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Resumo 

A geração numérica de malhas tomou-se uma importante ferramenta na obtenção de 

soluções numéricas de equações diferenciais parciais (EDPs), em domínios físicos com 

geometrias complexas. Esta dissertação apresenta o Sistema Iterativo de Geração de 

Malha (SIGEM). O SIGEM foi desenvolvido durante este trabalho e utiliza o método 

diferencial que emprega EDPs elípticas para a geração da malha. O SIGEM permite a 

geração de malha em domínios simplesmente conexos bidimensionais, com o controle 

do posicionamento dos pontos pelo usuário. Para mostrar uma aplicação típica do 

SIGEM, foram geradas malhas em domínios irregulares, onde foram resolvidas a 

equação de Laplace e a equação do calor. 



Abstract 

Numerical grid generation has become an important tool in the determination of 

numerical solutions of pardal differential equations (PDEs) on physical domains with 

complex geometries. This work presents the Iterative System of Grid Generation 

(SIGEM). It generates grids by the partial differential equations method using elliptics 

PDEs. It allows the generation of grids on simply connected, two-dimensional domains. 

The user can control the position of individual points using appropriate forcing 

functions as source terms of the PDEs . To show a typical aplication of SIGEM, grids 

were generated on complex physical domains, followed by solution of the Laplace and 

the heat equations. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Este Capítulo introduz o problema tratado durante o mestrado. Este constituiu-se no 

desenvolvimento de um sistema de geração de malha para domínios fisicos simplesmente 

conexos bidimensionais. Em seguida, é feita uma breve apresentação do procedimento de 

geração de malha. São apresentadas as principais razões para a utilização do sistema de 

coordenadas generalizadas, e os tipos de mapeamento que podem ser empregados para esse fim. 

1.1 Definição do Problema 

Importantes fenômenos fisicos, tais como condução de calor, escoamento de fluidos e 

propagação de ondas, são descritos matematicamente através de equações diferenciais parciais 

(EDPs). Assim, obter a solução destas equações é de grande importância para problemas práticos 

de engenharia e fisica, dentre outros. 

A principio, existem duas formas de se resolver essas equações: analiticamente ou através 

de métodos numéricos. Em regiões com geometrias arbitrárias e com condições de contorno 

complexas, o método analítico pode não ser aplicável, tanto mais se as EDPs forem não-lineares. 

Dessa forma, métodos numéricos tais como diferenças finitas, volumes finitos e elementos 

finitos, são freqüentemente utilizados na obtenção das soluções de EDPs. 

Para que as EDPs possam ser resolvidas numericamente através de um dos métodos 

acima, é necessário que a região onde se busca a solução (o chamado domínio fisico), seja 

dividida em pontos discretos. Ao conjunto desses pontos dá-se o nome de malha. São nesses 



pontos que se obtém a solução numérica das EDPs. Para isso, as derivadas parciais presentes na 

EDP são escritas em função dos valores das variáveis dependentes nesses pontos discretos. 

Obtém-se então um sistema de equações algébricas que é resolvido de forma apropriado. Como 

resultado, tem-se os valores da variável dependente nos pontos da malha. 

A distribuição dos pontos da malha no domínio fisico tem influência direta na 

discretização dos termos da EDP e em geral, afeta a qualidade do resultado obtido. Por exemplo, 

em regiões de gradientes elevados, é aconselhável aglutinar pontos, já em regiões de pequenos 

gradientes, pode-se afastá-los. Por essa razão, é útil dispor-se de um sistema que permita o 

posicionamento desses pontos no domínio fisico, baseado em critérios fornecidos pelo usuário 

[10][13]. 

Na maioria dos problemas de interesse prático, os domínios físicos onde se buscam a 

solução de EDPs não possuem geometrias regulares que permitam um tratamento direto!. O fato 

do domínio assumir formas arbitrárias dificulta consideravelmente a obtenção da solução 

numérica de EDPs. Devido a esta arbitrariedade, com a utilização de diferenças finitas em 

malhas estruturadas, pode ser necessário fazer uma interpolação das condições de contorno. Esta 

interpolação pode ser necessária, uma vez que a discretização é obtida de um sistema de 

coordenadas que não acompanha as fronteiras do domínio fisico [7]. Como essas condições 

exercem grande influência na solução da EDP, tal interpolação pode causar erros nos resultados 

numéricos. Além disso, a não uniformidade no espaçamento entre os pontos discretos causada 

pela aglutinação ou afastamento desses pontos exige modificações na discretização dos termos 

da EDP. 

Para evitar tais dificuldades na resolução numérica de EDPs em domínios fisicos 

complexos, é possível mapear o domínio fisico em outro, o chamado domínio computacional 

[13], como mostra a Figura 1.1. 

O domínio computacional é dividido em pontos igualmente espaçados, e apresenta as 

fronteiras coincidentes com as fronteiras do domínio fisico (discretização coincidente com a 

fronteira2). A obtenção da solução numérica de EDPs toma-se simplificada já que estas são agora 

resolvidas em um domínio computacional regular. 

Como retângulos, círculos ou esferas. 
2  Do inglês boundary fitted discretization. 
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Figura 1.1-a/b - Domínio Físico e um Possível Mapeamento no Domínio Computacional 

O controle sobre a localização dos pontos no domínio fisico é obtido variando-se o 

mapeamento utilizado entre o domínio fisico e o domínio computacional. O mapeamento inverso 

determina no domínio fisico, as coordenadas dos pontos discretos que compõe a malha. 

1.2 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema que permita a geração de 

malhas estruturadas em domínios simplesmente conexos bidimensionais. Esse sistema possui um 

controle do posicionamento dos pontos no domínio fisico, o qual é exercido pelo usuário. Desta 

forma, os pontos no domínio fisico podem ser distribuídos de maneira conveniente para o 

problema tratado. 

O sistema apresentado nesta dissertação foi denominado SIGEM (Sistema Iterativo de 

Geração de Malha), e este trabalho representa a primeira etapa na elaboração de um sistema 

gráfico e iterativo de geração de malhas mais completo e abrangente. 

1.3 Malhas Estruturadas e Não-Estruturadas 

A utilização de malhas estruturadas versus malhas não-estruturadas na solução de 

problemas em geometrias complexas é uma questão em aberto entre pesquisadores [12]. 

Como em malhas estruturadas existe uma lei de formação para numeração dos "volumes" 

elementares, o número de vizinhos é o mesmo para cada volume, sendo assim mais fácil 



"percorrer" a malha. Conseqüentemente, a discretização apresenta vantagens na implementação 

do programa computacional, em relação à malhas não-estruturadas [9]. Além disso, a matriz 

associada a discretização resultante tem diagonais fixas, permitindo que métodos para matrizes 

de banda fixa, que são mais fáceis de serem implementados, possam ser aplicados. 

Por outro lado, as malhas não-estruturadas são mais versáteis na discretização de 

domínios complexos. A adaptação e refinamento de malhas em regiões específicas do domínio 

são alcançadas com maior facilidade. Entretanto, a implementação dos algoritmos para a solução 

das equações discretizadas torna-se mais complexa. 

Uma alternativa intermediária para problemas que envolvem geometrias complexas é o 

uso de multiblocos, utilizando malhas estruturadas [9][12]. Associado à coordenadas 

generalizadas, o uso de multiblocos apresenta versatilidade para o tratamento de geometrias 

complexas, pois é possível particionar o domínio, encontrando blocos nos quais malhas simples 

podem ser geradas de forma eficiente. 

Este trabalho trata apenas malhas estruturadas com mapeamento em bloco único. A 

técnica de multiblocos é uma proposta para trabalhos futuros. 

1.4 Processo de Geração de Malha 

Pode-se dividir o processo de geração de malha nas seguintes etapas: 

1 - Definição do domínio fisico. As coordenadas geométricas da fronteira desse domínio 

podem ser obtidas, por exemplo, através da interpolação por splines [1], se pontos discretos são 

definidos na fronteira, ou através de funções paramétricas [8] que definam a geometria do 

domínio fisico. 

2 - Discretização das fronteiras do domínio fisico. As fronteiras são divididas em pontos 

discretos para que as linhas coordenadas e ri possam ser criadas conforme mosha a Figura 

1.1-a. Os pontos interiores são formados então, pela interseção destas linhas, sendo que o nosso 

objetivo aqui é determinar a localização, ou seja, as coordenadas (x,y) destes pontos no domínio 

fisico. 

3 - Mapeamento do domínio fisico (zy) no domínio computacional 	. Este domínio 

computacional é construído de forma que as fronteiras do domínio fisico coincidam com as 
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linhas coordenadas e r. O mapeamento deve ser um-à-um, ou seja, cada ponto no domínio 

físico corresponde a um único ponto no domínio computacional. Assim, as linhas coordenadas 

de mesma família não devem cruzar-se, e as linhas de coordenadas de diferentes famílias não 

devem cruzar-se mais de uma vez. A Figura 1.1-a/b mostra o domínio físico e um possível 

mapeamento no domínio computacional. 

4 - Através da discretização do domínio computacional e usando-se o mapeamento 

inverso, obtém-se as coordenadas (x,y) dos pontos sobre o domínio físico, isto é, a malha de 

pontos. Caso a distribuição desses pontos no domínio físico não seja adequada ao problema, 

pode-se voltar ao passo 3 e repetir o procedimento, aglutinando ou afastando os pontos discretos 

no domínio físico, até a obtenção de uma malha adequada. 

Após a malha de pontos ter sido gerada, as informações obtidas no domínio 

computacional, tais como as métricas e o jacobiano da transformação, podem ser calculadas 

numericamente e transferidas para a EDP transformada [7]. Estas informações são necessárias 

para a resolução da EDP no domínio computacional, como será apresentado na Seção 3.1. 

1.5 Importância do Sistema de Coordenadas 
Generalizadas Coincidente com a Fronteira 

O emprego de coordenadas generalizadas tem sido importante para o tratamento de 

problemas em geometrias arbitrárias [9]. 

As principais razões para a utilização de um sistema de coordenadas generalizadas 

coincidente com a fronteira no processo de geração de malha são [9]: 

• Necessidade da solução de problemas cada vez mais complexos, que apresentam, em 

geral, domínios com geometrias arbitrárias. 

• Dificuldade de solução desses problemas usando-se sistemas de coordenadas 

convencionais, especialmente na aplicação das condições de contorno na fronteira do domínio. 

Como estes sistemas de coordenadas não "acompanham" as fronteiras do domínio físico, 

freqüentemente deve-se utilizar interpolações, o que pode reduzir a precisão da solução 

numérica. 
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• Possibilidade de concentração de malhas onde necessário, sendo possível adaptá-las de 

acordo com o problema físico. Isso em geral, reduz o número total de pontos necessários à 

solução do problema, por evitar que seja necessário a utilização de uma malha fina em todo o 

domínio. 

• O programa computacional é escrito para um domínio (computacional) fixo, 

representado sempre por uma geometria retangular. Isso permite que uma ampla classe de 

geometrias3  possa ser resolvida sem alterações deste programa (a menos das condições de 

contorno), uma vez que basta mapear o domínio físico no domínio computacional. 

• Possibilidade de normalizar as coordenadas generalizadas dentro de qualquer 

intervalo. Desta forma, é conveniente definir os incrementos (espaçamento entre as linhas 

coordenadas), de todas as coordenadas generalizadas como sendo unitários, ou seja, 

= 	= 1. Através do mapeamento inverso, as linhas coordenadas no domínio fisico as 

podem assumir espaçamentos arbitrários. Porém, no domínio computacional, os espaçamentos 

entre os pontos continuarão sendo unitários. 

1.6 Tipos de Mapeamentos 

A possibilidade de encontrar a transformação entre o sistema de coordenadas cartesianas 

(x,y) e o sistema de coordenadas generalizadas ( 	), coincidente com a fronteira do domínio 

físico, permite o mapeamento de uma geometria irregular, em uma geometria regular [13]. Em 

geral, como a geometria do domínio físico é arbitrária, a transformação não é obtida 

analiticamente, mas sim, determinada numericamente. 

Domínios físicos podem ser classificados em simples, dupla ou multiplamente conexos. 

Neste trabalho, são tratados apenas os domínios fisicos simplesmente conexos. 

3  No caso da utilização do SIGEM, domínios simplesmente conexos. 
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c A 

linhas 

linhas 

Um domínio físico é definido como simplesmente conexo, se este é redutível, por 

homeomorfismo4, a um ponto, ou seja, se não existe nenhum objeto (obstáculo) imerso em seu 

interior. 

