de escoamentos incompressíveis, cujos problemas são resolvidos via volumes
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finitos ul.ilizando-so cru gera.l funções ele intcrpolaçôcs pobres e procedimentos Hcgrq,;a-

dos de soluçâo, Os analistas da área acrocspacial, por outro lado, estilo envolvidos, em

gcral, com escoamentos comprcssívcis l~t,ilizando quaHc sempre mctodologias simultâneas

c empregando diferenças finitas com esquemas (ic alt.a ordem. Como a metodologia. trnt.a

automaticamente do acoplamcnto é possível que a disposição elas variáveis na malha n;Í,o

tenha papel importante.

Com o dcscuvolviiucnto dos métodos muuóricos que uí.ilizrun coorclcnadns gC'llC-

rnlizndas, e com a necessidade de estender os mctoclos para situaçôos triclimcnsionais, a

possibilidade do uso de variáveis co-localizaclas, no contexto das soluções scgrcgaclas em

volumes finitos, passou a ser considerada [41,42]. Recentemente uma metodologia para cs-

coamcutos incomprcssíveis [43]foi desenvolvida quc apresentou excelentes resultados. Para

escoamentos compressívcis bi c tridinicnsionais, unia nova metodologia, baseada em [43],

foi desenvolvida e aplicada para problemas em qualquer regime de velocidade [44,45,46,47].

A seguir a metodologia apresentada em [44,47] (~descrita para coordenadas genera-

lizadas. Novamente, por simplicidade, consideraremos a situação bidimcnsional. Detalhes

da metodologia para o caso tridimensional podem ser vistos em [48].

A questão fundamental no arranjo co-localizado é a determinação de u* e v* nas

intcrfaces. A tentativa natural na obtenção destas velocidades é, após tcr calculado u· e

v· nos centros dos volumes de controle, calcular U· e V*, também nos centros, e através

dc uma média, por exemplo, envolvendo Up c UÊ, calcular U;. O mesmo seria feito para

.U~, v,: e Vs·' Estc é o procedimento que devc ser evitado pois o mesmo não introduz mil

acoplamcnto adequado entre o campo de velocidades c o campo de pressões. A prática

recomendada [43,48], é obter pseudo-equaçõcs do movimento nas iutcrfaces, isto é, criar

urna equação aproximada para u* e v· nas interfaccs através da média das cquaçôcs viz-

inhas. Observe-se que obtém-se u· e '1)* nas intcrfaces através da média das cquaçôcs do

movimento cm E e P e não através da média das velocidades em E e P. Fazendo-se a

média das equações todas as velocidades vizinha.s tomarão parte do processo, conforma

Fig. 6.2, e não apenas duas como no caso da média das velocidades. O termo que envolve

o graclicute de pressão não sofre processo dc média, c o gradiente de prcssâo presente na
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Fig. G.2 - Velocidades envolvidas no cálculo da velocidade na ititerjace

pscudo-equaçâo do movimento para a velocidade na interfacc será. o gradiente consistente,

como se o arranjo fosse dcscncontrado.

Tomando a velocidade u como exemplo, temos, para a velocidade ccntruda. em P.

(6.42)

Para a velocidade centrada em E, temos

(6.43)

onde Aplp e AplE representam o coeficiente central da velocidade ceutrada em P e E,

respectivamente. Segundo o procedimento adotado em [48], encontramos

(6.44)

Observe-se que o gradiente de pressão na Eq, (6.44) é avaliado na interface. Para

. d d d tesi .. 1 t (PE - Pp) O I'o SIstema e coar ena as cal' esianas sena sirnp esmen e . mesmo procer 1:'
~x

mento é realizado para determinar v;. De posse de u: e v; as componentes contravariantcs
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u; e Vc' podem ser calculadas e tomar parte, então, na Eq. (6.33). As componentes con-

, travariantes nas outras três faces são obtidas de forma análoga. Observe-se na Fig. 6.2 que

doze velocidades vizinhas tomam parte nocálculo de uma velocidade na interface. Este fato

associado ao uso do gradiente de pressão consistente confere estabilidade ao acoplamcnto,

permitindo que variáveis co-localizadas sejam empregadas. Os resultados que temos obtido

usando este procedimento na solução de complexos problemas de mecânica dos fluidos são

excelentes. Alguns destes resultados estão reportados no Capo7.

