
,
CAPITULO 2

DISCRETIZAÇÃO COINCIDENTE
COM A FRONTEIRA

2.1 - MALHAS ESTRUTURADAS E NÃO ESTRUTURADAS

A primeira decisão a ser tomada no desenvolvimento de um modelo numérico que

utiliza malhas generalizadas é com relação a natureza da malha. A Fig. 2.1 mostra uma

malha generalizada não estruturada, isto é, seus pontos discretos não seguem nenhuma

regra de formação, enquanto que na Fig. 1.2b é apresentada uma malha estruturada. A

primeira delas é uma malha tipicamente usada no método de elementos finitos enquanto

que a segunda no método dos volumes finitos. A vantagem no uso da primeira delas é

a facilidade na concentração dos pontos onde desejado. As malhas estruturadas, por sua

vez, apresentam como vantagens a conexão entre os pontos estabelecidos por uma regra, o

que facilita grandemente a implementação computaciona.l. Ela é também mais adequada

para esquemas iterativos de solução dos sistemas lineares.

Ambas as malhas comentadas podem ser empregadas com o método dos volumes

finitos, dando origem a volumes elementa.res construidos diferentemente.

A Fig. 2.2, mostra um volume de controle obtido com uma malha estruturada (a) e

um obtido com a malha não estruturada (b). No caso (a) o cálculo da massa que atravessa

as fronteiras do elemento, um detalhe importante no método dos volumes finitos, é obtida

utilizando-se as velocidades normais às mesmas, ou seja, as velocidades contravariantes,

enquanto que no caso (b) este cálculo é bem mais complexo, uma vez que as faces do volume
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Fig. 2.1 - Malha não esiruturada

não são alinhadas com nenhum sistema coordenado. Em outras palavras usando malhas

não estruturadas, o sistema coordenado é local e normalmente o cartesiano, enquanto que

no caso de malhas estruturadas a equação diferencial pode ser escrita no novo sistema

de coordenadas. Neste trabalho o desenvolvimento realizar-se-á considerando-se malhas

estruturadas.

É importante salientar que a obtenção do sistema coordenado utilizado na dis-

cretização do domínio é um processo independente da solução do problema físico. Os dois

programas de computador são, inclusive, completamente independentes, sendo transferidas

ao programa que resolve o problema físico, apenas as métricas da transformação, obtidas

da geração, que nada mais são do que as informações geométricas do domínio físico. A Fig.

2.3 mostra a conexão entre os programas de geração das malhas e o da solução do pro-

blema físico propriamente dito, listando as informações que são transmitidas do programa

gerador de malhas ao programa que resolve o problema físico.

2.2 - PLANO FÍSICO E PLANO TRANSFORMADO

o uso de coordenadas coincidentes com a fronteira dando origem a malhas estru-

turadas permite, em um grande número de problemas, mapear o domínio físico irregular
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( a)

f.
\

Fig. 2.2 - Volumes elementares típicos obtidos

com malha estruturada (a) e não estruturada (b)

Métricas da
Transformação

Programa para
Solução do

Problema Físico

Programa
Gerador de Malhas

tDiscretizaçãoí

Fig. 2.9 - lnterface entre o programa gerador de malhas

e o programa que resolve o problema físico

em um domínio, chamado computacional, regular. A possibilidade de realizar este ma-

peamento facilita enormemente a implementação computacional e permite que uma classe

de problemas gerais seja resolvida sem alterações no programa computacional. O entendi-

mento deste mapeamento facilita bastante a compreensão dos tópicos tratados posteri-

ormente. Portanto, considere a geometria anelar na Fig. 2.4. Imagine que não temos
-,
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conhecimento que existe o sistema de coordenadas polares que, neste caso, se adapta per-

feitamente a geometria escolhida. Vamos agora discretizar o domínio de cálculo traçando

linhas concêntricas c linhas que passam pelo centro da figura. Vamos chamar estas linhas

de ê e '7.

