
CAPÍTULO 4

GERAÇAO DO SISTEMA DE COORDENADAS,
CURVILINEAS

4.1 - INTRODUÇÃO

No presente trabalho estamos considerando a utilização de uma discretização estru-

turada, isto é, os volumes elementares são formados por linhas (superfícies) coordenadas.

É necessário, então, dependendo da geometria do domínio de cálculo, gerar um sistema

de coordenados curvilíneos que se adapte a esta geometria. A primeira questão que surge

é quanto a geração de um sistema coordenado ortogonal ou não ortogonal. A grande

vantagem do sistema ortogonal é com relação a aplicação das condições de contorno que

envolvem a.derivada normal da função na fronteira. Neste caso esta derivada. está ligada à

derivada da função em relação a uma coordenada apenas, simplificando consideravelmente

o processo. Além disso, termos da equação diferencial que envolvem a componente g12 do

tensor métrico também se anulam. As desvantagens do seu uso estão, principalmente, pela

dificuldade de geração do mesmo e pela generalida.de que se perde do modelo numérico.

Em se tratando de malhas tridimensionais é impossível obtê-Ias ortogonais. A questão da

generalidade deve ser enfatizada pois o desenvolvimento de um código computacional que

só opere com malhas ortogonais será extremamente limitado no que concerne ao uso de

modernos geradores de malhas, que dão importância a possibilidade de concentrar malhas

onde desejado. A concentração de malhas, ainda mais respeitando a ortogonalidade é uma

tarefa bastante difícil. Malhas adaptativas, uma forte linha de trabalho a.tual, também
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Fig. 4.1 - Isoicrmns obtida.' para o problema. de condução

teriam o procedimento bem mais complexo se a ortogoualidade tivesse que ser rcspoitada

junto com a.adaptação, que é geralmente comandada pelos gradientes da funçâo.

A exigência de uma malha ortogonal também elimina a possibilidade de um ajuste

manual da malha em um processo intcrativo entre o usuário e o aplicativo gerador. Final-

mente, os desenvolvimentos recentes mostram que o caminho, na busca da generalidade,

passa, inclusive, pelo uso de malhas não estruturadas onde nã-o existe sentido falar em

ortogonalidade de linhas coordenadas, uma vez que a discretização não segue um dctcrnii-

nado sistema coordenado.

A obtenção de um sistema coordenado significa determinar as funções, no caso bidi-

mcnsional, ç = ç(x, y) e 1} = 1/( X, y), <lUC satisfaçam todas as propriedades matemáticas de

uma. transforruaçào de coordenadas. Por exemplo, duas linhas ç, ou 1/, de valores diferentes

não podem se cruzar, isto é, o mesmo par (x, y) não pode dar origcm a dois valores de Ç,

ou 1/. A obtenção destas funções cm forma fechada é impossível para geometrias quaisquer.
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Portanto, a clctcrminaçào de ecr., y) e 1/(X, y) é feita também discrctamcutc, o que significa

dctcruriunr o conjunto ele pontos (x, y) <pIC são as iutcrsccçôcs das linhas coordcuaclas,

"O1ll0 descrito nos itens 2.2, 2.3 e 2.4 do' Capo 2, com rcprcscutaçâo nas Figs. 2.11 c 2.12.

Conforme comentado anteriormente, o método mais simples (nii.o o niCUOStrabal-

hoso) PaI")" gera.r uni sistema de coordenadas é fazê-lo manualmente, promovendo a leitura

das coordenadas dos pontos também de forma manual ou digital. Este procedimento

"manual", obviamente, pode ser executado em unia tela de computador onde, depois de

dcsculuulo manualmontc a malha, as intersccçôcs das linhas sáo lidas autoruaticamcnto

pelo computador. Para situações bidimcnsionais isto é possível, não sendo viável para

malhas triclimcnsionais, Métodos automáticos são, cntão, desejáveis.

Neste capítulo são apresentados alguns métodos de geração de coordenadas, com

ênfase para o método que usa equações diferenciais clípticas [9]por ser o mesmo largamente

empregado.

4.2 - MOTIVAÇÃO PARA O USO DE SISTEMAS ELÍPTICOS

A motivação para o uso de equações diferenciais elípticas para a geração de malhas

reside no fato de estes sistemas apresentarem como soluçõcs funções harmônicas que obser-

vam o princípio de o máximo e o mínimo valor da função ocorrerem sobre as fronteiras. Isto

garante que o jacobiano da transformação não se anule devido a presença de um máximo

ou um mínimo. O princípio de máximo também garante a uni cidade das funções ç(x, y)

e 11(q:, y), isto é, duas linhas coordenadas de mesmo valor nunca se interceptarão, o que é

obrigatório quando malhas estruturadas estão sendo usadas.