6AA - Equações para p, U e V em funções de P - Método PRIME [33]

Ficou evidente no método SIMPLEC os dois passos no procedimento para trata-

mento do acoplamento, isto é, o passo onde p, U e V são corrigidos para satisfazer a con-

servação da massa e o passo onde o novo campo de pressões é calculado via P = P" + P'.

É importante salientar mais uma vez que no método SIMPLEC as equações de correção

da velocidade são equações quaisquer que não interferem na solução final mas apenas na

taxa de convergência.

No método PRIME a estrutura iterativa é bastante simplificada realizando-se os dois

passos em apenas um, isto é, a correção das velocidades e a determinação da pressão são

realizados simultaneamente. Como o método PRIME não foi ainda testado para arranjo

co-localizado de variáveis, o mesmo é descrito para o arranjo desencontrado. Isto é possível

tomando-se como equações de correção das velocidades as proprias equações do movimento.

Considere a Eq. (6.23) para <p = u e v. Empregando-se as Eqs. (5.24) e (5.25) é possível

escrever as equações para Ue V, como

(6.45)

V=V_/~P~V +{3~P~V
~7] A; ~€ A;

onde ~V = ~€~7] e fI e V englobam todos os termos não contemplados explicitamente

(6.46)

nas Eqs. (6.45) e (6.46). As equações acima são semelhantes às Eqs. (6.33) e (6.34)

com a diferença que as primeiras são obtidas das equações do movimento para u e v sem
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aproximaçoes, U e V, como funções de P, sao dadas, portanto, pelas equaçoes acima

calculadas para as faces do volume de controle, obtendo-se, por exemplo,

A tlP tl V I tlP tl V I
Ue = U; - a tlê A~ c +/3 tl7J A~ e

com expressões análogas para Uw, Vn e V3•

(6.47)

A expressão de p em função de P é dada pela própria equação de estado

P
p = -- = CPPRT (6.48)

A obtenção da equação para a pressão é realizada introduzindo-se as Eq. (6.47) e

suas análogas e ''a, Eq. (6.48) obtendo-se na Eq. (6.28),

(6.49)
+ AeePSE + A3WPSW + AnwPNW + B

onde o termo B envolve o: , U·, V· , (; e li.

Um ciclo iterativo para o método PRIME pode ter os seguintes passos:

1 - Sendo o problema transiente são conhecidos no instante t, ou instante de tempo n,

os campos de p, P, T, u e v. Se o pseudo-transiente estiver sendo empregado estes

campos são estimados.

2 - Estima-se os campos de u, v, P; T e p no instante t + ôt, ou instante n + 1.

Logicamente p, P e T devem satisfazer a equação de estado. O valor de p é tomado

como p: e U· e V· são calculados com os valores de u e v estimados.

3 - Calcular os coeficientes e termos fontes para as equações de u e f).

4 - Calcular (; e li nas interfaces do volume de controle. Neste caso as velocidades estão

armazenadas na interface (arranjo desencontrado de variáveis). A determinação de

fI e li é explícita, isto é, é feita ponto a ponto. É importante repetir que fI e li

contém toda a equação do movimento, exceto os termos de pressão.

5) Calcular os coeficientes e o termo fonte para a pressão. Resolver a Eq. (6.49) para

P.

"i
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6) Corrigir as velocidades contravar iantes usando a Eq. (6.47) e suas a.nálogas para

Uw, Vn e V~. Calcular um novo campo de densidades. Neste ponto temos um campo

de velocidades e densidades que satisfazem a equação de conservação da massa. Os

coeficientes ainda não foram atualizados.

7) Retoma-se ao item 3 e itera-se até convergência. Neste ponto temos campos de u,

v, p e P que satisfazem as equações de conservação da quantidade de movimento e

massa para um dado campo de temperatura.