Vamos agora, representar estas linhas que utilizamos para discretizar o domínio, em

um referencial ç, 7], dispondo estes eixos como se fossem cartesianos. O domínio anelar

aparecerá agora como mostrado na Fig. 2.5. Se fossemos agora buscar a relação entre o

sistema (ç,7]) e (x,y) encontraríamos

x =7]COSç (2.1),
\

y =7]senç (2.2)

que nada mais são do que as relações de transformação de coordenadas do sistema carte-

siano para o sistema polar. Portanto, plano ou domínio físico é aquele no qual a geometria

do problema com a discretização coincidente com a fronteira é referendada no plano

(x-y), ou outro sistema conhecido, enquanto que o plano transformado ou computacional

é a representação da geometria no novo sistema de coordenadas. O mapeamento da região

do plano (x-y) para o plano (ç-7]) acontece como se um corte fosse feito ao longo de

CD = AF (que é uma linha de ç = constante), abrindo-se a geometria e ajustando-a a

um retângulo ou quadrado, dependendo de como se escolhe a variação dos eixos ç e 7].

Em outras palavras, iniciando-se com um lápis no ponto A da Fig. 2..1, para desenhar o

plano transformado é necessário percorrer toda a fronteira do corpo sem levantar o lápis

do papel. Logicamente que quando a geometria é duplamente ou multiplamente conexa

cortes como o mostrado na Fig. 2.4 aparecerâo.

Um outro detalhe importante é a liberdade na escolha da variação de ç e 7]. Por

exemplo, ao invés de variarmos ç de O a 21r e 7] de RI a R2' poderíamos definir um novo

ç e 7], como

(2.3)

(2.4)
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Fig. 2.4 - Sistema coordenado polar

o que faria e e r" variarem entre Oe 1. Da mesma maneira poderíamos normalizar e e J]

de acordo com o número de linhas coordenadas empregadas, por exemplo fazendo e variar

de Oa 9 e J] de O a 3. A Fig. 2.5, então, apareceria como mostra a Fig. 2.6.

A conveniência em utilizar uma normalização desta natureza é que os volumes

elementares no plano computacional terão as dimensões unitárias, facilitando, portanto, o

traballho de programação do algoritmo. É comum, portanto, se empregar ~ç = ~J] = 1.

É bom lembrar que no plano físico as linhas coordenadas podem assumir espaçarnentos

arbitrários, não interferindo na escolha de ~ç e ~J] no plano transformado.

Para generalizar considere-se agora a geometria mostrada na Fig. 2.7, que desejamos

discretizar com uma malha coincidente com a fronteira.

Qual é a diferença entre a geometria anelar da Fig. 2.4 e a geometria anelar defor-

mada em discussão agora? A única diferença é que agora não conhecemos as funções que

relacionam x e y com ç e '7, ou seja as funções



Capítulo 2 : Discretização Coincidente com a Fronteira 12

Fronteiras
repe titivos

1)=R1 A 8 ICI
I I

1., -I I • i

\

5=0 g=2Tf g
Fig. 2.5 - Plano transformado referente à Fig. 2.4

Fig. 2.6 - Normalização do sistema coordenado

X =X(€,7J}

Y =Y(€,7J)

(2.5)

(2.6)

No momento que passarmos a conhecer as funções acima, o nosso sistema de coor-

denadas estará determinado com sua respectiva correspondência com o sistema cartesiano.
"
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Fig. 2.7 - Sistema coordenado polar deformado

1)=1) •
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o1)=1) 1 __ F
moa

Fig. 2.8 - Plano transformado

.Geralmente esta correspondência não é contínua. Representando a geometria da Fig. 2.7

no plano transformado, a mesma aparecerá como retangular, conforme Fig. 2.8, onde os

valores de Ç1' 171' Çmx e 17mx são arbitrariamente escolhidos.
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g sobrell,e1l2

x

Fig. 2.9 - Condições de contorno no plano físico

A questão fundamental é como determinar as linhas ç e 1], desenhadas arbitraria-

mente na Fig. 2.7. Existem diversos métodos para este fim que serão vistos no Capítulo

4. Podemos adiantar que a maneira mais elementar de gerar um sistema coordenado

adaptável às fronteiras do domínio de cálculo é desenhá-Ia manualmente, como fizemos na

Fig. 2.7 e ler os valores de x e y para cada ponto de intersecção das linhas ç e 17. O ponto

1, por exemplo, tem a seguinte correspondência

(ê,17) =(6,3)

(x, y) =(Xl, Yl)

