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CAPITULO 3

. -
1~RANSFORMAÇAO DE COORDENADAS

3.1 - INTRODUÇAO

Em todos os exemplos apresentados no Capo 2, com o objetivo de mostrar a relação

entre o domínio físico e o computacional, admitimos a existência de um novo sistema

coordenado coincidente com a fronteira. O novo sistema coordenado, cuja forma de obtê-

10 será assunto do Capo 4, tem relações com o sistema cartesiano. Estas relações podem

ser obtidas em qualquer livro de cálculo tensorial e permitem calcular grandezas físicas de

importância como, comprimento, áreas, volumes, etc. no novo sistema de coordenadas.

Estas expressões, no entanto, sem a devida interpretação geométrica não permitem que

interpretações físicas sejam feitas com segurança no plano computacional. Sendo o plano

computacional retangular, e em geral com .6.ç = .6.T} = 1, é necessário conhecer-se em que

parâmetros estão embutidas as informações da forma real do domínio de cálculo. Também

está incluido neste capítulo a representação de escalares e vetores no sistema coordenado

curvilíneo.

Como o método dos volumes finitos se fundamenta no desenvolvimento de algo-

ritmos com base física, e tais raciocínios sâo normalmente feitos para o sistema carte-

siano, somente com a. interpretação geométrica da transformação é possível transferir estes

raciocínios para sistemas coordenados mais complexos. Temos observado que a falta desta

interpretação tem custado àqueles que se iniciam no uso de coordena.das generalizadas

considerável tempo de aprendizado e tem inibido a habilidade na busca de erros nos pro-

gramas computacionais. Não será dada ênfase aos aspectos matemáticos, sendo as relações



Capitulo 3: Transformação de Coordenadas 3G

x

y

Fig. 3.1 - Sistema de coordenadaas curvilíneas x", x", x3

matemáticas usadas na extensão necessária aos objetivos do capítulo. Os leitores interes-

sados em uma grande gama de expressões matemáticas envolvendo transformações devem

consultar as referências [1] e [8]. As interpretações geométricas serão feitas, sempre que

possível, em duas dimensões, por simplicidade.

3.2 - SISTEMAS COORDENADOS CURVILÍNEOS

A Fig. 3.1 mostra um sistema de coordenadas curvilíneas z ", x2
, x3

, referidos ao

sistema cartesiano (x, y, z). As coordenadas curvilíneas de um ponto são relacionadas ao

sistema cartesiano por três equações de tranformação do tipo

Xl =x1 (x, y, z) (3.1)

x2 =x2(x,y, z) (3.2)

,3_ 3( ) (3.3)x -x x,y,z
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As métricas desta transformação podem ser obtidas através da função inversa. Os

diferenciais em cada eixo coordenado no domínio físico são dados por, chamando z ", x2
,

x3 de ç, 1'], r, respect ivamente

(3.4)

(3.5)

(3.6)

ou na forma matr icial

(3.7)

ou

(3.8)

onde dT e dF são as diferenciais no domínio transformado e no domínio físico, respectiva-

mente. Através dos diferenciais no plano físico, encontramos

xr 1 [dÇ 1Yr d7J
Zr dr

(3.9)

ou

(3.10)

Invertendo o sistema (3.8) ou (3.10) encontramos

[

Y" Zr - Yr z"
A = B- 1 = J - (Ye Zr - Yr ze)

Yez" - Y"ze

-(x" Zr - Xr z,,)
Xe Zr - Xr Ze

-(xez" - x"ze)

X"Yr - Xr Y" 1
-(xeYr -XrYe)

XeY" - X"Ye
(3.11)

Logo, as métricas são dadas por, comparando [A] com [B- 1]
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tu = - J [z, Zr - Xr Z., )

7Jx = - J(Ye Zr - Yr ze)

7Jy =J(xe Zr - Xr zd . (3.12)

7Jz = - J(xe Yr - Xr ye)

~
\

r11 = - J(xe z" - x, ze)

C =J(xeY" - x"Ye)
onde

1
J = detlA] = detlB] (3.13)

ou

(3.14)

é o Jacobiano da transformação. O Jacobiano possue uma interpretação geométrica forte

que será comentada logo mais.