Para o leitor acostumado a raciocinar físicamcnte, a motivação para o uso de sis-

temas clípticos pode ser encontrada lembrando-se que todos os problemas de campo corno,

cscoamente potencial, campos elétricos, condução de calor, etc, possuem como soluções

isocurvas que podem ser empregadas como linhas coordenadas. Para explorar este ponto

considere a Fig. 4.1 onde são apresentadas as isotermas para dois problemas de condução

de calor, cujas equações diferenciais govcrnantes são [3]
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Fig. 4.2 - Sistema coordenado obtido com a composição da Fig. 4.1

e

8ZT 8ZT__ 1+ __ 1=0
8xZ 8yZ

(4.1)

(4.2)

Chamando Ti de ç e Tz de 1] o sistema gerador resultante é

(4.3)

(4.4)

As soluções das Eqs. (4.1) e (4.2) ou Eqs. (4.3) e (4.4) nos fornecem a malha

conforme mostrado na Fig. 4.2. Se as condições de contorno empregadas forem as indicadas

na Fig. 4.1, então o sistema de coordenadas resultan te será ortogonal. Em geral as
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condições de contorno mostradas não são adotadas, em algumas partes da fronteira, por

serem de segunda espécie. Adota-se, então, condições de contorno de Dirichelet em todas,

as fronteiras, como abaixo. Para ç, temos

e = el =
ç = ÇN

ç ==>

ç ==>

constante em

constante em r3

(4.5)
Distribuição especificada em

Distribuição especificada em

Para 71, temos

71 = 711 = constante em

71 = 71M constante em
(4.6)

Distribuição especificada em

Distribuição especificada em

Com as condições de contorno dadas pelas Eqs. (4.5) e (4.6) o sistema coordenado

resultando não será ortogonal. É fácil entender a razão observando a Fig. 4.1a. Especificar

uma dada distribuição de ç(Td em r2 e r4 é equivalente a estabelecer o ponto de saída,

de r4, e o ponto de chegada, em r2, de uma determinada isoterma. Claramente esta

condição de contorno não é equivalente a derivada nula em r2 e r4, que originaria uma

malha ortogonal. Exercitando bom senso na especificaçâo dos pontos onde ç encontra r~
e r4 e onde 71 encontra ri e r3, é possível gerar sistemas quasi-ortogonais,

Duas características das Eqs. (4.3) e (4.4) são interessantes de serem ressaltadas

11]. Além daquelas já comentadas, a equação de Laplace dá origem a coordenadas que

apresentam o maior grau possível de uniformidade da malha. Longe das fronteiras, por-

tanto sem o efeito das condições de contorno, a tendência é a obtenção de quadriláteros

curvilíneos formados pelas linhas ç e 71. Em superfícies convexas a tendência é concentrar

as linhas coordenadas, ocorrendo o contrário nas côncavas, conforme pode ser visto na Fig.

4.3. Logo, se é necessário concentração de linhas junto a parede, Fig. 4.3b, termos fontes

devem ser introduzidos na Eq. (4.4). O sistema gerador com a inclusão de termos fonte

para permitir a concentração de linhas onde é requerido tem a seguinte forma
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Fig. 4.9 - Comportamento da equação de Laplace [unto a superfícies convexas e côncavas

'Ç'2é =P(é,7J)

'Ç'27J-,Q(é,7J)

(4.7)

(4.8)

Existem diversas expressões que podem ser usadas para P e Q. Uma delas, proposta

em [9], tem a seguinte forma

N

P(é,7J) =- Laisign(é- édexp-Cilé- éil
i= 1

M-L b,sign( é - éi) exp -di {( é - éi)2 + (7J - 7Ji)2}}
(4.9)

i= 1
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onde ç, são as linhas para as quais todas as outras serão atraídas e (ç" 77.) são os pontos

para os quais as linhas ç serão atraídas. As Figs. 4.4 e 4.5 mostram, respectivamente, urna

malha onde P e Q são iguais a zero e onde existe atração para a linha 11 que coincide com

a fronteira externa e para os 4 pontos dos cantos. As malhas mostradas não foram obtidas

exatamente com as Eqs. (4.7) e (4.8) mas sim com as suas correspondentes transformadas

no plano(ç-1]). Este assunto é agora discutido.

Fig. 4.4 - Malha sem atração de coordenadas

As Eqs. (4.7) e (4.8) possuem como variáveis dependentes ç e 1]e, logicarnente, x e y

corno independentes. A obtenção do sistema coordenado requer a solução destas equações.