Repetindo o procedimento para todos os outros pontos teremos a correspondência

completa de uma maneira discreta. De posse do valor das coordenadas (x-y) de todos

os pontos, todas as relações matemáticas da transformação de coordenadas podem ser

obtidas. A obtenção destas relações é vista na seção 4.10.
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2.3 - GERAÇÃO DO SISTEMA COORDENADO NO PLANO FÍSICO

{

A geração do novo sistema de coordenadas apresenta características diferentes se

realizada no plano físico ou no plano transformado. Se a determinação das linhas t e 17

for realizada no plano físico (em nosso trabalho o plano físico escolhido é o car tesiano,

mas a transformação poderia ser de qualquer outro sistema coordenado conhecido), então,

logicamente as coordenadas x e y serão as variáveis independentes e f:. e 17 as dependentes. O

problema seria então determinar ç(x, y) c 17(x, y), de acordo com as condições de contorno

impostas para ç e 17 sobre as fronteiras 01 e 02 conforme mostrado na Fig. 2.9.

O inconveniente gr~ye que aparece neste caso é que se um método diferencial for

usado para determinar ç e 17 no interior do domínio estaremos nos defrontando com o pro-

blema que queremos evitar, ou seja, resolver equações diferenciais em domínios arbitrários.

Para contornar esta dificuldade a solução do problema da geração de ç e 17 também é rea-

lizada no plano transformado.

2.4 - GERAÇÃO DO SISTEMA COORDENADO NO PLANO TRANSFOR-

MADO

Fazendo o mapeamento da geometria da Fig. 2.9, de acordo com o visto anterior-

mente, o plano transformado aparece conforme a Fig. 2.10, para o caso de uma geometria

duplamente conexa. Neste plano as variáveis independentes são agora e e 17, e z e y as de-

pendentes, isto é, as condições de contorno são aplicadas em x e y e a solução do problema

nos dará z e y para os pontos interiores.

Os pontos marcados com círculos na Fig. 2.10 tem seus valores de x e y conhecidos

pois se tratam de dados que definem a geometria do problema e especificam ao mesmo

tempo o número de linhas ç e 17 desejadas, que devem ser em número suficiente para definir

adequadamente a geometria. Condições de contorno, ou seja, valores de x e y, ao longo

de AF e CD não são necessários pois trata-se de uma condição de contorno repetitiva, e

portanto, os pontos sobre esta linha são também pontos internos. Os métodos de geração

do novo sistema coordenado serão apresentados no Capítulo 4.
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x(g,ll)
y(g,ll)

1
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A c

Fig. 2.10 - Condições de contorno no plano transformado

2.5 - REGIÕES SIMPLES E MULTIPLAMENTE CONEXAS

Nesta seçao alguns exemplos de mapeamento de geometrias serao apresentados,

com o objetivo de ilustrar as inúmeras possibilidades que existem na escolha do sistema

coordenado. A geometria apresentada na Fig. 2.9 poder ser mapeada utilizando-se o corte

ligando a fronteira externa com a interna, originando um plano computacional retangular

sem furos, ou de acordo com o sistema coordenado mostrado na Fig. 2.11, cujo plano

computacional apresenta um furo retangular (ou quadrado), conforme mostrado na Fig.

2.12.

Neste caso cada segmento que define a fronteira da geometria arbitrária, é um

segmento no plano transformado, onde obviamente, as coordenadas x e y são conhecidas.

Para uma geometria duplamente conexa não complicada o mais vantajoso é utilizar um

corte ao longo de uma linha e constante e obter um plano computacional retangular sem

furos, onde a implementação do algoritmo computacional é bem mais simples. Para o plano

computacional da Fig. 2.12, existem interrupções de linhas e e TI, gerando na realidade

um plano computacional formado de quatro blocos retangulares.

o uso de blocos deve ser deixado para situações mais complexas, como a mostrada

na Fig. 2.13, onde um sistema coordenado que resulte em apenas um bloco retangular

"
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G

Fig. 2.11 - Discretização em blocos - Domino duplamente eonezo

E F
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a'
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Fig. 2.12 - Plano transformado referente à Fig. 2.11

",
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é praticamente impossível de se obter e, se o for, certamente não será adequado ao pro-

blema físico. No caso dos blocos uma das maneiras de atacar o problema é resolvê-Io

seqíiencialmente, de bloco em bloco, até a convergência. A solução bloco-por-bloco per-

mite o uso de algoritmos desenvolvidos para um único domínio retangular [7]. O plano

transformado da Fig. 2.13 pode ser visto na Fig. 2.14, onde observamos que existem seis

segmentos de linhas ç constantes e quatro segmentos de linhas 17 constante sobre a fronteira

do corpo.