3.3 - COMPRIMENTO AO LONGO DE UM EIXO COORDENADO

Considere a Fig. 3.1 onde está evidenciado o comprimento, d.Lz", ao longo do eixo

coordenado x2 e as coordenadas a, b e c do ponto A. É fácil verificar que

a = 8x Dt.x2 (3.15)
8x2

(3.16)

(3.17)



Copítu.lo .1 : Trau.sjornuiçào de C()(JTflc7/.(l(IIl .•s :30

uma VC:l (pie ao longo de OA, tu;! e LlX2 sâo igllais a zero. Usando o tcorciua de Pit<ígoras,

oucoul.ruruos

(D )2 (D)2 ( )2X y Dz 2
D.r2 + D.7:2 + Dx2 Ll:.z; (3.18)

Aualogamcntc, os comprimentos ao longo de :c! e x3 sâo dados por

(
Dx ) 2 (Dy) 2 ( Dz ) 2 A 1- + - + - ~'z;Dxl Dx} Dx}' (3.19)

(
D.r ) 2 ( Dy ) 2 ( Dz ) 2 3

D:'(;3 + D.c3 + Dx3 Ll.C (3.20)

Tornando a definição do tensor métrico, dada por

õx Dx Dy Dy Dz Dz
9i'= -.-. -. +-.-. +-.-.} Dxl Dx} D.1;1Dx} Dx· Dx) (3.21)

vemos que os comprimentos dLxl, dLx2 e dLx3 sâo, respectivamente

dLxl =.JijJiD.xl

dL:z;2 =Vif22Ôox2

dLx3 =V!i33D.x3

(3.22)

(3.23)

(3.24)

Ou seja, um comprimento ao longo de um eixo coordenado está relacionado a unia

das componentes do tcnsor métrico. Um elemento de comprimento genérico ds é dado por

3 3

ds2 = dx2 + dl + dz2 = L L 9ikd:z;idx"
i=l k=1

(3.2[;)

onde 9ik é dado pela Eq. (3.21) e, logicamcute, possue nove componentes

[

911

9 = 921

931

912

922

932

913 ]
923

g33

(3.2G)
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Fig. 3.2 - Área no plano físico

3.4 - ÁREAS NO SISTEMACURVILÍNEO DE COORDENADAS

Tomando agora apenas dois eixos coordenados da Fig. 3.1 e novamente fazendo

Xl = ç e X2 = 1] podemos obter as expressões que permitem calcular as áreas no sistema

de coordenadas curvilíneas. A Fig. 3,2 mostra a situação.

Como feito para o caso tridimensional podemos, escrever

dLç =Jy; + x~ ~ç = y'9;; ~ç
dL1] =J y; + x~ b.1] = .;g:;; b.1]

(3.27)

(3.28)
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De acordo com a Fig. 3.2 representando os comprimentos acima. por vctorcs, COIllO

(3.20)

(3.30)

A área formada. pelos dois vctorcs é dada pelo modulo do vctor resultante do produto

vctorial dos mesmos

dS=
--+
J

Y~ó'é,
Yl/ó'1/ ~) (3.31 )

4
\

Então,

(3.32)

Uma interpretação geométrica importante pode ser extraída da Eq, (3.32). Compa-

rando-o com a Eq. (3.14), constamos que a expressão entre parêntesis na Eq. (3.32) é

exatamente ~ se na EC}. (3.14) for considerada uma transformação em duas dimcusôcs.

Logo,

1
J

(3.33 )

. 1 - , 1 físi , 1 t f d ,. I 1ou seja, a re açao entre a arca no pano lSlCOe a arca no pano r8.11Soruia o c igua a J'

Como é comum usar ó'é, e ó'11 unitários então o valor do Jacobiano é exatamente o inverso

da área do elemento no plano físico. É possível mostrar que para uma transformação

tridimcnsional temos

dV 1
J

(3.34)

É também possível mostrar que

1
-=y'g
J

(3.3[,)

ondc

(3.3ü)
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x

Fig. 3.3 - Vctore,~ de base co-uarianic, contravariante, caricsiano e uniU,rio ao longo da co-uarianic

3.5 - VETORES DE BASE

Quando o sistema. cartcsiano retangular é usado, um vctor, variável com o espaço, é

dcsc~'itocru termos das componentes cartcsianas rcfcrcnciadas a uma. base local de vctorcs
--+