Em geral, domínios fisicos podem ser mapeados de duas formas: 

• Mapeamento em bloco único; 

• Mapeamento em multiblocos. 

1.6.1 Mapeamento em Bloco Único 

Neste tipo de mapeamento, a fronteira do domínio físico é dividida em quatro segmentos, 

onde dois deles são de linhas -constantes , e dois de linhas g -constantes. No exemplo abaixo, 

um mapeamento em bloco único de um domínio simplesmente conexo é mostrado. A Figura 1.2 

mostra um círculo com uma possível discretização e o seu respectivo domínio computacional 

[9]. 

X 

Figura 1.2- Um possível mapeamento em bloco único 

1.6.2 Mapeamento em Multiblocos 

Domínios com protuberâncias acentuadas como aquele mostrado na Figura 1.3, não são 

adequados para a geração de uma malha com mapeamento em bloco único, pois é dificil fazer 

com que as linhas coordenadas discretizem a protuberância com eficiência [9]. Em geral, obtém-

se uma malha muito irregular quando se concentra as linhas coordenadas perto da protuberância. 

Nestes casos, uma solução é o uso de mapeamento em multiblocos. 

°Um homeomorfismo 	Y, de um espaço topolégico X sobre um espaço topolégico Y é uma aplicação 
-1 contínua e biunívoca de X sobre Y, cuja inversa h 	também é continua. 
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Figura1.3: Domínio físico com protuberância acentuada 

Resolve-se o problema de geração de malha iterativamente, bloco por bloco, com 

condições adequadas na fronteira entre blocos'. Para cada um dos blocos, pode-se aplicar toda a 

metodologia desenvolvida para mapeamento em bloco único. 

É importante observar que em mapeamentos de domínios simplesmente conexos, seja 

em bloco único ou multiblocos, as condições de contorno para o problema no domínio 

computacional são as mesmas existentes no domínio físico. 

Por este trabalho representar a primeira etapa de desenvolvimento do sistema SIGEM, 

adotou-se apenas o mapeamento em bloco único. 

1.7 Organização da Dissertação 

Esta dissertação está organizada em 6 capítulos, e apresenta-se da seguinte forma: 

O Capítulo 1 apresenta uma breve abordagem do problema tratado durante este trabalho, 

e o objetivo deste projeto de mestrado. 

O Capítulo 2 discute a geração do sistema de coordenadas generalizadas. Os métodos 

mais comuns para o mapeamento do domínio físico no domínio computacional são apresentados, 

com ênfase para o método de EDPs elípticas. 

O Capítulo 3 trata das relações de transformação entre o domínio físico (x,y) e o domínio 

computacional ( 	), buscando dar interpretação geométrica às grandezas matemáticas 

envolvidas. 

Tipicamente, continuidade das linhas coordenadas e de suas l' e r derivadas. 
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O Capítulo 4 descreve a implementação do sistema de geração de malha SIGEM. Esse 

sistema é composto de dois módulos, constituídos das principais rotinas do programa 

computacional desenvolvido durante este trabalho. 

O Capitulo 5 traz alguns exemplos de malhas geradas pelo sistema SIGEM e aplicações 

em alguns domínios fisicos simplesmente conexos. 

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões e contribuições do sistema desenvolvido, 

seguidas de sugestões para futuros trabalhos. 

Uma bibliografia sobre geração de malhas e métodos numéricos utilizados na 

implementação do programa computacional completa esta dissertação. 

O Apêndice A contém detalhes do desenvolvimento da transformação das equações do 

sistema gerador elíptico. 

O Apêndice B descreve as ferramentas matemáticas utilizadas na implementação do 

sistema SIGEM tais como, splines cúbicas, regra 3/8 Simpson repetida e o método de Runge 

Kutta de quarta ordem. 

O Apêndice C apresenta um comentário sobre a estabilidade da equação do calor 

transformada utilizando o método explícito FTCS. 
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Capítulo 2 

Geração de Malha 

Este capítulo discute a geração de malha em domínios físicos que apresentam geometrias 

complexas. Os métodos mais comuns para a geração de malha são apresentados, dando ênfase 

ao método de EDPs elípticas, para o qual é dirigido este trabalho. 

2.1 Métodos de Geração de Malha 

A geração da malha em domínios físicos retangulares, com espaçamento uniforme entre os 

pontos, pode ser feita de forma relativamente direta. É possível escolher manualmente os pontos 

e as linhas coordenadas x-constante e y-constante. As interseções destas linhas fornecem as 

coordenadas desejadas. O mesmo se aplica à algumas geometrias especiais utilizando 

coordenadas cilíndricas, polares e esféricas. 

Entretanto, para geometrias complexas, métodos automáticos são necessários para tomar 

a geração de malha mais prática, pois a determinação manual das interseções se torna uma tarefa 

trabalhosa. 

Fundamentalmente estes métodos podem ser classificados em: 

• Métodos algébricos, que empregam fórmulas analíticas; 

• Métodos diferenciais, que utilizam um sistema de EDPs. 
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2.2 Métodos Algébricos 

Nestes métodos, equações algébricas são usadas para relacionar os pontos da malha no 

domínio físico com o domínio computacional. Uma vez definida a geometria do domínio físico e 

o domínio computacional construído, a malha no domínio físico será obtida através de equações 

algébricas. A base desses métodos é o uso de técnicas de interpolação, o que permite a rápida 

obtenção da malha de pontos. Essa é a maior vantagem dos métodos algébricos [7]. 

Para ilustrar a geração de malha através da técnica algébrica, considere o domínio físico 

representado na Figura 2.1-a 

Y • 11 . 

H1 

. 

H2 

	e. 

H3 
x 

Figura 2.1- a Domínio Físico 	 Figura 2.1- b Domínio Computacional 

A transformação deste domínio para o domínio computacional mostrado na Figura 2.1-b 

é feita através das relações algébricas: 

= X (2.1) 

(2.2) 
Yt 

onde y, = Hl + 
H2 — H1 

x com Hl, H2 e H 3 dados. 
H3 

Substituindo y, e reorganizando as Equações 2.1-2.2, tem-se 

(2.3) 

y=(H1+ 
H2—H1  

q ri 
H3 

(2.4) 
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Dessa forma, em função de e n, as coordenadas x e y no interior do domínio físico são 

obtidas através das Equações algébricas 2.3 e 2.4. 

Apesar de relativamente simples, esta técnica apresenta algumas desvantagens, tais como: 

• O método não tem controle de posicionamento dos pontos, portanto não garante uma 

distribuição suave da malha; 

• Se existirem descontinuidades na fronteira, estas podem ser propagadas para o 

interior da região, causando problemas devido às variações abruptas das métricas [7]; 

• Nem sempre é viável encontrar equações algébricas adequadas para o mapeamento. 

Desta forma, o método algébrico é indicado para domínios simples, sendo de difícil 

aplicação em regiões complexas. 

2.3 Métodos Diferenciais 

Neste método, um sistema de EDPs é resolvido para localizar os pontos no interior do 

domínio físico, isto é, para gerar a malha. 

Estes métodos podem ser classificados em sistemas elípticos, parabólicos ou 

hiperbólicos, conforme o tipo de EDP utilizada para gerar a malha. 

Neste trabalho será utilizado o método de EDPs elípticas, pois este apresenta uma série de 

atrativos [7], tais como: 

• Proporcionamento de uma distribuição suave dos pontos na malha, isto é, se existir 

uma descontinuidade na fronteira, esta não se propagará para o interior do domínio; 

• Opções de aglutinação de pontos na malha e ortogonalidade na superfície; 

• Possibilidade de ser estendido para problemas tridimensionais; 
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• O principio de máximo satisfeito pela equação de Laplace [11] utilizada pelo método, 

isto é, o máximo e o mínimo valor da solução ocorrem sobre as fronteiras. Isto garante que o 

determinante da matriz jacobiana da transformação não se anula no domínio, impedindo divisão 

por zero na determinação das métricas [4] [9]. O principio de máximo também garante um 

mapeamento um-a-um do domínio fisico no domínio computacional, ou seja, que duas linhas 

coordenadas de mesma família nunca se interceptarão [9]. 

As malhas geradas por equações elípticas podem ser obtidas também através de 

mapeamento conformal. Este mapeamento é baseado em variáveis complexas, sendo limitado a 

problemas bidimensionais. 

O mapeamento entre o domínio físico e o domínio computacional pode ser dado pela 

função 

w =flz) 

onde z=+iri, w=x+iy e 

O mapeamento w = xe,r0 + iyg,r0 é conformai se x e y tem derivadas parciais 

contínuas e satisfaz as condições de Cauchy -Riemman [2][4] 

.rk  = 

= 

Uma conseqüência imediata das condições de Cauchy -Riemman é que [8] 

xkxn yyn =0 

2 X0in  — ; 	2In = + xi  

isto é, o mapeamento conformal é ortogonal por (i), que representa o produto interno dos vetores 

tangentes as linhas coordenadas e ri . O jacobiano é estritamente positivo, ou seja, garante um 

mapeamento um-a-um (ii) [8].A definição do jacobiano será apresentada no Capitulo 3. 

Detalhes sobre esse tipo de mapeamento pode ser encontrado nas referências [2][4][8]. 

Além deste método ser limitado a problemas bidimensionais, a obtenção da furição 

mapeamento é, em alguns casos, uma tarefa dificil. Como se planeja estender o sistema SIGEM 
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para problemas tridimensionais, resolveu-se não adotar a técnica de mapeamento conformai 

neste trabalho. 

2.3.1 Motivação Para o Uso de Equações Elípticas 

Problemas como escoamento potencial, campos elétricos, condução de calor, dentre 

outros, são governados por EDPs elípticas e portanto, possuem como soluções isolinhas que 

podem ser empregadas como linhas coordenadas. 

Pode-se considerar, por exemplo, as soluções da equação de Laplace V2  T = O para dois 

problemas de condução de calor bidimensional em domínios retangulares [7][9], conforme 

mostradas nas Figuras 2.2-a e 2.2-b. As condições de contorno são especificadas por TI  e T2  COM 

TI T2" 

     

     

     

     

TI 

TI  

(a) 
	

(5) 

Figura 2.2 - Isotermas obtidas para 2 problemas de condução de calor 

Sobrepondo-se as duas soluções, obtém-se a malha representada na Figura 2.2-c. Esta 

malha pode ser empregada para a solução numérica de outros problemas físicos. 

X 

Figura 2.2-c Sistema de coordenadas obtido com a sobreposição 

das isotermas 
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Assim, para utilizar EDPs elípticas como geradoras de malha, deve-se resolver uni 

sistema de EDPs que têm como condição de contorno, as coordenadas x e y dos pontos nas 

fronteiras do domínio fisico. Resolvendo-se esse sistema, obtém-se as coordenadas x e y dos 

pontos no interior do domínio fisico, ou seja, a malha de pontos. 

Desta forma, considera-se o seguinte sistema gerador de EDPs elípticas formado pelas 

equações de Laplace [7] [9]: 

v2 = o 
	

(2.5) 

v2ri = o 
	

(2.6) 

A sobreposição das soluções cias Equações 2.5 e 2.6 fornece uma malha de pontos. 

2.3.2 Transformação das Equações de Geração 

A obtenção do sistema coordenado requer a solução das Equações 2.5-2.6 no sistema 

(x,y), ou seja, no domínio físico. Como são EDPs e o domínio fisico de solução é geralmente 

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

numérica recai no problema que se está querendo evitar, isto é, resolver equações diferenciais em 

'domínios _físicos complexos. 

Para solucionar este problema, as equações geradoras do sistema coordenado serão 

resolvidas no sistema de coordenadas generalizadas. É necessário então, transformar o sistema 

de EDPs elípticas do sistema de coordenadas (x,y) para o sistema de coordenadas 	) [7]. Os 

detalhes do desenvolvimento desta transformação estão descritos no Apêndice A. 