Quando a geometria simplesmente conexa é menos complexa, é possível, em geral,

mapeá-la formando um único bloco retangular, dividindo sua fronteira em quatro segmen-

tos, onde dois deles serão de linhas ç constantes e dois de linhas 17 constantes, conforme

Fig. 2.15.

Fig. 2.19 - Diecretização em blocos - Domínio simplesmente conexo

A Fig. 2.16 apresenta uma discretização desta natureza para a regiao circular.

Neste exemplo verifica-se que uma única curva sem descontinuidade na fronteira física

pode acomodar, ao mesmo tempo, as duas linhas coordenadas ç e 17, sendo as mesmas co-

lineares pontualmente. Obviamente este é um caso em que a malha gerada possue, naquele

ponto, o máximo grau de nâo-ortogonalidade, ou seja, 180 graus.
",
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Fig. 2.14 - Plano transformado referente à Fig. 2.19

y
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~
\

c

---

x

Fig. 2.15 - Região simplesmente conexa

A Fig. 2.17 mostra outro exemplo deste tipo, onde um sistema coordenado não-

ortogonal é gerado para urna geometria quadrada. É lógico que neste caso a discretização

cartesiana é geometricamente mais adequada. Do ponto de vista físico nada se pode afirmar

quanto a adequação do sistema coordenado. Este exemplo é aqui apresentado apenas para

enfatizar a versatilidade na criação de discretizaçôes das mais diversas.

"
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Figo 2.16 - Uma discrelizaçiio generalizada para um círculo
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Fig. 2.17 - Uma discretização generalizada para um quadrado

Para concluir esta seção consideremos agora alguns exemplos de geometrias multi-

plamente conexas. O procedimento é semelha.nte ao adotado para geometrias duplamente

conexas. Também aqui pode-se fazer uso dos cortes (que gera um pla.no computacional

retangular único) ou da opção de criar um plano computacional composto de blocos re-

tangulares. A geometria mostrada na Fig. 2.18, no plano físico, é transformada usando os
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dois métodos e seus respectivos planos transformados podem ser vistos nas Figs. 2.19 e

2.20. Conforme já comentado.quando se utilizam os cortes é equivalente a abrir o domínio

e transformá-Io em um retângulo, conforme Fig. 2.8.

y

00
x

Fig. 2.18 - Região multiplamente conexa

É importante salientar novamente que as linhas tracejadas são repetitivas e portanto

não necessitam condições de contorno, nem para x e y, na geração das coordenadas, e nem

para as variáveis do problema físico em questão, como velocidade, temperatura, etc. Já no

caso de Fig. 2.20, todos os segmentos de fronteira no plano transformado correspondem a

segmentos no plano físico e, portanto, possuem condições de contorno.

Um outro exemplo onde aparecem segmentos repetitivosOé a malha sobre um aerofô-

lio. Neste caso a malha deve estender-se àjusante do aerofólio até onde os efeitos do mesmo

sobre o escoament.o não sejam mais observados. A malha adequada é chamada malha do

tipo C, por ela envolver o corpo como se fosse um C. A Fig. 2.21 mostra a malha e o plano

transformado, onde o segmento 12 = 34 é repetitivo.

Muitas outras configurações multiplamente conexas podem ser vistas em [1].
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Fig. 2.19 - Malha e plano transformado referente à Fig. 2.18

2.6 - SISTEMAS COORDENADOS ENVOLVIDOS

Existem determinadas situações onde dois tipo diferentes de discretizações devem

ser usados, onde um deles fica inserido no outro. Um exemplo simples deste sistema [1]
pode ser visto na Fig. 2.22, onde o sistema embutido é do tipo "polar" enquanto que o

envolvente é do tipo "cartesiano".
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Fig. 2.20 - Sistema multiplamente conexo em blocos