8) Calular os coeficientes para a equação da energia. Resolver o sistema linear e obter

T. Com T calcular um novo campo de densidade. Retorna-se ao item 3 e itera-se

até a convergência. Neste ponto temos a solução para o instante de tempo n + 1.
\..

9) Voltar ao item 2 e repetir o procedimento para o novo intervalo de tempo, e assim

sucessivamente até obter a solução para o tempo desejado.

Um detalhe importante do método PRIME é a solução das equações do movimento

que é realizada de forma explicita através do cálculo de il e v. Por esta razão o processo

iterativo mostrado envolve a solução de apenas 2 sistemas lineares, um para P e outro

para T, em cada ciclo iterativo.

6.5 - CONDIÇÕES DE CONTORNO

A aplicação das condições de contorno de um determinado problema físico é a

parte mais importante da modelação numérica. A não ser para problemas acadêmicos, em

geral, a aplicação das condições de contorno requer o conhecimento adequado da física do

problema, e não são sempre de identificação clara. A seguir são apresentados duas formas

de aplicar as condições de contorno.

Uma delas é o uso de pontos fictícios. Nesta técnica é criada uma equação especial

para o ponto fictício tal que a condição de contorno seja satisfeita. Considere a Fig.

6.3 onde é mostrada uma fronteira leste com um volume fictício onde desejamos aplicar

condições de contorno do tipo Dirichlet para l/J, ou seja l/J" é conhecida. A equação para o

volume (ou ponto) E é dada por
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y

,
\

x
Fig. 6.9 - Ponto fictício E

(6.50)

Sabendo que

'" = <Pr + <PE
're 2 (6.51)

temos

(6.52)

de onde tiramos que Ae = -1 e B; = 2<p~. É fácil, portanto, indcxar no programa

computacional Ae e B, para a fronteira leste, An e B ••para a norte, e assim sucessivamente,

permitindo uma entrada fácil das condições de contorno. Note que A e B podem variar

na face permitindo a especificaçâo de condições de contorno variáveis. O uso de pontos

fictícios é, portanto, um procedimento bastante conveniente quando o valor da função é

prescrito. Para condições de contorno do tipo Newmann aparentemente os pontos fictícios

não podem ser usados 132,49],pois a especificação da derivada envolveria também os pontos

N E e SE. Imagine que em um problema ,de transferência de calor é conhecido na fronteira

o fluxo q" e. A condição é, portanto, que
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" _ k 8T Iq,,-- ----+
. an"

onde Ti é a normal em e. A derivada em relação a, normal como função de é e f1 resulta

~6.53}

" ' (1.. 8T _1.. aT)
q e = -k JcP - - JQ2 {3-

aé a'1 e

(6.54)

Aproximando numericamente e colocando a Eq. (6.54) na forma de' (6.50), temos

T =T (fiD.é) TNE+TN -TSE-Ts _(q"D.é)
E P + o( A 4 .l '

u7] t:. kJ Q' e
(6.55)

~
\

O aparecimento dos pontos N E e SEnão permitem que as condições de contorno

sejam aplicadas explicitamente, uma a uma, devendo as mesmas serem incorporadas ao

sistema de equações originário dos pontos internos. Este procedimento, apesar de formal-

mente correto, não tem sido usado com sucesso e, portanto, não é recomendado. Uma

I ., I' era ternativa e ava lar - por
87]

(6.56)

permitindo então que a temperatura do ponto fictício fosse calculado apenas com pontos

internos. Esta aproximação vai se tornando adequada quanto mais refinada for a malha

na fronteira.

É fácil de ver que quando {3 na fronteira é zero desaparecem os pontos fictícios

laterais ficando TE apenas função de Tp• Neste caso o uso de pontos fictícios para condições

de .contorno do tipo Newmann tem a mesma versatilidade do tipo Dirichlet. Por isto nossa

recomendação em capítulos anteriores de sempre que possível gerar um sistema coordenado

ortogonal, ou quase, nas fronteiras.