O sistema gerador no domínio físico é dado por 

v2 = o 

v2Ti=  o 	 (2.7) 

ou equivalentemente: 

yy - 

Tba  +11yy 
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Transformando o sistema gerador dado pela Equação 2.7 para o sistema de coordenadas 

generalizadas, obtém-se: 

axgg -2bxg,i + cx,iri  =0 

aygg  — 2bni  + cyin  =0 

onde 

a= x2 + y2 
TI 	TI 

b = xg xi+ ygyi  

2  = +4   

A solução do Sistema 2.8 fornece as coordenadas x e y dos pontos no interior do domínio 

físico. Essas equações possuem como variáveis dependentes as coordenadas (x,y) e 

independentes ( 	). O conveniente agora é que as variáveis independentes pertencem a um 

domínio computacional retangular. Logo, com a transformação das equações de geração do 

domínio físico para o computacional, desaparece o problema de se resolver as equações do 

Sistema 2.7 em um domínio irregular. No entanto, as equações transformadas que compõem o 

Sistema 2.8 são mais complexas que as equações originais dadas por 2.7, e acopladas através dos 

coeficientes a, b e c, que dependem de x e y. Esses coeficientes tornam as equações do sistema 

gerador não-lineares. Desta forma, como é difícil obter a solução analítica destas equações, as 

mesmas são resolvidas numericamente, empregando a técnica de diferenças finitas, conforme 

será visto no Capítulo 4. 

Como os valores de x e y são as variáveis dependentes nas equações transformadas do 

Sistema 2.8, são para elas que deverão ser especificadas as condições de contorno. Essas provém 

da definição da geometria do problema. Uma vez que as coordenadas x e y são conhecidas nas 

fronteiras do domínio físico, elas são utilizadas como condição de contorno para as equações do 

Sistema 2.8. 

(2.8) 

(2.9) 

16 



2.3.3 Controle do Sistema de Coordenadas 

A malha gerada pelo Sistema 2.7 pode não ser adequada para o problema em estudo. 

Enquanto que ao longo da fronteira do domínio físico, o espaçamento entre os pontos é 

estabelecido pelo usuário, a aglutinação ou afastamento de pontos no interior do domínio físico 

podem ser feitos através do controle do sistema de coordenadas. Esta opção de controle de 

pontos no interior do domínio é incluída no sistema gerador elíptico, através da substituição da 

Equações de Laplace 2.7 pela equação de Poisson [10][13], como geradora do sistema de 

coordenadas. 

Deste modo, obtém-se o seguinte sistema gerador formado pelas equações de Poisson 

OU 

19.24= "4,1) 

vi211 = 

4. + 4yy = P(4,1) 

Tu, +nyy = Q(4, n) 

(2.10) 

O procedimento envolvido na transformação deste sistema gerador é análogo ao utilizado 

para o sistema gerador formado pelas Equações de Laplace 2.7, que não possuem os termos 

fontes P e Q. O sistema gerador obtido é: 

1 
axçç  —2b% + cxnn  = — (Pxt  + Qxn) 

J 

1 
ank —2bni +cYn  ii 	J2 (2.11) 

Existem várias expressões que podem ser usadas para representar P e Q, uma delas 

proposta em [13], fundamentada na atração entre linhas coordenadas ou entre linhas e pontos. 

Essas expressões apresentam a seguinte forma: 
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Pg277)=  — E a isigng -Çj) 

.1=1  
PI 

- E bisign(-) e-dr[(-4)2+(n-m)2] 
1/2 	

(2.12) 

   

P2 

   

IV 

Q 

	

	, 77) = - E a1sign(77-77i)e-c-1171-2U 1  

j=1 

   

   

Q1  

   

11/2  
0 —EkSigno7— 	 2+-r7s)2 

1=1 

 

(2.13) 

   

Q2  

   

onde os coeficientes ai, bi, cj  e dl  são escolhidos para gerar a atração ou repulsão. A escolha 

destes coeficientes depende do problema em estudo, já que eles têm influência direta na 

aglutinação ou afastamento dos pontos. Normalmente, os valores destes coeficientes são 

escolhidos pelo usuário através de tentativa e erro, até que a obtenção de uma malha adequada. 

Cada termo dessas equações tem uma fmtção especial. O primeiro termo da Equação 2.12 

VII atrai as linhas constantes para as linhas 	. Já o primeiro termo da Equação 2.13 (Q1), 

atrai as linhas constantes i  para as linhas 	. 

O segundo termo das Equações 2.12 e 2.13, representados por P2 e Q2 respectivamente, 

atrai as linhas constantes e ri para os pontos ( 1,111  ) • 

Portanto, o primeiro termo das equações de PeQé responsável pela atração entre as 

linhas coordenadas e o segundo, pela atração das linhas à pontos escolhidos. 

Os primeiros termos de P e Q, dados por PI e Qt, possuem uma exponencial cujo 

argumento (negativo) é a diferença entre o valor da linha coordenada a ser atraída e da linha 

18 



coordenada que atrai. Esse numero cresce à medida que aumenta a distância entre as respectivas 

linhas, o que significa que o termo decresce com o aumento da distância. Portanto, as linhas 

próximas daquela que atrai experimentam mais atração que as distantes, suavizando assim a 

distribuição. 

Tem-se um comportamento semelhante para os segundos termos de P e Q, dados por P2 

e Q2. Neste caso, o parâmetro que regula a força de atração é a distância entre os pontos que 

estão na linha a ser atraída e os pontos que a atraem. 

A função sign 6  que aparece nas equações de P e Q, permite a atração de ambos os lados 

das linhas e r. A eliminação deste termo causaria repulsão de um lado e atração do outro lado 

da linha. 

Desta forma, incluindo os termos fontes P e Q no sistema gerador de malha, pode-se 

controlar as coordenadas x e y dos pontos no interior do domínio físico. 

2.4 Sumário 

No Capítulo 2 foram discutidos os métodos mais comuns de geração de malha. O 

método diferencial que utiliza EDPs elípticas como geradora de malha foi o mais detalhado, 

pois é o método empregado no desenvolvimento do sistema SIGEM. Neste método, o sistema 

gerador elíptico de malha é representado pelas equações de Laplace ou equações de Poisson. 

Esta última é utilizada caso seja necessário o controle do posicionamento dos pontos no 

interior do domínio fisico. Como foi visto, esse controle é feito com a adição dos termos 

fontes P e Q, que regulam a atração/repulsão entre linhas coordenadas e entre linhas a pontos 

escolhidos. 

	

{1 

	se x > O 

6  sign (x)= O se x = O 

	

—1 	se x <O 
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Capítulo 3 

Relações da Transformação 

Como mencionado na Seção 1.1, com o mapeamento do domínio fisico no domínio 

computacional, as EDPs de problemas físicos passam a ser resolvidas no domínio computacional. 

Para isto, é necessário transformá-las do sistema de coordenadas cartesianas (x,y) para os sistema 

de coordenadas generalizadas (, r1). Neste Capítulo, encontra-se um exemplo mostrando o 

processo envolvido nesta transformação. Através deste exemplo, são introduzidas as métricas e o 

jacobiano da transformação, os quais são obtidos a partir da transformação do sistema de 

coordenadas. Em seguida, a interpretação geométrica das métricas e do jacobiano são apresentadas. 

3.1 Transformação da EDP do Problema Físico 

Suponha a existência de uma função de mapeamento entre o sistema cartesiano (x,y) e o 

sistema de coordenadas generalizadas (,n), e que as coordenadas 	e podem ser escritas em 

função dos valores de x e y. Desta forma, a transformação do sistema de coordenadas cartesianas 

(x,y) para o sistema de coordenadas generalizadas (,11) é representada através das seguintes 

equações: 

= (x,y) 
	

(3.1) 

ii  = Ti(x,y) 
	

(3.2) 

20 



Dada uma função fl ,t), aplicando-se a regra da cadeia, tem-se: 

_• af&Jafan 
âx aax anax 

af _af 
• aUy Nay 

As expressões acima podem ser reescritas da seguinte forma: 

af 
ax 

& _ af z  af 

Como exemplo, considere a seguinte EDP: 

au au 
ay 

onde u=u(x,y) 	 (3.7) 

Esta equação pode ser transformada do domínio fisico para o domínio computacional 

utilizando as Equações 3.5-3.6, já que no domínio computacional, u=u(,11). A equação 

transformada resultante é 

au 	au (4. au 	au 
Sx —+Tlx--Fa ç —+11 1=o 

	

Y I% 	an 

Reorganizando a equação acima tem-se: 

(x c4  )au 	

"
\ 

) 
_y au = o  

&11 
(3.8) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 
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A Equação transformada 3.8 será resolvida no domínio computacional. As derivadas da 

transformação, 	, 	ix  e ny  , presentes nesta equação, devem ser determinadas através das  

relações funcionais 3.1 e 3.2, como será visto na Seção 3.2. 

Comparando-se a EDP original dada pela Equação 3.7, e a EDP transformada (Equação 3.8), 

observa-se que a equação transformada é mais complexa. No entanto, sua forma de resolução é 

consideravelmente mais simples se comparada à da equação original. Isso se deve ao fato da EDP 

transformada ser resolvida no domínio computacional, ou seja, em uma região retangular com 

espaçamento uniforme entre os pontos, onde o sistema de coordenadas coincide com a fronteira. 

Assim, não só a discretização é uniforme, como também não há necessidade de interpolação das 

condições de fronteira. 

3.2 Métricas e o Jacobiano da Transformação 

As derivadas 	nx  e ny  que aparecem nas Equações 3.5 e 3.6, são denominadas de 

métricas da transformação, ou simplesmente, métricas. A determinação destas métricas é 

apresentada a seguir. 

Através das Equações 3.1-3.2 pode-se determinar os diferenciais em cada eixo coordenado 

no domínio computacional: 

= 	ydY 	 (3.9) 

dri 	lxcit 	'nydY 	 (3.10) 

ou na forma matricial 

[ddri 

(3.11) 

ou ainda, 

dc  = A dF 	 (3.12) 

onde A é a matriz jacobiana, e dc  e d" são diferenciais no domínio computacional e no domínio 

físico, respectivamente. 
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Considerando a inversa da transformação dada pelas Equações 3.1-3.2 tem-se: 

x= x( 	) (3.13) 

y=y(,n) (3.14) 

Os diferenciais no domínio fisico são dados por 

dx = 	+ xncli (3.15) 

dY = yg+yndi (3.16) 

Em forma matricial 

ou então 

[dxdy] x: 	xnj [y 	y  

Ldn 
(3.17) 

dF  = Bdc  (3.18) 

Combinando as Equações 3.12-3.18, encontra-se 

[A] = [Bri  = J[y 
	— x TI 	ril 

— n 

Comparando [A] com [B]-I  , elemento por elemento, temos que as métricas , 	e 

são dadas por 

 

= —Jxn  

(3.19) 

COM 

1 	1  
J= det[A] — 	 

det[B] xoin  — nxn  
(3.20) 

onde fé denominado ojacobiano da transformação. 
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Como mencionado no Capitulo 2, se o determinante da matriz jacobiana A for nulo, tem-se 

J=0. Desta forma, tem-se por exemplo, Ç = Jy1  = O e tu = —Jyt  = O. Assim, 

	— O rix  _ 	
2Ax 2Ax 	 = o, isto é, ,J+1 = 	e 11 r,i+1 = idti • 

Com isso, obtém-se um mapeamento que leva pontos (x,y) distintos do domínio físico, num mesmo 

ponto (,n) do domínio computacional. 

Uma vez gerada a malha, tem-se as coordenadas x( ) e y( To no interior do domínio 

	

físico. Os valores das métricas 	, xn  , y, e yn, necessários para o cálculo de 	, 	x  e ny  , 
podem ser determinados pelas técnicas de diferenças finitas [4][6]. Utilizando diferenças centrais de 

segunda ordem, obtém-se: 

j+1  - XidA  
Ri 

2AA 

 

—  
2.64 

 

(3.21) 

Xi+Li  - 

xn 	2An 

  

Yot,j — Y,-Li 

 

11 	2An 

Nas fronteiras do domínio computacional podem ser usadaq diferenças atrasadas/adiantadas 

"de segunda ordem, como por exemplo: 

— 3Y -1- 4Yz,1 — Y1,2  (i3O) 
2.6A 

Assim, as métricas da transformação 	, Ç,nx  e ny  presentes em equações 

transformadas, como por exemplo na Equação 3.8, podem ser obtidas através das Equações 3.19. 

3.2.1 Interpretação Geométrica das Métricas 

A interpretação geométrica das métricas pode ser obtida a partir de urna linha 11-constante 

dada no domínio fisico [8], como mostra a Figura 3.1. Nela é representado um vetor tangente x, 
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ao longo de uma linha -constante, e um vetor secante. As coordenadas x,y são escritas como um 

vetor x = (x,y). A curvan-constante é dada parametricamente pelas funções x( fl  e y( 	supostas 

continuamente diferenciáveis. 