Como tratam-se de equações diferenciais parciais e o domínio de solução é arbitrário a

solução analítica das mesmas nem sempre é possível. Por outro lado, a solução numérica

recai no problema que estamos querendo evitar, isto é, resolver equações diferenciais em

domínios arbitrários. Alguns autores resolvem as Eqs. (4.7) e (4.8) usando o método

dos elementos finitos e após determinar a malha usam a malha para resolver, via volumes
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Fig. 4.5 - Mollui com atração de coorderuulus

finitos, as equações diferenciais do problema físico em qucstâo. Outras alternativas existem

[10] ainda resolvendo a." <'<!lla.ç<->csno domínio físico mas, na opinião deste autor, mio (~()

caminho adequado trabalhar neste plano.

A maneira largamente difundida [9] é resolver também as equações geradoras do

sistema coordenado, Eqs. (4.7) c (4.8) 110 sistema de coordenadas curvilíncas. Dcst.a

forma, tanto estas cquaçôcs COlllO as equações do problema físico sâo resolvidas no 1~};1Il()

transformado. Necessitamos, então, transformar as equações geradoras para o sistema

(Ç--17 ).

- - -4.3 - TRANSFORMAÇAO DAS EQUAÇOES DE GERAÇAO

As cquaçocs dc gcraçao do sistema coordenado sao transformadas para o plano

(ç - 1/) para evitar intcrpolaçôcs na fronteira. Dada a transformação
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t.=ç(x, y) (4.10)

7J =7J(x,y) (1.11)

é possível obter as expressões para as derivadas de 1t1 e 211 ordem de uma função I atr avés

da regra da cadeia. Estas expressões são

(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.15)

I,\~le çy + 1'I7Jy

lu ~ I,Çxx + I., n., + ç; lee + 7J; I.,., + 2ç% 7J:z;le.,

Fazendo I = x e I = y na Eq. (4.14) encontramos

E,
r A ,

O=xeç""" +x,.,7Jxx +ç;xee +7J;x,.,,., +2ç%7Jzxe., (4.16)

(4.17)

o sistema dado pelas Eqs. (4.16) e (4.17) pode ser escrito na forma matricial como

(4.18)

De forma semelhante, fazendo I = x e I = y na Eq(4.15), encontramos

I E,r A~ ~,

0= Xeçyy + X.,7Jyy + ç~Xee + 7J~X.,., + 2çy7JyXe., (4.19)

F,
, ,

0= u, çyy + v; 7Jyy + ç;Yee + 7J~y.,., + 2çy7JyYe., (4.20)

ou
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(4.21)

A solução dos sistemas dados pelas Eqs. (4.18) e (4.21) nos dá

eu = - (EI ex + FI el/)

71u = - (E171x + FI 71,,)

e/JI/ = - (E2 éx + F2 é,,)

711/1/ = - (E271x + F2711/)

(4.22)

(4.23)

(4.24)

(4.25)

Introduzindo as equações acima na Eqs. (4.7) e (4.8) temos

-(EI + E2)ex - (FI + F2)ey = p(e,71)

-(E1 + E2)71." - (FI + F2)71" = Q(é,71)

(4.26)

(4.27)

Fazendo EI + E2 = E e FI + F2 = F, temos

(4.28)

Resolvendo o sistema acima encontramos

E = (-P71y + Qçy)
J

F = (P71x - Qçx)
J

(4.29)

(4.30)

Substituindo nas equações acima as expressões para E e F, obtidas das expressões
,

para EI, FI, E2 e F2, encontramos as equações transformadas.

(4.31)

(4.32)

onde
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a =€; + ç~ (4.33)

b =1]; + 1]~ (4.34)

c =L n, + E"1],, (4.35)

Usando as relações da transformação inversa dadas pelas Eqs. (3.12), para o caso

bidimensional, encontramos

1
aXe e + IX"" - 2{3xe" + J2 (Pxe + Qx,,) = O

1
aYee + IY"" - 2{3Ye" + J2 (pYe + Qy,,) = O

(4.36)

(4.37)

onde

2 2a = gn =x" + Y" (4.38)

(4.39)

(4.40)

Observe-se que as equações transformadas são agora acopladas através dos coeficien-

tes a, (3, I e são não-lineares, também chamadas na literatura de equações quasi-lineares.

Estas equações sã~ ligeiramente mais complexas que as Eqs, (4.1) e (4.2), mas possuem o

conveniente de estarem no sistema (E-Tj) cujo domínio de cálculo é retangular.

4.4 - CONDIÇÕES DE CONTORNO PARA AS EQUAÇÕES TRANSFOR-

MADAS

Conforme discutido nas seções 2.3 e 2.4, do Capo 2, agora as variáveis dependentes

nas equações transformadas, Eqs. (4.36) e (4.37) são x e Y e, para elas, portanto, que

deverão ser especificadas as condições de contorno. Estas condições de contorno aparecem

naturalmente da necessidade de definir a geometria do problema. Reportando-se a Fig.2.9,

por exemplo, discutimos que os círculos cheios são pontos que definem a geometria e,
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portanto, possuem coordenadas x e y conhecidas. No plano transformado estes pontos

aparecem em círculos abertos sobre os segmentos F De A"C. Nos segmentos F A e DC não

necessitamos de condições de contorno pois são segmentos internos do domínio e devem

ser tratados como discutido na seção 2.8. Para sistemas simplesmente conexos, é lógico,

teremos especificação de x e y nas quatro faces do domínio transformado, conforme Figs,

(4.6) e (4.7). Os pontos internos são determinados pelas Eqs. (4.36) e (4.37).

y
B

A

c

D

x

Fig. 4.6 - Condições de contorno para x e y para. um domínio simplesmente conexo.