7, J e 1.:. A magnitude e a direçã-ode cada vetor de base é a mesma para qualquer
--+

ponto do espaço. Sabemos que 7, J e k são vetores unitários e que a magnitude de

urna componente dc um determinado vctor representa uma proporcionalidadc com o vctor

de base naquele eixo,

Quando coordenadas curvilíneas são empregadas e desejamos descrever o vctor lWS-

t.a.scoordenadas é conveniente empregar vetares de base local que estejam alinhados ou

sejam normais às linhas coordenadas.
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Fig. 3.4 - Componentes co-uarianics, conirauariantcs e físicas

Existem três sistemas de vetares de base local que podem ser empregados [8], a

co-variantc e a contravariantc, cujos vetares são alinhados e perpendiculares aos eixos

coordenados curvilíneos, respectivamente, e a unitária, ao longo da co-variante. A Fig. 3.3

mostra estes vctorcs de base juntamente com o sistema cartcsiano retangular. As rclaçôcs

entre estes sistemas são dadas por [8]

-t D;r -t Dy -t Dz -t

C.i =~ Z + -D . ) + ~ kuxl Xl uxl

~ Dxi-t fui-t fui-tk
c =- Z +- J +- .Dx Dy Dz

-+ _ I::l D:ci ---7 _ I::l Dx ~
1. - -- CI - --o c

Dx Dxl

;=1 i=1
3 . 3

-t -I: Dxl ~ - I: Dy ~. J - ~ fi - !'l' euy UXI
i=1 i=1

-t
k

_ ~ Dxi -t _ ~ Dz ~
. - ~ õz fi - ~ Dxi C

i=1 i=1

(3.37)

(3.3B)

(3.39)

(3.40)

(3.41)
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---+ 1---+
?li =-- c, (3.42)

J!iii
I'

Da Eq. (3.42) podemos concluir que

e, = v0ii (3.43)

e, portanto, devemos ter em mente que quando UUl vctor é descrito pelas suas componentes

contravariantcs, o vetor dc base a esta rcprcscntaçâo não é unitário, Comparando as Eqs.

(3.22)-(3.24) com a Eq. (3.43) podemos comprovar este fato.

<.,
Estes vctores dc base possuem propriedades que podem ser demonstradas. Para

tanto, o leitor é recomcndado consultar a referência [8].

3.6 - REPRESENTAÇÃO DE VETORES NO SISTEMA DE COORDENA-

DAS CURVILÍNEAS

Conforme foi visto, três são as possibilidades para representar um vct.or no sistema

de coordenadas curvilíneas. Seja 11 um vetor, função do espaço, isto é, 11 = 11(x, y, z).

Este vetor podc ser representado por

11 =V1UI + V2U2 + V3U3

11 =V1el + V2e2 + V3e3

11 =V1el + V2e2 + V3e3

(3.44)

(3.45)

(3.46)

que dão origem às componentes físicas, contravariantos e co-variantcs, conforme Fig. 3.4.

Observe que a representação do vetor na base co-variante nos fornece as coinponr-ntcs

contravariantes.

As expressões de cada uma das componentes representada nos possíveis vctores de

base pode ser obtida através das Eqs. (3.37)-(3.38). Assim
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U:r. uy uz
Vi =-D .Vx + -u . Vy + ~Vz (3.4n)

. Xl Xl uxl

c, por exemplo, considerando a componente Vx,

(3.50)

As componentes Vy c Vz podem ser obtidas das Eqs. (3.40) e (3.41), respectiva-

mente.

Neste ponto é didático salientar a importância da escolha das componentes do vctor

velocidade que tomarâo parte no modelo numérico. Em se tratando do método dos volumes

Iinitos os balanços das propriedades (massa, quantidade de movimento, energia, ctc.) no

volume elementar é que dão origem às equações aproximadas. Estes balanços envolvem a

quantificaçâo dos fluxos convectivos destas propriedades nas faces dos volumes elementares.

A avaliação destes fluxos, independente da propriedade, dependem do fluxo de massa.