Figura 3.1 — Representação de uma curva no domínio físico 

O vetor secante entre os pontos x( ) e x( +4) ao longo da linha -constante, 

representado na Figura 3.1, é dado por 

(3.22) 

A derivada do vetor função x() é definida por 

dx 	Ax() 
xç 	= — () = hm (3.23) 

Sendo x um vetor tangente a curva, como pode ser observado na Figura 3.1, tem-se g 

(3.24) 

isto é, o vetor secante Ax() é aproximado pelo produto do vetor tangente 3c e A, para g 

suficientemente pequeno. 

Desta forma, a interpretação geométrica das métricas pode ser obtida através da Equação 

3.24. A expressão 
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Ax I 
ic e" 

,é4 

indica que as métricas representam a razão entre comprimentos de arcos no domínio fisico e no 

domínio computacional. 

3.2.2 Interpretação Geométrica do Jacobiano 

Para que o jacobiano possa ser representado geometricamente, é necessário determinar as 

expressões que permitem calcular a área no sistema de coordenadas generalizadas. A Figura 3.2 

mostra os comprimentos de arcos dg ao longo do eixo coordenado e dLti ao longo do eixo 

coordenado it os quais são utilizados no cálculo dessa área [9]. 

  

11 

  

AY 01) -Yq  All 

 

  

'51 

Ar a).---xeg 

Figura 3.2 — Área de um paralelogramo no domínio físico 

De acordo com a Figura 3.2, pode-se representar os comprimentos dg e dtri por vetores, 

= xeé4 + yká4 

= xnAri + ynári 
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Ag ATI 

4 

A área do paralelogramo formada pelos dois vetores é dada pelo módulo do vetor resultante 

do produto vetorial dos mesmos. 

1 	li 
nig O 

xnAri ynAri O 

= ic(xo'n  zny),64 Ari 

  

Então, 

dA=16.11. (xo,n — ;I n) ,64 ATI 	 (3.25) 

Comparando a Equação 3.20 com a Equação 3.25, segue que a expressão entre parênteses na 

Equação 3.25 é o inverso do jacobiano, ou seja, 1/J. 

Utilizando áA = An  = 1 tem-se que o inverso do jacobiano é exatamente o valor da área do 

paralelogramo no domínio fisico. 

A Figura 3.3 mostra a área real no domínio fisico e seu mapeamento no domínio 

computacional. 

g 

Figura 3.3 — Áreas nos domínios físico e computacional 

No caso de uma transformação entre o domínio físico e o domínio computacional em três 

dimensões, tem-se: 

dV 	1 
ATI Ay J 
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ou seja, o jacobiano da transformação representa o inverso de volumes no domínio físico, utilizando 

= Ari = Ay =1. 

3.3 Sumário 

Este Capítulo apresentou as relações de transformação entre o sistema cartesiano (x,y) e o 

sistema de coordenadas generalizadas (,n) , necessárias para resolver as EDPs transformadas de 

problemas físicos no domínio computacional. Essas relações, ou seja, as métricas e o jacobiano da 

transformação, foram introduzidas a partir de um exemplo de transformação de EDPs do domínio 

físico para o domínio computacional. 

Em seguida, este Capitulo mostrou a interpretação geométrica destas relações. Foi visto que 

as métricas representam, geometricamente, a razão entre comprimentos de arcos no domínio físico e 

no domínio computacional. Já o jacobiano da transformação representa o inverso de áreas no 

domínio físico, uma vez utilizado áA = 	=1. 
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Capítulo 4 

Descrição da Implementação do Sistema 
SIGEM 

Este Capitulo descreve a implementação do sistema gerador de malha SIGEM, 

desenvolvido durante este trabalho, o qual foi escrito em linguagem C e compilado em estação 

de trabalho Sun, sob ambiente Xwindows. Na implementação deste sistema, foi utilizado o 

método diferencial de geração de malha que emprega EDPs elípticas descrito na Seção 2.3. As 

equações de Laplace e/ou as equações de Poisson que constituem o sistema gerador são 

aproximadas empregando-se diferenças finitas e resolvidas numericamente através de um 

método iterativo. 

4.1 O Sistema SIGEM 

O SIGEM é constituído pelas Equações de Laplace 2.8 ou Equações de Poisson 2.11, esta 

última caso o usuário deseje incluir o controle do posicionamento dos pontos no interior do 

domínio fisico. Conforme visto no Capitulo 2, as equações de Laplace no sistema de 

coordenadas generalizadas ( 	) podem ser escritas como 

axg-2b% + cxn., =0 	 (4.1) 

an — 2by 1  + cyin  = O 
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já as equações de Poisson são dadas por 

1 
cidx — 2bx + cxrm  = --(Px +Qx„) J2 (4.2) 

1 
ay — 2byt„ + cy,7„ = --Tj  (Pn +&q) 

As Equações dos sistemas 4.1 ou 4.2 são discretizadas pela técnica de diferenças finitas e 

resolvidas numericamente através de um método iterativo. As soluções destas equações são as 

coordenadas x e y dos pontos no interior do domínio fisico, isto é, a malha. 

4.1.1 Entrada de Dados 

A entrada de dados do sistema SIGEM consiste em: 

• dimensão da malha a ser gerada (M+1 x N+1), escolhida pelo usuário; 

• coordenadas x(,1) e y(4,1) que compõe as fronteiras do domínio físico, utilizadas 

como condição de contorno para a solução numérica das equações elípticas; 

• coordenadas x(,11) e y(4,1) dos pontos internos do domínio fisico utilizadas como 

aproximação inicial para o processo iterativo. Esta distribuição inicial dos pontos internos é 

inecessária para evitar que a solução divirja no início do processo iterativo'. 

• os coeficientes a1,b,,c.4,,d„4.,„1.1  e (4„rh ) definidos na Seção 2.3 do Capítulo 2, 

necessários para a determinação dos termos fontes P e Q, responsáveis pelo controle do 

posicionamento dos pontos no interior do domínio físico. 

4.1.2 Discretização das Equações 

Nesta Seção descreve-se apenas o sistema formado pelas equações de Poisson, uma vez 

que o procedimento utilizado para o sistema constituído pelas equações de Laplace é análogo, 

bastando fazer P=Q= O. 

7  Devido a não linearidade do sistema elíptico gerador de malha. 
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Escrevendo as equações do Sistema gerador elíptico 4.2 para uma variável genérica ck , 

onde ck representa as incógnitas x e y, tem-se: 

abu  —2b4t1 + 	= —*(N+ Qbi) 	 (4.3) 

Utilizando a técnica de diferenças finitas, pode-se aproximar numericamente os termos da 

Equação 4.3. Isto é feito empregando diferenças centrais de segunda ordem, A discretização 

adotada aqui é aquela normalmente encontrada na literatura: 

(1)  

= 	

± 0(4)2  

24 

, 	(hm 	41;-1,./  
9i  = '

2An 	
+ 0(0-)2  

j+1 -241/4i +41/4j-I  
(f) 	 +04)2  

42 

(hW J+I  -(51-1,j+1  ±(1)i-13-1
'
J-I 

 + okAu2,(Ar)2  (I)ÇTI = 	44A71 

1:51-1-1 j 	2414 j  
0(A71)2  

A71
2 

Substituindo as Equações 4.4 na Equação 4.3, encontra-se 

ai
4 u-F1 	u + u-I (h-ui-1+ 	-- h+u-I 

 + 2b 	' 
(4)2 	j 	444 

+C 

••• 

[  (LU 241/4  +4,_ 1 	 1 [p(4) 	Q ( 	  

(3,11)2 	
j2 	24 	 2A71 

Os coeficientes a, b e c presentes na Equação 4.3 e definidos pelas Equações 2.10, podem 

ser também aproximados por diferenças centrais de segunda ordem: 

(4.4) 

(4.5) 
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= 	
Xi±ij  - x11  

)2 

+i — Yu-i — Yr-i,j 

(4.6) 

a 
2A1 

[xi .+1 — xt,j-i a = -1  

2A1 

xi-Fij — xt-ij 
+ 

2á4 	
) 

2Ari 

2 
Yi,j+1 	YU-1 

264 

)2  

)(Yi+id 
2A1 	
) 

- Xt,j1 [x1,1+1 
C = 

2á4 2á4 

O sistema não linear é resolvido através do método iterativo ponto a ponto PSOR (Point 

Sucessive Over Relaxation) [3][5], como será visto na Seção 4.3. 

4.1.3 Resultados Fornecidos Pelo Programa 

O Sistema 4.3 tem como solução a malha de pontos, ou seja, as coordenadas x(Ç) e 

y(,11) dos pontos internos do domínio fisico. A partir destas coordenadas o SIGEM fornece os 

dados necessários para transformar a EDP para o domínio computacional. Estes dados são: 

• as métricas .x,xn  ,n e yn  em todos os pontos internos da malha; 

• jacobiano da transformação, também em todos os pontos da malha. 

4.2 Estrutura do Sistema SIGEM 

A implementação do SIGEM está dividida em dois módulos: 

Módulo 1 - Representação do Domínio Físico: Este módulo consiste da determinação 

das coordenadas que definem a geometria da fronteira do domínio físico, e urna distribuição 

inicial dos pontos internos a este. O código permite tratar apenas domínios que são representados 

através de quatro fronteiras distintas. Dentre estas, duas fronteiras não adjacentes podem ser 

representadas por curvas. Estas são determinadas através de algumas coordenadas x e y de pontos 

definidas pelo usuário. A partir destas fronteiras, determinam-se as coordenadas das outras duas 
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fronteiras representadas por retas (horizontais, verticais ou inclinadas) e dos pontos internos do,  

domínio físico. Esta distribuição de pontos no interior do domínio físico é utilizada como 

aproximação inicial para o processo iterativo presente no módulo II. 

Módulo - Solução Numérica do Sistema Gerador Elíptico: A partir da representação 

das fronteiras e da distribuição de pontos no interior do domínio fisico, obtidas no módulo I, as 

Equações 4.5, que constituem o sistema gerador elíptico, são resolvidas numericamente no 

domínio computacional. Assim, obtém-se a malha no domínio fisico, as métricas e o jacobiano 

da transformação. 

4.3 Procedimento da Implementação 

Esta Seção descreve ambos os módulos identificados acima. Esses módulos são 

representados através dos diagramas de blocos (Figuras 4.1 e 4.6), e constituem as principais 

rotinas do sistema SIGEM. Os algoritmos apresentados nos módulos I e II foram implementados 

separadamente. Para evitar desperdício de memória, empregou-se alocação dinâmica para os 

vetores e matrizes utilizados nos cálculos. 

4.3.1 Módulo I: Representação do Domínio Físico 

Através do diagrama apresentado na Figura 4.1, constituído pelos blocos I-a, I-b, I-c, I-d 

e I-e descreve-se o procedimento utilizado na implementação do primeiro módulo. 

A descrição é apresentada com base no exemplo de domínio fisico mostrado na Figura 

4.2. 

Como pode ser visto por exemplo na Figura 4.2 , as quatro fronteiras distintas são 

denotadas por F1, F2, F3 e F4. As fronteiras Fl e F2, representadas por curvas, são 

determinadas a partir de pontos discretos definidos pelo usuário. Estes pontos são os nós, pelos 

quais serão constituídas as splines cúbicas. Estas splines definem uma aproximação para as 

fronteiras Fl e F2 do domínio. Já as outras duas fronteiras F3 e F4, também não adjacentes entre 

si, constituem-se neste exemplo, de retas paralelas ao eixo y. 
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K K+1 

I-d 

1111~1
11 

i'M=4  

ele~~ffle  F4 

00.1.1"1110 
F2 

.1=0 
	

j-N-8 
O 

- n° de pontos na direção x: N+1 

- n°  de pontos na direção y: M+1 

K 0 

Não Sim 

p+1 pontos que 
definem a fronteira 

I-b 

- interpolação por splines cúbicas dos 
p+ I pontos; 
- comprimento do arco que representa 
a fronteira; 
- determinação dos N +1 pontos que 
definem a fronteira representada por 
curva. 

- determinação dos M+I pontos que definem 
as fronteiras, representadas por retas; 
- pontos internos do domínio fisico. 

• 
- 	n° de pontos na direção x: N+1; 
- 	n° de pontos na direção y: M+1; 
- coordenadas x e y das fronteiras e do 
interior do domínio fisico. 