Como ç e 1] são as variáveis independentes neste procedimento, podemos arbitrar

a elas quaisquer valores. Por exemplo, na Fig. 4.7, podemos atribuir a ç valores de

1 a N, sendo N o número de linhas ç do domínio. Desta forma 6 ç será igual a T, o

que é conveniente na implementação do código cornputaciona.l, conforme já discutido. De

maneira semelhante 6.1] poderá ser feito também igual a unidade.

Na solução das Eqs. (4.36) e (4.37), em muitas situações, mesmo usando os fatores P

e Q para atrair as linhas coordenadas, não é possível dar a distribuição desejada às mesmas.

A técnica que pode ser usada é especificar também os valores de x e y para alguns pontos

internos, forçando que as linhas coordenadas passem por aqueles pontos. Desta forma, ao
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o Valores de x e y conhecidos

NW N NE

W P E

SW S ISE
t,

\

? =1

Fig. 4.7- Condições de contorno para Eqs. (4.36) e (4.37)

resolver-se as equações de geração deve-se levar em conta que já existem pontos internos

conhecidos e que os mesmos não necessitam ser calulados. A Fig. 4.8 mostra a situação

onde seria difícil atrair as linhas coordenadas para o canto e as mesmas são então forçadas

a passar pelos pontos A, B e C. Isto poderá ser feito em qualquer região do domínio. É

lógico que se exagerarmos nesta especificação estaremos praticamente gerando a malha

manualmente. c

4.5 SOLUÇÃO NUMÉRICA DAS EQUAÇÕES DE GERAÇÃO TRANSFOR-

MADAS

o próximo passo é resolver as Eqs.. (4.36) e (4.37) para determinar x e y para os

pontos internos simbolizados pelo ponto P na Fig. 4.7. Escrevendo as equações para uma

variável genérica 4> onde 4> = x e 4> = y, ternos
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y • Pontos de Fronteira
Pontos Infernos
Especi ficados

x

Fig. 4.8 - Pontos internos especificados

1
CHPee + ,</>"., - 2í3</>e" + J2 (P</>e + Q</>,,) = O (4.41)

É conveniente resolver esta equação também numericamente. Assim, devemos

aproximar numericamente os termos da Eq. (4.41), o que é feito empregando diferenças

finitas, como segue

(4.42)

(4.43)

(4.44)1"

(4.45)

(4.46)
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Substituindo as equações acima na Eq, (4.41) encontramos a equação aproximada

para 4>, dada por

(4.4 7)

onde

Ar =2(0: + /,)

AE
p

=0: + 2J2

Aw P
=0:- --

2J2
s;

\ Q
AN =/' + 2J2

As
Q

=t= 2J2 (4.48)

ANE
fi

- -
2

ASE
fi
-
2

ANW
fi
-
2

Asw fi- -
2

o sistema. linear [A][4>] = [B] pode ser resolvido empregando-se qualquer método de

solução de sistemas lineares. Em geral emprega-se os métodos iterativos ponto por ponto

S.O.R. (Sobre-Relaxações Sucessivas) é o TDMA (Tri-Diagonal Matrix Algorithm), que é

um método linha-por-linha.

o seguinte algoritimo de solução pode ser empregado.

1- Estimar um campo x e y para todos os pontos internos. Isto poderá ser feito

simplesmente tomando os pontos de fronteira, unindo-os por retas e subdividindo

este segmento em número de segmentos igual ao numero de elementos especificados

para aquela direção. Cuidados devem ser tomados para não gerar um campo inicial

exageradamente irreal pois a solução poderá consumir um maior tempo de com-

putação ou mesmo divergir. Em fronteiras côncavas isto pode ocorrer pois unindo

pontos por retas podemos criar uma linha coordenada inicial completamente fora
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do domínio, conforme Fig. 4.9, onde a malha inicial foi obtida criando-se as linhas

17 e subdividindo-as para obter as linhas ç. Desta forma fica mais difícil para, ao

longo do processo iterativo de soluçâo, "trazer" os pontos para dentro do domínio.

No caso da Fig. 4.9 poderia ter-se evitado esta distribuição inicial se tivc1>semos

criado as linhas ç (união por retas) e subdividindo-as para criar as linhas 17, como

na Fig. 4.10, onde vemos que a malha inicial já é uma malha bastante adequada à

geometria.