A técnica natural para aplicação das condições de contorno, por ser consistente com

o procedimento adotado para os volumes internos, é realizar um balanço da propriedade em

consideração para o volume de fronteira incorporando a condição de contorno à equação

aproximada do volume de fronteira. Desta forma, para o volume P da Fig. 6.3, não

aparecem na equação aproximada valores da função nos pontos fictícios. O procedimento

é idêntico ao realizado para os pontos internos, isto é, integrar a equação diferencial na
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forma conservativa sobre o volume de fronteira. Considere apenas os termos convectivos e

difusivos em ç, extraidos da Eq. (5.23) dados por "

e

Para o termo convectivo a integração em ç resultaria

t;
\

Para o termo difusivo a integração nos dá

Para os termos avaliados em w o procedimento é idêntico aos volumes internos,

pois estas fronteiras são internas. Para a aplicação das consições de contorno devemos

especificar os fluxos convectivo e difusivo em e. Isto depende do tipo de condição de

contorno existente. Os diversos tipos são agora analisados.

1) FRONTEIRA IMPERMEÁVEL; (pU</» = O

l.a - </> Prescrito

Para este caso o fluxo difusivo de </>, dado por ra t 8: 1 deve ser aproximado
8n "

empregando-se os valores de </> disponíveis na fronteira. Por exemplo

8</>1
8ç

e

(</>c-</>,.)
/).ç/2 (6.57)

(6.58)

"
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onde </J"", </>c e </>oc são conhecidos, pois </> é prescrito sobre a fronteira. As Eqs. (6.57) e

(6.58) permitem calcular a derivada normal e obter-se então a equação para o volume de

fronteira. Observe que a equação resultante não envolverá pontos fictícios.

l.b - Fluxo de </> Prescrito

Neste caso basta substituir diretamente a expressão rat a</> I pelo seu valor es-a--+
n e

pecificado.

2) FRONTEIRA COM FLUXO DE MASSA

Neste caso duas situações são importantes, a de entrada e a de saída de massa do

domínio.

2.a - Entrada de Massa (pU Conhecido)

Reportando-se ainda a Fig. 6.3, considere uma entrada de massa conhecida pela

fronteira leste (e). Neste caso não pode existir fluxo difusivo nesta face pois, se existisse, o

mesmo estaria afetando a distribuição de </> a montante e, portanto, a fronteira do domínio

de cálculo não poderia ter sido escolhido naquela posição. Logo, com entrada de massa

em urna fronteira a valor de </> deve ser prescrito, e o valor do fluxo difusivo de </> deve ser

prescrito nulo.

2.b - Saída de Massa (pU Não Conhecido)

Para o caso saída de massa a condição usual é prescrever para 4> a condição local-

mente parabólica. Como a própria condição indica, o fluxo de 4> difusivo local também

deve ser prescrito nulo.

Na solução de um problema é possível, se desejado, usar técnicas diferentes para

diferentes equações. É comum se usar pontos fictícios para u e v (e w para problemas

tridimensionais), e fazer a integração das equações nos volumes de fronteira para a tem-

peratura.

Para a equação da pressão, que na realidade é a equação da conservação da massa,

é natural que as condições de contorno sejam no fluxo de massa e não na pressão [331.

Assim, as equações aproximadas para a pressão, para os volumes de fronteira, são obti-

das realizando-se balanços de massa nestes volumes e considerando-se o fluxo de massa
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existente naquela fronteira. Se na Fig. 6.3 a fronteira leste for impermeável então, para

o volume centrad o em P, o termo pUle é igual a zero. Se tivermos um Iluxo de massa

nesta fronteira então o valor deste fluxo c introduzido na Eq. (6.25), não sendo, logica-

mente, necessário, expressões do tipo da Eq. (6.33), relacionando U com P. Logo, não

são necessárias condições de contorno em P para a equação da pressão. As condições de

contorno estão sendo aplicadas via fluxos de massa.

Valores da pressão serão apenas necessários nas fronteiras para avaliar os gradientes

nas equações do movimento para os volumes de fronteira. Estes valores são extrapolados

de valores internos. Valores da densidade quando necessários nas fronteiras também são

extrapolados de valores internos. ~
\