Figura 4.1 — Diagrama de blocos do módulo 1 

X 
Figura 4.2 — Representação das quatro fronteiras do domínio físico 
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Bloco I-a 

Seja uma malha no domínio fisico de dimensões (M+1) x (N+1), com i =  O, 	M 

j = O, ...,  N. Os índices i e j representam respectivamente, os pontos da malha na direção y e na 

direção x. Considerando o exemplo da Figura 4.2, o usuário deve fornecer como dados de 

entrada M=4 e N=8, para que as dimensões da malha sejam definidas. 

Os blocos e I-b e I-c são executados duas vezes (K=0 e K=1). Cada execução determina 

as coordenadas x e y que definem a geometria de duas fronteiras não adjacentes, obtidas através 

de interpolação por splines cúbicas. Estas coordenadas são armazenadas em arquivos e 

posteriormente utilizadas para calcular as coordenadas das outras duas fronteiras (F3 e F4) e da 

aproximação para os pontos internos do domínio físico, como será visto nesta seção. 

Bloco I-b  

Com o auxílio de "papel milimetrado", o usuário deve determinar p+1 coordenadas 

(xk,yk) com k = O, 	, p, representativos da fronteira desejada. Esses dados são armazenados 

em arquivos. 

Considerando o domínio na Figura 4.2, tem-se que a fronteira F 1 pode ser aproximada, 

por 	exemplo, a partir das (p+1) coordenadas (x0, yo), (x1,y1  ), (x2  , Y2).  (x3  , y3) e (X 4,Y 4) 5 

representadas na Figura 4.3. 

(x0 'yo 

) k=0 

k=l 

Fl 
(x,  , )7,  ) 

(x„ 	p=k=4 

y 	4=3  

k=2 

Figura 4.3 — Representação dos p+1 pontos que definem a fronteira El 

Bloco I-c  

As p+1 coordenadas (xk, yk) armazenadas em um arquivo de dados, são os nós da 

interpolação por splines cúbicas. A definição da spline cúbica pode ser vista no Apêndice B. 
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Feito isso, obtém-se um polinômio cúbico, S k  para cada intervalo [ xk 	], onde 

S k  (X) = a k  + bk(x — xk)+ck(x — x k)2 + dk  (X - Xk  )
3
, COM k= 0,...,p-1 mostrados na Figura 4.4. 

so 
	 El 	

- 
k=0 
	

k=4 

k=3 

T=2 

Figura 4.4 — Representação dos p polinômios cúbicos 

Uma vez realizada a interpolação por splines sobre os p+1 pontos, que representam a 

fronteira F 1 do domínio fisico, dividi-se o intervalo [xo,xp  ] em N partes iguais, sendo N um 

valor fornecido pelo usuário, como visto no Bloco I-a. Como a fronteira F 1 é de linhas ri - 

constante, deve-se especificar a distribuição de N+1 pontos ao longo desta fronteira, de onde as 

linhas -constantes saem, como mostra a Figura 4.5. 

v. linhas constantes 

F4 

j=N=8 

Figura 4.5 — Distribuição dos N+1 pontos ao longo da fronteira F1 

Para que os pontos x0, xi  xN_1  ,XN = x p  possam ser determinados, é necessário 

primeiramente, calcular o comprimento de arco total, correspondente ao intervalo [xo,x p]. 

O comprimento de arco total é obtido somando-se o comprimento de todos os arcos 

correspondentes aos subintervalos [ xk  ,x" ] . Isto é feito calculando-se a integral dada por 
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n+1 	  

L(xk,x „i)= INI1+ [SI  (x)]2dx  
Sh 

onde k = O, p-1. 

O cálculo destas integrais é feito através da técnica de integração numérica 3/8 de 

Simpson Repetida. Esta regra aproxima o integrando por um polinômio de grau 3. Os detalhes 

estão no Apêndice B. 

Feito isso, o comprimento de arco total, que corresponde ao intervalo [xo, xp  ], é dividido 

por /V, obtendo-se assim N+ 1 pontos igualmente espaçados neste intervalo. Para que estes pontos 

possam ser "localizados" sob a curva que define a fronteira F1, ou seja, para determinar as 

coordenadas correspondentes a estes pontos, emprega-se o Método de Runge Kutta de quarta 

ordem. O Apêndice B traz os detalhes deste método. 

Utiliza-se esse método na resolução do seguinte problema de valor inicial: 

g' (x)  

g (x i) = O 

O valor de g (x i) = O representa o comprimento de arco inicial para cada intervalo [x j, x +1] 

com j=0,...,N- 1 . 

Resolve-se um problema de valor inicial para cada intervalo [xj, xj+1] com j=0,...,N-1, 

determinando-se uma aproximação para g, ou seja, para o comprimento de arco correspondente a 

cada intervalo e consequentemente as abcissas x j. 

Com a determinação das abcissas x, calcula-se f (x i) onde f é o polinômio cúbico Sk. 

Assim, obtém-se as coordenadas (xj, f(xj)), que definem a fronteira F 1 do domínio fisico, 

com j = O, ..., N=8, conforme Figura 4.2. 

Realizando novamente o procedimento dos blocos I-b e I-c, obtém-se as coordenadas que 

definem a fronteira F2 não adjacente à fronteira Fl. 
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I. linhas constantes 

i-M=4 

F3 
11 

1-0 

   

Nb_ Fl adiai 

NEWS 
arartielell poi„im 

F2 

F4 

linhas constantes 

   

J=0 
	

j-N-8 

As coordenadas que definem as duas fronteiras não adjacentes Fl e F2 são armazenadas 

em arquivos. A partir destas, obtém-se uma aproximação para as coordenadas dos pontos 

internos do domínio fisico, e as coordenadas que definem as fronteiras F3 e F4. Essas últimas 

são formadas por retas verticais, como mostra a Figura 4.2. As coordenadas dos pontos são 

determinadas através da união dos N+ 1 pontos que definem a fronteira Fl com os N+ 1 pontos da 

fronteira F2. Essa união é feita por retas (linhas -constantes), que são subdivididas em um 

número de segmentos (linhas 77 -constantes) igual ao número de pontos especificados para aquela 

direção, ou seja, M+1 pontos. A interseção destas linhas ou segmentos formam os pontos 

interiores do domínio e das fronteiras F3 e F4 como mostra Figura 4.6. As coordenadas destes 

pontos são obtidas através de equações de retas. 

X 
Figura 4.6 - Representação dos pontos no domínio físico 

Bloco I-e 

As coordenadas que definem a geometria do domínio físico e a distribuição de pontos no 

interior deste domínio serão utilizados como dados de entrada no módulo II. Desta forma, são 

armazenados em arquivos os seguintes dados: 

• n°  de pontos na direção x no domínio fisico, que corresponde à direção no domínio 

computacional; 

• n°  de pontos na direção y no domínio fisico correspondente à direção ri no domínio 

computacional; 

• coordenadas das fronteiras e do interior do domínio fisico. 
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4.3.2 Módulo II: Solução Numérica do Sistema Gerador 

O procedimento utilizado na implementação deste módulo é descrito através do diagrama 

abaixo.0 módulo II é composto pelos blocos II-a, II-b, II-c e II-d, apresentado na Figura 4.7. 

• n° de pontos na direção : N+1; 

•n°  de pontos na direção 77 : M+I; 

- coordenadas x e y da fronteira e 
	

II-a 
do interior do domínio fisico; 

- 	: parâmetro de relaxação. 

Não Sim 

II-c 
- P = Q = O; 
- Resolução do sistema 

gerador: equações de Laplace. 

- Cálculo de P e Q; 

- Resolução do sistema gerador: 

equações de Poisson. 
II-b 

       

       

      

  

- coordenadas x e y do domínio 

fisico: malha; 

- métricas e o jacobiano da 
transformação 

       

       

       

Figura 4.7 — Diagrama de blocos do módulo II 

Bloco II-a 

Os dados de entrada para esse módulo, tais como, o número de pontos nas direções e 

, e as coordenadas que definem as quatro fronteiras distintas e dos pontos internos do domínio 

físico, são resultados fornecidos pelo módulo I. Os dados são lidos a partir dos respectivos 

arquivos. 

A distribuição dos pontos internos do domínio fisico é utilizada como urna aproximação 

inicial para o processo iterativo. Já as coordenadas que definem as fronteiras do domínio fisico 
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são as condições de contorno necessárias à solução numérica das equações elípticas que 

constituem o sistema gerador. 

Na resolução deste sistema de EDPs elípticas é utilizado o método iterativo ponto a ponto 

PSOR (Point Sucessive Over Relaxation). Este método é semelhante ao método de Gauss-

Seidel, porém introduz-se um parâmetro de relaxação w, que acelera a convergência do processo 

iterativo. Note-se que, para w=1, recupera-se o método de Gauss-Seidel. 

Caso desejado, o usuário pode controlar o posicionamento dos pontos internos do 

domínio fisico. Se assim for, passa-se ao procedimento do bloco II-b, onde o sistema gerador 

constitui-se das equações de Poisson. Caso contrário, passa-se ao bloco II-c, no qual resolve-se o 

sistema gerador formado pelas equações de Laplace. 

Bloco II-b  

O controle do posicionamento de pontos no interior do domínio fisico dá-se através dos 

termos fontes P e Q definidos na Seção 2.2. 

Para que estes termos possam ser calculados, é necessário que os parâmetros 

e 	, erb ) sejam definidos. Isto é feito através de arquivos de dados fornecidos pelo 

usuário. 

Após estes parâmetros terem sido escolhidos pelo usuário, os termos fontes P e Q que 

permitem a atração e/ou repulsão entre linhas coordenadas e entre linhas a pontos escolhidos, 

devem ser calculados para todos os pontos discretos ( ,11) do domínio computacional. 

Com a determinação destes termos, resolve-se o sistema gerador constituído pelas 

equações de Poisson através do método PSOR. 

Desta forma, com a reorganização da Equação 4.5, a introdução do parâmetro de 

relaxação w e varrendo-se a malha da esquerda para direita e de baixo para cima, obtém-se: 

= itpkid 	co  

2[

a 	c  1{[(4)2  2JP2  AJC5ici.j+1  [(ACIV 2:2AJC51:1111  

(AW t(A)2 

.4.[ c 	Q 

(Ar02  
c Q + 4. 	lovt+i  

2J2Ari 

±[ 

(Ar02  2J 2  Áll I id  
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a 	c 
	(4)11'14 .+1 -4)?..":15+1 	-4)1k+i,j--1) 2  —+— 2á4ári 	 (A)2 ()2 

onde k representa o número da iteração. 

Esse método resolve o sistema de equações algébricas, constituído pela Equação 4.7, 

utilizando durante um mesmo ciclo iterativo, os valores mais recentes da variável dependente 4) . 

Esta variável genérica 4) , como visto na Seção 4.1, corresponde às variáveis x e y. 

A Figura 4.8 mostra a nomenclatura do domínio computacional, com M+1 pontos na 

direção ri e N+1 pontos na direção . O espaçamento entre os pontos é representado por á4 na 

direção e por Ari na direção ri , respectivamente. É conveniente definir A2 = Ari =1. 

Figura 4.8 — Nomenclatura do domínio computacional 

A distribuição inicial de 4) no interior do domínio fisico, necessária para iniciar o 

processo iterativo é fornecida, como mencionado anteriormente, no bloco II-a. O processo 

iterativo continua até que um dos critérios de parada especificado seja satisfeito. 

O procedimento iterativo segue os seguintes passos: 

1- Atribuir os valores de x e y para todos os pontos internos do domínio fisico; 

2- Calcular os coeficientes a, b e c presentes na Equação 4.7. Isto é feito utilizando-se 

diferenças centrais como moshado em pelas Equações 4.6; 

3- Resolver o sistema formado pela Equação 4.7 através do método iterativo PSOR; 

4- Se nenhum dos critérios de parada adotado forem satisfeitos, retornar ao passo 2 e 

repetir o procedimento. 

(4.7) 
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Adotou-se os seguintes critérios de parada: 

i) Seja a equação de Poisson V24=p a que está sendo resolvida pelo método iterativo. 

Suponha que (5---  é uma solução aproximada obtida na iteração k. Definindo o resíduo como 

R = p— V 2  (T) , tem-se como critério de parada: 

	

ej=N-1 	\I/2 
t=M-I 

IIR112 = E R ;23 	< TOL 

onde uRu 2  é a norma Euclidiana do resíduo, e TOL é um número suficientemente pequeno. Após 

experiências numéricas, o valor adotado para a tolerância foi 11V8. 

ii) O número máximo de iterações IMAX for alcançado. Tipicamente, IMAX=1000. 