2 - Calcular as componentes do tensor métrico, a, {J e /.

3 - Resolver as Eqs, (4.36) e (4.37) obtendo-se novo campo de x e y.

4 - Voltar ao ítem 2 e iterar até que uma distribuição de x e y adequada seja -encon-

trada. Neste ponto é muito importante salientar que as duas equações geradoras

não precisam ser resolvidas com precisão rigorosa. A precisão de soluções destas

equações não tem influência sobre a precisão da solução do problema físico. Esta

última, sim, é dependente do número de malhas empregadas e não de pequenas

alterações que ocorreriam em x e y se a precisão de solução das equações geradoras

fosse aumentada.

y

x

Fig. 4.9 - Malha inicial. Subdivisão das linhas 17
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y

x
~ig. 4.10 - Malha inicial. Subdivisiio das linhas ç

Estando computado os valores de x e y para todas as intersecções das linhas ç e

TI a malha está determinada. As informações desta malha como, conponentes do tensor

métrico, métricas de transformação, jacobiano da transformação, etc., podem agora ser

calculadas e transferi das ao programa que resolve as equações físicas. A obtenção numérica

destes parâmetros será apresentada na seção 4.10.

4.6 - OUTROS SISTEMAS ELÍPTICOS DE GERAÇÃO DE COORDENA-

DAS

Certamente não é obrigatório que as equações geradoras do sistemas de coordena-

das curvilíneas no plano computacional sejam obtidas da transformação do sistema elíptico

dado pelas Eqs. (4.7) e (4.8). É possível criar-se equações transformadas que respeitem de-

terminados critérios desejados, e se verifique depois quais são as equações correspondentes

no plano físico. Por exemplo, o seguinte sistema gerador

V2ç =g22 P
g

V2T1=gllQ
9

(4.49)

(4.50)
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possue as seguintes equações transformadas

g22 (xee + Pxe) + gl1 (x'l '1 + Qx,,) - 2g12 xefl =0

g22 (Yee + pYd + gll (Y'I'I + Qy,,) - 2g12Ye'l =0

(4.51)

(4.52)

As Eqs. (4.51) e (4.52) podem ser aproximadas por diferenças finitas e resolvidas

da mesma forma daquela aplicada à Eq. (4.41). Observa-se que o termosg22 e gll nada
- g g

mais são do que o quadrado das relações entre comprimento sobre as linhas coordenadas,

respectivamente, e o jacobiano da transforma.ção. Em uma situação unidimensional a

função P de atração é dada por
,

\

(4.53)

enquanto que, na mesma situação, para as Eqs. (4.1) e (4.2) P é dado por

(4.54)

Interpretando as últimas duas equações vemos que P nos dá informação a respeito

da não uniformidade da malha. As diferentes equações transformadas ponderam diferente-

mente a não uniformidade. Outras equações transformadas podem ser empregadas [11]

[12] [13]. É preciso tomar cuidado entretanto para não criar equações tranformadas que

originem equações no plano físico desprovidas das características matemáticas desejáveis

para um sistema coordenado.

Quando emprega-se sistemas elípticos de 2" ordem, conforme os até agora apresen-

tados, é possível prescrever apenas um tipo de condição de contorno em cada fronteira.

Por exemplo, em um determinado ponto da fronteira não é possível especificar as coorde-

nadas do ponto e também a sua derivada normal. Para isto é preciso empregar sistemas

elípticos de mais alta ordem que permitem ampliar as condições de contorno. Por exemplo,

o sistema [51,

t"'14x' -_ O iv ,x = x,y,z (4.55)

onde, para i = 1 e 2, temos
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xee :+- x"., =p

Yee + y"., =Q

(4.56)

(4.57)

com

Pee + P,.,,., =0

Qu. + Q.,., =0

(4.58)

(4.59)

requer condições de contorno para x, y, P e Q. A especificação das condições de contorno

para P e Q permitem especificar condições adicionais para x e y, que poderá ser, inclusive,

uma condição de ortogonalidade na fronteira. Mais uma vez a solução deste tipo de equação

se faz por diferenças finitas.

4.7 - SISTEMAS PARABÓLICOS E HIPERBÓLICOS DE GERAÇAO DE

COORDENADAS

Os sistemas elípticos possuem uma forte motivação matemática e física para serem

usados como sistema geradores de coordenadas. A desvantagem é a solução de equações

. diferenciais elípticas que podem consumir mais tempo de CPU do que o desejado. Uma

alternativa é a geração através de sistemas parabólicos e hiperbólicos. Isto é particular-

mente atrativo quando a física do problema a ser resolvido permite também um modelo

parabólico, pois daí não é necessário armazenar em computador toda a malha, e sim ape-

nas os planos (ou linhas) de cálculo. A Fig. 4.11, mostra uma região onde um modelo

parabólico é aplicado para gerar a malha. As condições de contorno são:

- As fronteiras rI e r 2 são linhas de "7 constante e, portanto, de valores de "7 conhe-

cidos. Ao longo de rI e r 2 devemos especificar os pontos de onde queremos que

saiam as linhas ç.