Portanto, a avaliação do fluxo de massa uas interfaces dos volumes elementares é uma.

das mais importantes operações que é realizada no algoritmo, pois sua influência aparece

em todas as equações e serem resolvidas. A correta escolha das componentes do vetor

velocidade que tomarão parte da avaliação destes fluxos é, então, de grande importância.

Considere-se a Fig. 3.5 onde um vetor V, que poderá ser o próprio vetor velocidade,

é mostrado. Para que o cálculo do fluxo de uma propriedade </> qualquer seja feito é

necessário determinar (V.lt) tal que (V.n:)p</> nos fornece o fluxo de </> por unidade de

área e tempo. Sabemos que

(3.51 )

pois, tomando a situação bidimensional e a componente i = 1, como exemplo, temos

(3.52)
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Fig .. 1.5 - Projeção normal de V (L x2

Sabemos tanibóm que, de acordo com (3.51),

(3.53 )

Comparando as Eqs, (3.52) e (3.53) encontramos

-J
V (3,54)

o importante é observar na Eq. (3,54) que a componente responsável pelo fluxo

de massa (neste caso onde V é a velocidade), VI, tem relação com apenas unia elas

componentes contravariantcs do vetor velocidade. Ou seja, normal a x2 necessitamos

apenas de Vi e normal a xl necessitamos apenas de V2• Desta forma temos uma situaçâo

semelhante àquela do sistema cartcsiano onde para o cálculo de um fluxo de massa normal

a y necessitamos apenas de u e para fluxos normais a .T. necessitamos apenas de 1'. Se
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-]

as compoucnl.cs co-variantcs fossem empregadas V dcpcucleria elas duas componentes co-

variantes, pois
-:;1 I f 2 I -) 1

( V • c ) = (VI e + V2e ) ·Ie 1= V [c 1 (3.55)

Neste caso ambos produtos c1.c1 c c2.cl são não nulos c, portanto,

(3.5G)

Do ponto dc vista de construção do método nuinérico isto tem uni significado iin-

portante pois, usando as componentes co-variantcs, será necessário o armazcnamcnto de VI

e V2 em cada facc dó volume elementar. Sc as componentes contravariantcs forcm usadas

será necessário apenas uma componente cm cada face.

Para aprofunclar ainda mais a interpretação física de cada componente de um vctor

quando sistemas de coordenadas curvilíncas são empregadas considere-se a Fig. 3.Gonde

novruucnte o vctor velocidade 11 é mostrado. O interesse agora é mostrar a relação entre

as componentes contravariantcs c cartcsianas à luz da interpretação física. Imagine que

desejamos calcular a vazão mássica que atravessa o segmento AB. Esta vazão é dada por

7rt=p(v. Tt)pAB
--+ 2

7iL =pl V icOSOJg22D.X

(3.57)

(3.58)

ondc a representação de AB veio da Eq, (3.23) .quc calcula o comprimento de um segmento

sobre uma coordenada curvilínea. Sabendo que 111IcosO = U, conforme Fig. 3.6, temos

(3.5a)

Considerando as componentes cartesianas e as proJcçoes de AB em x e y é fácil

mostrar que

p( uLly - vLlx) = riz (3.GO)

ou
u-1lLly Llx 2 •

p( D.x2 - V D.x2 )D.x = 711 (3.G1)
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Fig. 3.6 - Projeção normal de V a x2 e componentes cartesumos

Usando as Eqs. (3.12a) e (3.12b), com xl = f. e x2 = 77 e igualando as Eqs. (3.61)

e (3.59), vem

(3.62)

A expressão entre parênteses na Eq. (3.62), quando confrontada com a Eq. (3.48)

é identificada como sendo a componente contravariantc FI, ou

u = V\;g
V92z

A Eq. (3.63) é idêntica à Eq. (3.54), que foi obtida através das relações matemáticas

(3.63)

de transformação de coordenadas, enquanto que a Eq. (3.63) foi obtida partindo-se da

análise física que em geral é feita pelo analista numórico envolvido com volumes finitos,
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Para (';íkulo da vazâo iuússica <pIC atravessa Ulll segmento ao longo de ;{;1, temos,

por allalogia, que empregar a outra. componente contravariantc, que se rcluciona com a.

projeção ele V sobre a normal à xl por'

(3.64)

",