Nos exemplos de geração de malha, apresentados nesta dissertação, utilizou-se o critério 

de parada i). 

Bloco II-c 

Caso o controle das coordenadas dos pontos no interior do domínio fisico não seja 

necessário, os termos I' e Q presentes na Equação 4.3 serão nulos. Fazendo I' = Q = O na 

Equação 4.7, obtém-se: 

(51ri  	k k+1 
(i)  I • + (i)   (4) 	ekk+1 

	

{ 
a 
(ig)2 	1,1-1  (67.02 i+1,./ 	)— 

2[ 	a 
	ei 

(ià4)2  (An)2 

b  Lk k 	 ikk Ák 	 a 	itilk 
vr i+1 	

j_ 
4111:15+1 -1-  Is i -1, J-1 Is  1+1,j-1) n  

(ig)
2 	

(m-)
2 ti  (4.8) 

O procedimento iterativo utilizado na resolução do sistema gerador 4.8, constituído pelas 

equações de Laplace, é análogo ao apresentado no bloco 11-11 
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Bloco H-d 

Uma vez resolvido o sistema gerador constituído pelas equações de Poisson 4.7, como no 

bloco II-b, ou pelas equações de Laplace 4.8 como apresentado no bloco II-c, obtém-se as 

coordenadas x(,) e y( ,r). Estas coordenadas são armazenadas em arquivo de dados, no 

formato do visualizador p/otmtv [14]. A partir desse arquivo de dados, o plotmtv exibe de forma 

gráfica a malha gerada pelo sistema SIGEM, como será visto na Seção 5.1. 

O SIGEM fornece as métricas x, xti  , y e yti  dadas pelas Equações 3.21 em todos os 

pontos da malha, e o jacobiano da transformação. Estes resultados, necessários para a resolução 

de EDPs transformadas de problemas fisicos, no domínio computacional, são gravados em 

arquivos, para posterior uso pelo usuário. 

4.4 Sumário 

Este capítulo apresentou a descrição da implementação do sistema SIGEM. 

O SIGEM esta estruturado em dois módulos, os quais representam as principais rotinas 

computacionais. 

• O módulo I constitui-se da representação do domínio fisico , ou seja, a geometria que 

descreve o domínio e uma distribuição inicial das coordenadas no interior deste. Os resultados 

fornecidos por este módulo são utilizados como dados de entrada para o módulo II. 

• No módulo II, as equações elípticas que formam o sistema gerador são resolvidas 

numericamente pelo método iterativo PSOR. A resolução desse sistema fornece as coordenadas 

internas x e y do domínio fisico. Esse módulo fornece os seguinte resultados: as coordenadas 

(x,y) dos pontos no domínio fisico, as métricas e o jacobiano da transformação. 
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Capítulo 5 

Resultados Numéricos e Aplicações 

Este Capítulo apresenta alguns dos testes realizados utilizando-se o sistema SIGEM. 

Malhas foram geradas em domínios fisicos bidimensionais simplesmente conexos. Uma vez 

geradas as malhas através do SIGEM, foram obtidas as soluções da equação de Laplace e da 

equação do calor em domínios com geometrias irregulares. Os resultados numéricos foram 

visualizados com a utilização do programa gráfico plotmtv. 

5.1 Malhas Geradas pelo Sistema SIGEM 

O sistema SIGEM foi testado para diversos domínios fisicos com geometrias irregulares. 

As malhas foram geradas nestes domínios através das equações de Laplace e equações de 

Poisson, esta última incluindo o controle das coordenadas dos pontos internos dos domínios 

fisicos. 

Exemplo 1 

A Figura 5.1-a mostra uma malha sobre um automóvel. Esta malha de dimensão 20x30 

foi gerada através da equação de Poisson, onde incluiu-se a aglutinação dos pontos próximo a 

superficie do automóvel. Os termos P e Q, dados pelas Equações 2.13-2.14, apresentados no 
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Capitulo 2, são responsáveis pela aglutinação. As Tabelas 5.1-a/b, trazem os valores de a, bi, 

c j  , d , , („ri,) adotados nos cálculos de P e Q. 

Parâmetros para o cálculo de P1 Parâmetros para o cálculo de P2 

ai c • I • linhas escolhidas J ' 
que atraem as linhas 
ctes 

bi di (,,ri,): 	pontos 
escolhidos que atraem 
as linhas ctes 

— _ 1.7 0.1 (7,0) 

__ _ 1.7 0.1 (25,1) 

Tabela 5.1-a: Parâmetros para o cálculo do termo P 

Parâmetros para o cálculo de Q2 Parâmetros para o cálculo de Q2 

a • 1 Cl Tb: linhas escolhidas 
que atraem as linhas 
ctes ri 

bi  di  (,,ria: 	pontos 
escolhidos que atraem 
as linhas ctes ri  

_ _ _ 0.6 0.1 (3,0) 

__ _ 1.2 0.1 (7,0) 

__ _ 1.2 0.1 (8,0) 

_ _ _ 0.7 0.1 (16,0) 

_ _ _ 1.0 0.1 (22,0) 

Tabela 5.1-b: Parâmetros para o cálculo do termo Q 

Tempo computacional para gerar a malha: 2 segundos. 

Parâmetro de relaxação para acelerar a convergência o= 1.8. 

Número de iterações da solução convergida: 91 

Tolerância adotada: 10 8.  
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Figura 5.1-a: Malha sobre um automóvel. 

Figura 5.1-b: Detalhes da malha do exemplo 1 

Já a Figura 5.1-b apresenta algumas partes da malha ampliadas, para detalhar a região 

onde as linhas coordenadas estão aglutinadas. 
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Considerando o sistema de equações resolvidos para gerar a malha do Exemplo 1, o gráfico 

abaixo mostra a relação entre o parâmetro de relaxação co e o número de iterações até a 

convergência. 

0.8 	1.0 	1.2 	1.4 	1.6 	1.8 	1.9 

Parâmetro de Relaxação 

Figura 5.1-c: Relação entre o parâmetro de relaxação co e o correspondente número de 

iterações para convergência da solução do Exemplo1 utilizando o método PSOR. 

Neste exemplo, pode-se observar que co = 1.8 forneceu a solução com o menor número 

de iterações: 91. 

Exemplo 2 

A Figura 5.2-a apresenta urna malha de dimensão 20x30 dentro de uma garrafa. As 

Tabelas 5.2-a e 5.2-b mostram os parâmetros utilizados para o cálculo dos termos P e Q. 

Parâmetros para o cálculo de PI Parametros para o cálculo do dela 

a1  c 
J 
• kl: linhas escolhidas 

que atraem as linhas 
ctes 

b • i di Cor] 3: pontos 
escolhidos que atraem 
as linhas ctes 

8.0 0.2 0 - - - 

Tabela 5.2-a: Parâmetros para o cálculo do termo P 
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Lu. 

Figura 5.2-a: Malha dentro de uma garrafa. 

Parâmetros para o cálculo de Q1 Parâmetros para o cálculo deQ2 

a • 
J 

C • 
J 

ii  : linhas escolhidas 

que atraem as linhas 
ctes 11 

bi  d • r ( ivrlí): 	pontos 

escolhidos que atraem 
as linhas ctes 1  

10.0 0.2 0 - - - 

10.0 0.2 19 - - - 

Tabela 5.2-b: Parâmetros para o cálculo do termo Q 

Tempo computacional para gerar a malha: 2 segundos. 

Parâmetro de relaxação para acelerar a convergência tu= 1.6. 

Número de iterações da solução convergida: 89 

Tolerância adotada:10-8  . 

A Figura 5.2-b apresenta alguns detalhes da malha em regiões onde as linhas coordenadas 

estão aglutinadas. 
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Figura 5.2-b: Detalhes da malha do Exemplo 2. 

Nos exemplos mostrados a seguir, diferentes malhas são geradas para cada domínio 

físico. Para cada exemplo, é apresentado primeiramente a malha gerada sem o controle do 

posicionamento dos pontos internos, ou seja, através da equação de Laplace. Em seguida 

encontram-se as malhas geradas a partir da equação de Poisson, isto é incluindo os termos P e 

Q. 

As malhas apresentadas são "grossas" para realçar o efeito dos termos P e Q. O SIGEM 

é perfeitamente capaz de gerar malhas "finas", compatíveis com a necessidade do problema 

tratado pelo usuário. 
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Exemplo 3: Malha de dimensão 10x15. 

ti 
	

Ii 
	

17.4 
	

17.4 

(a) 1;;;Q=0 
	

(b) P=0 e Q O 

(c)P*0 e Q*0 
	

(d) P* O e Q* O 
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Exemplo 4: Malha de dimensão 10x20. 

5.542 

Oh 
00,0/  00s 0.44,111,14d 

000,011141li 404,01101110111 ,010000.101  
444110,01.141411 
0000001% 
‘,4111410°  Wir 	‘11/ 

	

1.5 	 15.12 
	

IS 

	

(a) P=Q=0 
	

(b) P=0 e Q O 

1.0 la 

(c)P O e 	O 
	

(d)P O e 	O 
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(a) P=-Q=0 (b) P=0 e Q O 

SI 

li 

Exemplo 5: Malha de dimensão 8x15. 

4 

(c)P O e 	O 
	

(d) P=3 e Q O 
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Exemplo 6: Malha de dimensão 10x20. 

, 

; 

(a) P=Q=0 

3; 

(b)P O e Q O 

. 
3 

z 

(c)P O e Q O (d)P O e Q O 
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4 

(a) P=Q=0 

4 

3 

4 1 

4 

(b) P=0 e Q O 

Exemplo 7: Malha de dimensão 10x20. 

LIN 

a 

(c)P O e 	O 
	

(d)P O e 	O 
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(b)PO e Q O 

Exemplo 8: Malha de dimensão 10x20. 

(a) P=Q-----0 

• • 

•4204 

(c)P O e 	O 

II =II 1 

(d)P O e 	O 

55 



N
ú
m
e
ro

  d
e  

It
er

aç
õ
e
s
  

o 
e 

Após uma série de testes realizados, ou seja, várias malhas geradas, foi feito uma análise 

em relação (parâmetro de relaxação co x número de iterações). Esta análise pode ser 

observada através dos gráficos abaixo. Os gráficos das Figuras 5.9-a/b/c/d mostram esta relação, 

considerando o domínio físico do Exemplo 2 onde as malhas (a), (b), (c) e (d) foram geradas. 

0.8 	1.0 	1.2 	1.4 	1.6 	1.8 
	

1.9 	0.8 	1.0 	1.2 	1.4 	1.8 
	

1.8 
Parâmetro de Relaxa* 
	

Patacho de Relacção 

Figura 5.9-a 
	

Figura 5.9-b 

0.8 	1.0 	1.2 	1.4 	1.6 	1.8 
	

0.8 	1.0 	1.2 	1.4 	1.6 	1.8 	1.9 

Parâmetro de Relaxação 
	

Parâmetro de Rdaxação 

Figura 5.9-c 
	

Figura 5.94 

Já a Figura 5.10-a/b apresenta os gráficos que correspondem a malha (d) do Exemplo 6 e 

a malha (d) do Exemplo 7, respectivamente. 

0.8 	1.0 	1.2 	1.4 	1.6 	1.8 	1.9 	 0.8 	1.0 	1.2 	1.4 	1.6 	1.8 	1.9 
	de Relaxação 
	

Parâmetro de Relaxação 

Figura 5.10-a 
	

Figura 5.10-b 
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Como pode ser observado através dos gráficos acima, a relação (parâmetro de relaxação 

co x número de iterações) tem uma grande variação. O parâmetro de relaxação o) ótimo é 

distinto para cada domínio fisico com geometria diferente. Além disso, depende do número de 

pontos da malha, e também dos fatores que controlam o posicionamento dos pontos internos do 

domínio, escolhidos pelo usuário. 

5.2 Aplicações do Sistema SIGEM 

Para mostrar a aplicabilidade do sistema gerador de malha SIGEM, foram realizadas duas 

aplicações. Após a malha ter sido gerada, foram obtidas as soluções da Equação de Laplace e da 

Equação do Calor em domínios físicos com geometrias complexas. 

Estas equações foram transformadas do domínio fisico (x,y) para o domínio computacional 

. Os resultados fornecidos pelo sistema SIGEM, tais como as métricas e o jacobiano, 

descritos no Capítulo 3, foram transferidos para as equações transformadas, e assim resolvidas 

no donúnio computacional. 