- Na fronteira r3 o valor da linha ç sobre ela é conhecida (condição inicial do problema

parabólico), bem como devemos especificar a distribuição de linhas "7 desejada.
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- Em r4 não temos condições a prescever, uma característica da equação parabólica.

o procedimento de cálculo de x e .y nos pontos internos se dá por um processo de

marcha em ~ resolvendo-se as seguintes equações transformadas, por exemplo,

aXe - 2f3x~'I + "Ix,,,, =0

QYe - 2f3Ye'l + "Iy"., =0

(4.60)

(4.61)

onde observamos que as equações são parabólicas em ç e elípticas em TJ.

Sistemas hiperbólicos também podem ser empregados e nestes casos a derivada se-

gunda em relação a 7J também desaparece. Um método [141de uso de sistemas hiperbólicos

para gerar coordenadas ortogonais faz uso das seguintes equações

(4.62)

(4.63)

Y12 =0

onde V (ç, TJ) é a especificação da distribuição do volume, ou seja, é o inverso do jacobiano

associado a cada ponto.

A solução do sistema de equações acima pode apresentar problemas de convergência.

Fazendo uma analogia com sistemas físicos é fácil entender este fato, lembrando que

equações hiperbólicas, por exemplo, em mecânica dos fluidos, são equações que não pos-

suem termos difusivos, que são conhecidos por estabilizar a solução. A falta destes termos

com derivada segunda, nas equações acima exige a necessidade de introdução dos mesmos

artificialmente, de maneira semelhante ao que se faz na solução de problemas de escoa-

mentos supersônicos, que também são governados por equações hiperbólicas.

4.8 - MÉTODOS ALGÉBRICOS DE GERAÇÃO DE COORDENADAS

Métodos algébricos de geração de coordenadas são bastante poderosos e largamente

empregados, apresentando como grandes vantagens a simplicidade e o reduzidíssimo tempo
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,
\

x

Fig. 4.11 - Geração parabólica das coordenadas

de computação necessário. São muitas as geometrias que permitem o uso destes métodos e

o usuário de métodos computacionais deve procurar, sempre que possível, fazer uso desta

versátil ferramenta. Em corpos de revolução, por exemplo, sempre é possível obter uma

malha bidimensional e rotacioná-la em torno do eixo para estabelecer uma discretizaçâo

tridimensional. A malha mostrada na Fig.2.27 é obtida desta forma, rotacionando a malha

da. Fig. 4.12, também obtida algebricarnente com interpolaçôes de Ia ordem. Ao longo

de AB são especificados os pontos de onde partirão as linhas ç, pontos estes que também

definem a geometria do corpo, no caso a parte frontal do foguete brasileiro VLS sobre a qual

estuda-se o escoamento. Nos segmentos BC e AD é estipulada também uma discretizaçâo

de pontos arbitrária que permite concentrar linhas coordenadas perto das paredes. O

segmento AC poderá ser uma hipérbole cuja distribuição de pontos também é indexada no

programa e poderá ser alterada. A interpolação neste caso é unidimensional e linear onde

o ponto P e P' são interpolados de acordo com a distribuição prevista para o segmento

BC. É claro que cada linha P P' poderá ter a sua própria distribuição, o que significa
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praticamente indcxar a malha completa. Neste caso a entrada de dados se torna mais

volumosa.

No caso específico da malha da Fig. 4.12 a interpolação unidimensional foi empre-

gada ao longo das linhas coordenadas ç, que permitem este procedimento. As linhas t] são

obtidas unindo-se os pontos interpelados entre P e P'. A interpolaçâo linear ao longo de 1]

não é possível pois uma linha ligando A e B cria uma malha com pontos fora do domínio

de cálculo. Intcrpolações de mais alta ordem podem ser empregadas quando a geometria

requerer.