5.2.1 Equação de Laplace 

A equação de Laplace original é dada por: 

+ T»  =O , 	onde T = T(x ty) 	 (5.1) 

Transformando a Equação 5.1 para o sistema de coordenadas generalizadas (,1-1) obtém- 

se: 

	

J2  (a% — 2bni  + cr + dT,i + en)= O 	 (5.2) 

onde J é o jacobiano da transformação e os coeficientes a, b, c, d e e dependem das métricas 

obtidas pelo SIGEM e são dados por: 

a = 	+ 

b = 	nyn  
2 	2 C=X + 

d = 	xd3) 

e = J(x113— ynec) (5.3) 
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onde 

= axg  — 2b% + any]  

= cty — 2bn1  + cynn  

Discretizando a Equação transformada 5.2 e introduzindo o parâmetro de relaxação o) 

para acelerar a convergência do método, obtém-se: 

a a_ C T +o)  j2 	+ 	Ti, + I  
j2[ a 	e 	_2  j2[ 

1- 	't
k+I  
i 	ig ,g 2  2,g is-1 	 2  42  

[ 2 	T4k.  . . _ 7, ktl ÷ Tk+I.  __ Tk.  . . 	 Tki..3  ÷ Tiktli  
0) J 2b - 	I l'I+1 s l-lj+1 	̀-I,-I 	1+1,7-1 	co ai-2 s 	1 1  

4A Ari 

[ _ Tit.,  , _Tikr 
co dJ 2 	ij 	j  

2A 	
(1 12./2[2

2
— + H]Ti k. 

ri 	 ig ATI  

(5.4) 

Na resolução da equação acima utilizou-se o método iterativo LSOR (Line Sucessive Over 

Relaxation)[6][7]. 

A formulação da Equação 5.4 resulta em 3 incógnitas nos pontos (i,j-1), (i,j) e (1,1+1), 

sendo i o índice que representa as linhas i=0,...,M-1, ej o índice que representa as colunas com 

j=0,...,N-1. Escrevendo-se a Equação 5.4 para todas as colunas j com j=1,..,N-2 ao longo da linha 

i, obtém-se um sistema de equações lineares tridiagonal. Este sistema pode ser resolvido de 

forma eficiente pelo algoritmo de Thomas ou TDMA (Tri-Diagonal Matrix Algorithm) [7]. 

Suponha que deseja-se determinar a distribuição de temperatura (no caso estacionário) 

em uma placa com geometria irregular, cuja malha de dimensão 20x40, é mostrada na Figura 

5.11. As bordas são mantidas à temperaturas distintas. As bordas superior e inferior são mantidas 

a uma temperatura de 10°  C e as bordas laterais a uma temperatura de 50°  C. A temperatura 

inicial da placa é de 0°  C. Resolvendo-se a Equação 5.4 no domínio computacional e levando-se 

o resultado para o domínio fisico, obtém-se as isotermas mostradas na Figura 5.12. 

ári2 
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Figura 5.11: Malha de dimensão 20x30 	Figura 5.12:Isotermas: solução da equação 
de Laplace 

Adotou-se como critério de parada a norma Euclidiana do resíduo. Seja a equação de 

Laplace V21 = O e supondo que 7;  é uma aproximação obtida na iteração k. Definindo-se o 

resíduo como R = -V2  r, tem-se o seguinte critério de parada, com foi =10-x  : 
1 2 

/=N-1 
i=Af -1 

<Tol 11142 = 

  

i=1 
\ 1-1  

Tempo computacional para calcular a solução: 1 segundo. 

Parâmetro ótimo de relaxação para acelerar a convergência u.)= 1.6. 

Número de iterações da solução convergida: 52 

5.2.2 Equação do Calor 

A equação do calor escrita no sistema de coordenadas cartesianas (x,y) é dada por: 

= a(T,x  + T„.) 	 (5.5) 

onde a é o fator de difiisividade térmica do material. 

Analogamente à equação de Laplace, a Equação 5.5 é transformada para o sistema de 

coordenadas generalizadas (,11) no domínio computacional, obtendo-se 

7; = a .1 2(aT2 	+ cl;p?  + dT,7  + eT) 	 (5.6) 

onde os coeficientes a, h, c, d e e dependem das métricas, obtidas pelo SIGEM, e dados pelas 

Equações 5.3. 
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A Equação 5.6 foi resolvida pelo método explicito FTCS8  [7]. Neste método, a derivada 

temporal é aproximada por diferenças avançadas e a derivada espacial por diferenças centrais de 

segunda ordem. As equações são resolvidas sucessivamente, utilizando os valores das variáveis 

do nível de tempo anterior, marchando no tempo para o estado estacionário. 

Discretizando e reorganizando a Equação 5.6, tem-se: 

{ 

	

7;71 . Tini 4. dt a  j2 a  Tii,j+1 —2T( ± Til;fri 	2J "1'  -z:+I + Tit-f  I, j-I  I- A42 	 4,g Ai 

c[
77:1,j —2T' +71-11,/  i 	[  Tin+  1 - — T' i

+ e
[T  in  i, +I — Tit:i-til +d 	-1 	i-l'i  

412 	 2Ari 	 2AA 

(5.7) 

onde n é o nível de tempo. 

Como o método FTCS é explicito, é necessário que seja satisfeita uma condição de 

estabilidade para que haja convergência do método. Um comentário sobre o critério da 

estabilidade para a formulação da equação transformada, através Análise de Estabilidade de Von 

Neumann, é encontrado no Apêndice C. Esse critério não é simples uma vez que envolve os 

coeficientes da Equação 5.6, que dependem das métricas e do jacobiano da transformação, 

variando portanto, em todos os pontos da malha. 

A Figura 5.14 apresenta um exemplo de solução da equação do calor em um domínio 

irregular, com uma malha de dimensão 30x40, mostrada na Figura 5.13. Para determinar a 

distribuição de temperatura em uma placa composta de cobre com termo de difusividade térmica 

a=1,1 x10-4  m2  Is e dt=20 s, tomou-se como condição inicial uma temperatura de 5°  C . Como 

condições de contorno (Dirichlet), considerou-se as bordas laterais e a borda superior a uma 

temperatura de 10°  C. A borda inferior foi mantida a uma temperatura de 5°  C. 

8  Forward in time, central in space. 
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Figura 5.13: Malha de dimensão 30x40 	Figura 5.14: lsotermas: solução da equação 

do calor 

Na resolução numérica da Equação 5.7, adotou o seguinte critério de parada, com 

To1=10-5  : 

Tempo para calcular a solução: 193 segundos. 

Número de iterações da solução convergida: 8.358 

Nas experimentações numéricas realizadas, foram utilizadas tolerâncias da ordem de 

10-5, 10 8e 10-11 para verificar a convergência das soluções encontradas. Como os resultados 

encontrados para essas tolerâncias foram praticamente iguais, adotou-se o valor intermediário, 

devido ao menor tempo computacional para determinar a solução. 

5.3 Sumário 

Neste Capitulo foram apresentados alguns exemplos de malha gerada pelo sistema 

SIGEM. 

61 



A partir de malhas geradas pelo SIGEM, foram encontrarias as soluções da equação de 

Laplace e da equação do calor em domínios fisicos irregulares. Após terem sido transformadas 

para o sistema de coordenadas generalizadas, essas equações foram resolvidas no domínio 

computacional, o que facilitou consideravelmente o processo de resolução. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Perspectivas Futuras 

Este Capítulo apresenta as conclusões deste trabalho, um resumo das contribuições desta 

dissertação e as extensões propostas para o sistema SIGEM. 

6.1 Conclusões 

Conforme apresentado no exame de qualificação, este trabalho tinha como proposta, o 

desenvolvimento de um sistema gerador elíptico de malha, com o controle do posicionamento 

dos pontos internos em domínios fisicos simplesmente conexos e bidimensionais. Diante dos 

testes realizados e dos resultados obtidos, podemos dizer que os objetivos foram alcançados. 

Desenvolvido durante o período de mestrado, o sistema gerador de malha SIGEM 

representa uma ferramenta útil na resolução numérica de EDPs para uma classe representativa de 

domínios físicos. O SIGEM permite o controle do sistema de coordenadas o qual é exercido pelo 

usuário. Esse controle é importante para a obtenção de uma solução numérica de boa qualidade. 

Em regiões de gradientes elevados, é possível aglutinar os pontos para se obter uma solução 

adequada. Já em regiões de pequenos gradientes pode-se afastá-los sem perda da qualidade da 

solução. Dessa forma, ao invés de resolvermos a EDP em uma malha uniformemente fina, 

podemos aglutinar ou afastar pontos onde necessário, reduzindo o número de pontos necessários, 

e conseqüentemente, o esforço computacional. 
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6.2 Resumo das Contribuições 

O sistema SIGEM, tem como público alvo pesquisadores da área de análise numérica, em 

particular, o grupo de mecânica dos fluidos do ICMC. Para o ICMC, esta ferramenta vem suprir 

a ausência de um gerador de malhas que permita trabalhar em domínios complexos. 

Além disso, o código para o SIGEM será disponibilizado na Intemet, permitindo que 

usuários de outras instituições se beneficiem do sistema. 

6.3 Perspectivas Futuras 

Como foi dito anteriormente, o sistema SIGEM representa a primeira etapa na elaboração 

de um sistema gráfico e iterativo de geração de malhas. 

Em outro programa de mestrado no ICMC, já esta em desenvolvimento uma interface 

gráfica para o SIGEM. Esse novo projeto tem como objetivo a criação de uma ferramenta 

gráfica-numérica que tome mais prático o processo de geração de malha. Essa ferramenta 

permitirá ao usuário visualizar a malha, verificando se a mesma necessita de ajustes 

(aglutinação/afastamento de pontos), facilitará a entrada de dados, a mudança da definição do 

'domínio fisico, se necessário, e a alteração dos parâmetros que defmem a malha no domínio 

fisico. 

Além dessa extensão em desenvolvimento, outras opções deveram ser avaliadas, como: 

• Estender o código para domínios multiplamente conexos; 

• Estender o código para domínios fisicos tridimensionais; 

• Incluir um sistema algébrico de geração de malha, que já está implementado [5], 

dando maior opção ao usuário do SIGEM; 

• Incluir opção de ortogonalidade na superficie; 

• Utilizar mapeamento do tipo multiblocos; 

• Adição de multigrid [4][6] para acelerar a solução do sistema gerador elíptico. 
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Apêndice A 

Desenvolvimento Algébrico 

O sistema de coordenadas generalizadas (,ti) se relaciona com o sistema de 

coordenadas cartesianas (x,y) através das equações: 

(xiy) 

i=i(x,y) 

É possível então obter as expressões para a primeira e a segunda derivarias de uma 

função f=jt , i) através da regra da cadeia. Estas expressões são: 

%=í. = fgx+ fnix 

af 
—ay = fy= fgy+ Any 

As equações acima podem ser reorganizadas utilizando as Equações 2.11. Desse modo 

obtém-se: 

•TX = jiinA jnfn = j(ynA Yjn) 

fy = —,/xn  + Jxf = 	— xnA) 

As expressões da segunda derivada (f,  e f»,), são escritas como: 

a 2  

ax2 -a—x —ax)=.ã(Çfk +ixfn) 

(A-1)  

(A-2)  

1 



OU 

=( x (f+ %A) 

	

x
—
a 	

xA +Ti.fi)+ 
—a 

+1-Lm 

	

= ex.k 	 +„.f„ 298-0.1x) 

a 
+ Ttxxf +iif—

an
Cx) + TI,2„f„ + %ft, —

a 
 Ou) 

an 

(A-3)  

Utilizando as Equações 2.11, a Equação A-3 pode ser reduzida à: 

.9 2  f 	2 

	

= J2 (-3P11 	-23VTATI ax2 

a 
+ JyTI[A.kCx)+ if(Tix)] 

+(-.14 g,3+ f„ (77x)1 

A seguir, determinam-se as derivadas das métricas: 

(A-4)  

a 	a 	a ( 
x0'71  — xlin 

--= j2 [nTI (XVII xn-Y )  Yn CYnxg x0P TI 	xn-Vg nx Ti 

a 2 
( x = J2 (X YTInTi --Ynxg xOPTinn 

xn-Yn-YU nYnx,i) 

Analogamente, temos: 

aa „ 
—,= —t-JY0 = -J2 (XOPTIYg XTinYu -nYnxg 

(A-5)  

2 



(A-6) 