A seguir uma forma geral de apresentar a interpolação unidimensional de Lagrange

11] é apresentada.
"\

y I

P c

Linhos f
Linhos ~

D A

x

Fig. 4.12 - Malha bidimensional obtida algebricamente
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S· ---+ ---+ ---+ '- 1 ,. S' ---+ ---+1'CJiL r =;c l + Y J , () vctor posiçao ( e um ponto geuenco. CJaUl rJ e 1'2 < ()!s

pouí.o« pcd.cu(,l'lJt.cs a. uruu mcsiua linha Ç, couforiuc Fig. 4.13, onde I éo número de

linhas coordenadas que interceptam esta linha ç. Estamos interessados cm determinar as

coordenadas destas intcrsccçõcs, pois ela." seriio' pontos ela malha. É claro quc sc apona,

---+ ---+ r d'" 1 t' d ---+ ---+ O li A • I1'1 e 1'2 iorcm usa os so e possrvc passar unia rc a uniu o 1'1 e 1'2. po IllOllllO < C

interpelação gcnÚ'ico é dado pur

(4.G1)

onde 7'(0 scrào os vetorcs posiçôcs elos pontos interpelados, r;: os pontos fornecidos por

onde passará o polinômio e N a ordem elo polinôinio. As seguintes propriedades podem

ser demonstradas para a função <p. São elas

<Pn(Ç;l) = s.:

tal que
N N

r+(çm) = 2: <P1/ (Ç;l) r;: = 2: ól1lU r;: = rç:
n=l n=l

(4.G5)

e <Pu é definida por

N

(ç) II ç - Çk
<Pn I = k=l Ç,n =E» (k =f n) (4.GG)

Seja N = 2, por exemplo. Construindo-se as <P~, temos

ç
I

(4.G7)

O polinômio dc intcrpolaçâo é, portanto,

(4.G8)



y

Capítulo 4 : Geração do Sistema de Coordenadas Curvilíncas 73

x

Fig. 4.13 - Interpolação unidimensional de Lagrange, N= 2

Para N = 3 temos a situação mostrada na Fig. 4.14, onde, é claro, o ponto in-

termediário não necessita ser o da linha ç = ~. Fazendo-se ç = ~, por exemplo, está se

dizendo que entre os pontos r: e r-; teremos ~ do número de linhas coordenadas e de -: a

r; o restante. Dependendo da posição escolhida para r: teremos a possibilidade de fazer

concentração de malhas. Para N = 3 as funções 4J tem as seguintes expressões

"

4J2 = - 2ç 2( ç - I )
I I (4.69)

_ 2ç (ç - ~)4J3 - I I

Neste caso o polinômio de interpolação é dado por

(4.70)
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~
\

x

Fig. 4.14 - Inierpolaçiio unidimensional de Lagrange, N = 3.

Basta substituir na expressão acima os valores de ç entre ç = 1 e ç = I - 1 para

obter os correspondentes vetores posições de cada ponto.

A utilização de 3 pontos, ou mais, permite que a interpolação unidimensional seja

ao longo de uma superfície curva, conforme pode ser visto na Fig. 4.15, onde também é

mostrado que os segmentos r:- r; e r;-r; terão diferentes números de linhas ç.

Os polinômios de Lagrange permitem que apenas os valores das coordenadas sejam

satisfeitos. Em geração de coordenadas também é desejável que seja possível especificar a

inclinação com que uma linha coordenada chega na fronteira. Os polinômios de Hermite

permitem esta condição adicional. A forma geral dos polinômios de Hermite é [1]

(4.71)

---+
onde r: significa a derivada de ~ em relação a ç no ponto n. As funções </>:" e 1/Jn sao

definidas por
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~
\

x

Fig. .4 .15 - Irüerpolaçiio unidimensional com N = 3

« O) ={1- 2~~C;) e -/n ) }~:.(t)
~n (}) =( e ~ ~ ) ~~ (})

(4.72)

(4.73)

onde as funções ~n ( t) são obtidas com a Eq. (4.66) ..
Construindo o polinômio de interpolaçâo de Herrnite para N = 2, temos, inicial-

mente, para as funções

~l(t)=l-t (4.74)

~2 (j) =j (4.75)

~~(t) = - 1 (4.76)
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(4.77)

(4.78)

(4.79)

(4.80)

(
"

(4.81)

e, para polinômio

(4.82)

€( €)2i (€-I)(€)2i- 1-- r + -- - rI I 1 I I 2

Os polinômios de Lagrange e Hermite são contínuos em todos os pontos. A dificulda-

de que aparece com estes polinômios são as oscilações quando cresce o número de pontos

pelos quais o polinômio deverá passar. Nestes casos é recomendado o uso de polinômios

contínuos por pedaços, ou seja, utilizar o conceito de splines. Como o polinômio é contínuo

por partes a imposição é nO,vamente de satisfazer as condições em poucos pontos, evitando

as oscilações. O leitor interessado neste tipo de interpolação e também em interpolaçâo

multi-direcional deve consultar a referência [1] ou outras que tratam de interpolaçâo poli-

nomial. Os métodos variacionais também desempenham um papel importante na geração

de malhas [17].

O leitor é também incentivado a consultar a literatura especializada [1] [13] [14],
caso esteja interessado em métodos para gerar sistemas de coordenadas ortogonais.
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4.9 TRANSFORMAÇÕES ANALÍTICAS

Nas scções anteriores apresentamos algumas maneiras de gerar um sistema de co-

ordenadas ou, em outras palavras, determinar as relações -:t = -:t(ç, 1/). Existem muitas

trunsíormaçôcs analíticas de interesse prático, dentre as quais escolhemos algumas para

apresentar [1G]. A primcirn delas é dada por

ç =;r

~
\

1/ =1 -
ln{ [11 + 1 - (*) li [/3 - 1 + (*) 1}

111. (f!±!.)f3-1

(4.83)

para 1 < f3 < 00. Esta transformação concentra as linhas coordenadas perto ele y = O,

enquanto f3 --7 1, conforme pode ser visto na Fig. 4.1 G.

Uma outra transformação que concentra as malhas em y = h e y = O é dada por

ç =x
_ (_ )ln{[/3 + (y(20 + 1)111.) - 20'J/[f3 - (y(20' + l)lh) + 20']}

TJ -O' + 1 O' { }
lu f!±!.

{J-l

(4.84)

Nesta transformação se a = O a concentração de malhas se dará cm y = h apenas,

enquanto que para a = ! a malha será refinada em y = O e y = h. A Fig. 4.17 mostra a
2

malha no plano físico e no plano computa.cional para a = !. Uma terceira transformação
2

é dada por

ç =x

'1=B + ~scn·~[ (:0 - 1)scnh( r.s 1 (4.84)

onde

para O<r<oo (4.85)

Esta transformação concentra as linhas coordenadas em torno de y = Yc, conforme

Fig. 4.18.
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Todas as três trunsformaçôcs mostradas apenas permitem cspaçamcutos difcrcn-

tcs em y, ruas independentes da coordenada x. A seguinte transformaçâo trabalha com

cspaçamcntos em y diferentes para c~da x c mapcandos para cspaçamcutos em T/ iguais

para cada. ç. Isto caractoriza a transformação do plano físico cm um plano computacional

retangular. Ela. é dada por

ç =:r;

y
,/=--

h(x)
(4.8G)

onde h(;r) é a dimensão do domínio coiuputacional em y, para cada x.

h

v ", /,/'////h//''l'/./////.~/
L

(a)

x
L

(b)

Fig. 4-16 - Plano físico e computacional. Eq. (4·83) f46]

4.10 - Obtenção das Métricas Numericamente

No Capo 3 VImos que a determinação das grandezas geométricas no plano físico,

como áreas, volumes, comprimentos, etc., requer o conhecimento das chamadas métricas de

transformação, ou seja, x~, x 'I' y~, y'l e o jacobiano, por exemplo, no caso, bidimcnsional,

Como em geral a transformação é numérica temos de posse apenas pontos discretos (:r, 11)

onde as linhas coordenadas se interceptam. A Fig. 4.20 mostra um volume elementar

hachurrado com pontos coordenados A, D, C e D nos vértices deste volume, Neste trabalho
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y

I~'/////////~~/,////////////

'«////. '// '/ 0///~/~/';'// '/

,.
h

L

x
L

Fig. 4.17 - Plano físico e compuiacional. Eq. (4.84) [46]

y

..,

(a) (b)

L ~

Fig. 4.18 - Plano físico e compuiacional, Eq. (4.85) {46]

vamos considerar que o arranjo de volumes de controle empregado seja oco-localizado.

Desta forma as faces do volume de controle mostrado serão as mesmas para qualquer das

variáveis independentes, permitindo que o fluxo de massa empregado seja o mesmo. Por

outro lado, no cálculo dos fluxos de massa são necessários os segmentos AB, BC, CD e

DA, que são exatamente vg.;:;D.1]avaliados em e e w e ,;g;;D.~, avaliados em se n, dadas

pelas Eqs. (3.28) e (3.29), respectivamente.



Capítulo.4 Geração do Sistema de Coordenadas Curvilíneas 80

y

1
h

L

(a) (b)

Fig. 4.19 - Plano físico e computacional. Eq. (4.86) (46]

y

x

Fig. 4.20 - Cálculo das métrica da transformação

Portanto, para avaliar os comprimentos AB e CD são necessárias as métricas xrJ

e y,/ apenas, e para avaliar BC e DA, as métricas Xe e Ye' Se o jacobiano for necessário
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na posição e então Xe e Ye também serão necessários neste ponto. As métricas em e são

calculadas por

X'Ile
XA - XD (4.87)

fl.rJ

Y'1le = YA - YD (4.88)-
fl.rJ

Xe le XE - Xp
(4.89)----

fl.é

Ye le Ye - yp (4.90)-----fl.ç

onde os valores de x e Y em E e P sao achados por interpolação dos quatro pontos x\

e Y vizinhos. Outras métricas em outros pontos são calculadas de forma análoga. A

recomendação importante é sempre fazer interpolações em x e y, quando precisa-se destes

dados em pontos onde os mesmos não são conhecidos, e nunca calcular as métricas para

depois interpolá-las,