1 (4.)=—
a
Gfy )=J2(x0, y„-xnyo,„-xo,1y„-yr,2% 

an 	an 

	

+ yçynxrin  + xri  yi  ytn  ) 	 (A-7) 

a „ a , 
—an 	= —an ç 	= 

2 	
—nx Ynn nYnx tt 

	

2 x„, xnnni  ) 
	

(A-8) 

Substituindo as Equações A-5 até A-8 na Eqnação A-4, e reorganizando os termos, 

obtém-se: 

a2f 2 2 
(Ynfg —2nY1Án YUnTI)+  ax2 

{ (3/ 13/g 	 31Yiri)(xiiÁ xefii)±  

(3?ixC —2YnY4.% +31xnn)(nfii YnÁ 
	

(A-9) 

Analogamente, 

a2f 2 2 = J (xnfg — 2xx1f + 4fnn)+ 
ay2 

.13  {(x 	 + y)(x1  — 	) + 

(xTi2xu 	+ 4xii)(nti  —yiA)} 	(A-10) 

Agora, considerando o Laplaciano, 

v2f 	52i2-  +52.t2-  

e substituindo as Equações A-9 e A-10, obtém-se, após algumas simplificações: 
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v2f -J2kxn2 1- Y,21)fu -2(xgxn 	)4n +(x +y)% ]+ 

J3  { [(x,i2  + yn2)yu  — 2(xyg  + ynyOnn  + 	+ ybynn  1(xn  — .xf„)+ 

[(x n2  + yn2)x" —2(xy1  + ynn)x" +(x + 4)x nni(nf n  — y n  A)} 

Definindo 

tem-se 

X
2 
+y

2 
= a 

Ti 	Ti 

x'n  + nyn  =b 

2 	2 = c 

(A-11) 

v 2f = j2 (ar _ 
2bf" +c%)+ 

j3  { (aYu — 2bnn + cynn)(xnA — xfn)+ 

(ax 44 —2bx" + cx„)(nfn  — y1f4)} 

ou ainda, 

v2f = j2 
Cif 2bf" + cfnn  + dfn  + ef0 
	

(A-12) 

onde 

d = J (na — xd3) 

e = J(xn13 — y na) 

e 

= axu —2bx"+ 

13 = ank  — 2bng  + cygn  

Desta forma, pode-se observar que o sistema gerador no domínio físico, dado pela 

Equação 3.3, é apresentado no domínio computacional pela Equação A-12. 

Fazendo f = na primeira equação, e f = na segunda equação do sistema gerador, 

obtém-se: 
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V 2. 	= J2  (a tt 	+ „In  + 	+ 	= 0 	 (A-13) 

V21 =J2 
 cm 	_ 2"n  + crinn  + drin  + erk) = 0 	 (A-14) 

Calculando os gradientes da Equação A-13 

=0 

=-i=0 

=0 

= 

e substituindo-as na Equação A-13, obtém-se: 

fie  = 

011 

O 

Analogamente, pela Equação A-14, obtém-se: 

J2d = O 

011 

,13(3,4a -20). o 

Como J # 0, então 

x13—yna =O 	 (A-15) 

ye —20 = 0 	 (A-16) 

Eliminando a das Equações A-15 e A-16 obtém-se: 

fl( xy,1  

Porém, como 
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1 
xvn  —xnn . -j  

tem-se 

  

 

J

1 
—13 = 0 

 

Como J O, então 	 13 = 0 

 

ou seja, 

  

 

ayg  — 2bn1  + cynn  = 0 (A-17)  

Sendo ft = 0, deve-se ter também a = 0, e então, 

 

cag  — 2b% + ann  =0 (A-18)  

As Equações A-17 e A-18 têm como solução as coordenadas (x,y) internas do domínio 

físico, e como condição de contorno, as coordenadas da fronteira do mesmo. 
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Apêndice B 

Métodos Utilizados na Implementação do Sistema 

SIGEM 

Este Apêndice apresenta alguns métodos utilizados na implementação do sistema 

SIGEM, tais como a interpolação por splines cúbicas, a regra 3/8 de Simpson repetida e o 

método de Runge —Kutta de quarta ordem. 

B-1 Interpolação Polinomial: Splines Cúbicas 

Dada uma função f definida em [a,b] e um conjunto de pontos (nós), 

a = x0  <x1  < a,, = b, uma spline cúbica interpolante, S, para f (x) é uma função que 

satisfaz as seguintes condições [1]: 

a) S é um polinômio cúbico, denotado S k  , no subintervalo [xk, xk+1] para cada k = O, 

p-1 onde S k  (X) = ak  + bk  (x — xk  ) + Ck  (X — X k  )2  d k  (X — X k)3  

b) S(xk  ) = f (xk  ) pancada k=0, p; 

c) S k+i  (X k +1) = S k  (X k+i) pancada k= O, p-2; 

d) ks  +1(X k+i) = S; (X k+1) para cada k= O, p-2; 

e) Sisk+I(xk+1) = SK*  (xk+1) Para cada k = O, p-2; 

g) uma das seguintes condições de fronteira seja satisfeita: 
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( i) S"(x0)= (x p) = O 

	

( 	) 	(xo) = fi  (x0) e  

Na implementação deste programa, utilizou-se a condição de fronteira ( i ), denominada 

de condição natural. 

B-2 Integração Numérica: 3/8 de Simpson Repetida 

A técnica de integração 3/8 de Simpson, calcula aproximadamente a integral defix), isto 

é, ff (z)dx , conhecidos os extremos de integração a eb e a função fiz) [3]. Esta regra pertence 

a 

à família das fórmulas de Newton Cotes. 

A idéia básica da integração numérica é aproximar a função integrando por um polinômio 

de grau n. No caso da regra 3/8 de Simpson, a função fiz) é aproximada por um polinômio de 

grau n=3 que coincide com a função f nos pontos x0, x2  e x3  onde ar---  x0  e b= x3  são os 

limites de integração. 

A fórmula de integração para n=3 é dada por: 

X3 

3h 

	

ff 	
r 	 ‘i 371)

s 

(X)dX =
8 

(x1:)+ 3  f (;) +3  f (x2) f (x3 ).1—(1 
f (a)' 

xo 

5 
onde h = (x3  — x0)/3 e fl e [x0, x3 j.  Cl termo (-3h) f (4)(13) representa o erro cometido na 

80 

aproximação da integral. 

Quando o intervalo de integração é "grande", não é prático aumentar o grau do polinômio 

interpolador para estabelecer fórmulas de integração mais precisas. Nesse caso, costuma-se 

dividir o intervalo o intervalo {a,b] em subintervalos, e aplicar uma fórmula mais simples 
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repetidas vezes. Se o comprimento dos subintervalos for constante, então obtém-se as regras 

repetidas. 

Assim, para obter a fórmula de 3/8 de Simpson repetida, deve-se dividir o intervalo [a,b] 

em um número conveniente de subintervalos, de comprimento h, de tal forma que xo  = a e 

x3N 

Aplicando a regra 3/8 de Simpson repetida ao longo do intervalo [xi,xj+3] com 

j=0,3,6,.. .3N-3 obtém-se a seguinte aproximação: 

X3 N 

f f (X)C& 	[f (X  O) + 3(f (XI) f (x2)) + 2f (x3)+3(f (x4) + f (x5)) + 2f (x6) + •••• 
xo  

+ 2f (x3N_3)+ 3(f (x3N_2)+ f (x3N_1))+ f (x3N  )1 

a qual foi utilizada na implementação do programa. 

B-3 Método de Runge-Kutta de Quarta Ordem 

Os métodos de Runge-Kutta são utilizados para determinar uma aproximação da solução 

de problemas de valor inicial (PVI) [1]. 

Considere o seguinte PVI: 

f(x,y) 

y(a)= Yo 

cuja solução é dada pela função y(x) , definida e continua no intervalo [a, b]. 

O que se procura é determinar aproximações yk  , k=0,1,....,n, para os n+1 valores xk  , 

igualmente espaçados no intervalo [a, b], ou seja, xk  = a + h k com h=(b-a)In. 

A seguinte fórmula clássica de Runge-Kutta de quarta ordem é bastante usada e foi a 

adotada na implementação do SIGEM: 
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Yk+I = yk  + —
h 
(m1  + 2mk2  + 2m3  + m4  ) 
6 

= 	(xk Y k); 

m2 = hf (xk  +h12,yk  +m1  / 2) 

m3  = hf(xk  +h12,yk  +m2  / 2) 

M4 = hf (xk + h,yk  +m3). 

onde 
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Apêndice C 

Comentário sobre a Estabilidade do Método 
FTCS para a Equação do Calor Transformada 

Este Apêndice apresenta um comentário sobre a estabilidade do método explicito FTCS, 

para a equação do calor transformada. Esta análise foi feita através do método de Von Neumann 

[7]. Neste método, a solução da equação de diferença finita é expandida em séries de Fourier. O 

valor do fator de amplificação G indica se o algoritmo numérico é estável ou não. 

C-1 Análise de Von Neumann 

Considere a formulacão explicita FTCS da equação do calor transformada para o sistema 

de coordenadas generalizadas: 

At 	
y2 OILfrn . 
	Tizi.fri J 	L.19 Iti. .1+ 

ce At jzirn — 27;,ni 
Tin,i-1)- 4 gATI 

T. 	+—Ae2 

onde 

sr.n 	_rrn 	),_ _eLékt T 2 nfrn 	,yrn rrn
-13 j_ Z 	j-I Z  i+1,j-I 	

An
2 ti  

a 	y 2 n a At 2 (7, 	rn n 	 — J d 	— • i• 1+1., J 2g 2Ari 
(C-1)  

A =—aatJ za • 
g2 B — 	

«At 
J 
2 
2b 

4gAn 
a At y 2 

= 	•./ C 
AT.12 

D 
	a & 72 , a At T 2 

u 	 = — .1 e 
2g 

(C-2)  
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e10  +e-10  
cose — 	 sen O = 

2 	 2/ 

e10 e-10 
— 

Seja uma componente da série de Fourier para Tini  como: 

=Une1P(g)i eN(An)i 

onde 

/ = 

U" = amplitude no nível de tempo n 

p = número de ondas na direção 

q= número de ondas na direção 77 

=  páA e 4) = 	: ângulos de fase 

Reescrevendo a componente de Fourier tem-se 

1) Tini =U ne"i  ent'i .une/(eii-•i)  

2) T 1  = n+I  e"e i+ cl) i)  

3) = U n  e i("±n+ i) 

4) Ti,n = u n
e  i+ 4,( i±o)  

5) Til 	= 
n  e"e(i±1)+U±I»  

Substituindo as Equações 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em (C-1), cancelando alguns termos e 

fatorando U n  obtém-se: 

n+I  = n[1+ 41$  — 2e-n1))— B(e"e±.) 	+el(--")  —el")+ 

C(eie  —2e-1°)+D(eie  —e-te)+E(e/. 
	

(C-3) 

Substituindo na Equação (C-3) as igualdades 

10- e 	—e 10 	 el. +e-1.  
sen (I) = 	 cos 44) = 	 

2/ 	 2 

obtém-se: 
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U n+i  = U [1 + 2A(cos (1) — 1) + 4B(sen 9 sen + 2C(cos — 1) + 2I(D sen O + E sen O)] 

G=fator de amplificação 

011 

Un+1  =UnG 

Uma solução estável requer que o módulo do fator de amplificação G seja limitado, ou 

seja, 1G12  1 , onde 

1G12  = G.G = {1+ 2A(cos (1) — 1) + 4B(sen O sen (I)) + 2C(cos O — 	+ [(2D sen + 2E sen 0)12  

(C-4) 

Os coeficientes presentes na Equação (C-4) dados por (C-2) dependem das métricas e do 

jacobiano da transformação, portanto variam em toda a malha para o mesmo problema tratado. 

Assim, o resultado dado pela Equação (C-4) varia ponto a ponto na malha. Isso dificulta 

consideravelmente a obtenção do critério de estabilidade para a Equação (C-1). 

Já o critério de estabilidade do método FTCS para Equação do calor, escrita no sistema 

de coordenadas cartesianas (x,y): 

T, = oc(T„ + T)), 

é simples de ser encontrado. 

Discretizando as derivadas espaciais por diferenças centrais de segunda ordem e a 

derivada temporal por diferenças avançadas, e utilizando o método de Von Neumann, obtém-se 

o seguinte critério de estabilidade: 

	

ocAt 	ocAt < 1 

	

(x) 	2 (Ay  ) 	2 	2 
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