Para melhor entendimento deste mapeamento considere-se, inicialmente, apenas o

sistema coordenado envolvido, onde dois cortes são realizados, um ao longo de 12(a)-8 e o

outro ao longo de 13(b)-7, conforme Fig. 2.22a. O sistema envolvido é dividido em duas

partes. Fazendo-se a superfície do corpo colapsar na linha 8-7, o plano transformado fica

como mostrado na Fig. 2.22b. Observa-se que os seguimentos 12-8 e 9-8,7-6 e 7-13, 11-12

e 10-9, e, 13-14 e 6-5 são coincidentes e, portanto, não existe necessidade de condições de

",
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Fig. 2.21 - Malha tipo C sobre um aerofólio

contorno. Aliás, é fácil ver que são segmentos que pertencem à região e não à fronteira da

região, o que explica a não necessidade de condições de contorno neste segmentos. Outros

exemplos de sistemas coordenados envolvidos podem ser encontrados em [1].

2.7 - REGIOES TRIDIMENSIONAIS

Para regiões tridimensionais os benefícios com o uso de malhas generalizadas coin-

cidentes com a fronteira são ainda maiores uma vez que para estas regiões é praticamente

impossível obter um sistema coordenado coincidente com a fronteira e ao mesmo tempo
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Fig. 2.22 - Sistema coordenado envolvido

ortogonal. Trabalhos recentes 12]13]14]mostram que o uso de coordenadas não ortogonais

tridimensionais é o caminho para a completa generalização dos modelos numéricos.

Todos os conceitos vistos para obtenção do plano transformado para geometrias

bidimensionais valem para regiões tridimensionais. Os cortes, antes feitos ao longo de

linhas coordenadas agora são ao longo de superfícies coordenadas. O mapeamento de urna

região tridimensional simplesmente conexa está mostrado na Fig. 2.24
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Fig. 2.23 - Abertura do sistema coordenado envolvido
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Fig. 2.24 - Mapeamento tridimensional

Obviamente que ao passar de regioes bidimensionais para tridimensionais o tra-

balho de implementação computacional cresce consideravelmente. Por exemplo, em uma

geometria bidimensional simplesmente conexa onde escolhemos uma malha com 20 x 20

elementos, teremos que fornecer ao programa de geração de malhas 76 pontos que definem

a fronteira da geometria. No caso tridimensional com 20 x 20 x 20 malhas, para definir a

fronteira serão necessários, aproximadamente, 2400 pontos. É lógico que será trabalhoso
"
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demais fornecer via entrada de dados todos estes pontos. Uma alternativa para minimizar

a entrada de pontos para definição da geometria é gerar seis malhas nas supefícies (uma

para cada face do volume arbitrário, utilizando a solução destes problemas como pontos

de fronteira para a geração da malha tr id irncnsion àl. Neste caso os pontos que devem ser

fornecidos são ao longo das oito arestas do volume, conforme pode ser visto na F'ig. 2.25

para uma das faces.

y

z
• PONTOS CONHECIDOS

o PONTOS CALCULADOS

x

Fig. 2.25 - Malha para uma superfície no x, V, z

É na geração de malhas tridimensionais que a interação com o computador ganha

importância [5][3], uma vez que a existência de programas interativos facilita a entrada de

dados e a visuaJização. A visualização neste caso assume importância fundamental pois,

normalmente, a malha necessita ser ajustada para adequação das linhas coordenadas, e

este ajuste só pode ser feito com a observação da malha. As facilidades da rotação e cortes

em planos escolhidos devem existir, obrigatoriamente, em um bom aplicativo de geração

de malhas tridimensionais.

A utilização de multiblocos em problemas tridimensionais é quase obrigatória [7].

Dificilmente é possível gerar um sistema coordenado adequado e que o plano tranformado

correspondente seja um único bloco. Do ponto de vista computacional é aconselhável

resolver o problema iterativamente, bloco por bloco, até a convergência. Do ponto de vista
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Fig. 2.26 - Malha $-D gerada a partir da malha 2-D

da geração da malha o trabalho fica facilitado pois apenas malhas que se tranformam em

um único bloco necessitam ser geradas, em número equivalente ao número de blocos.

As vezes é possível gerar malhas tridimensionais a partir da geração de malhas bidi-

mensionais, e esta possibilidade deve ser explorada. A Fig. 2.26 mostra urna discretização

adequada para o tratamento de problemas que envolvem escoamentos em rios, onde uma

malha bidimensional é gerada coincidindo com a superfície do rio ou lago, e os volumes

elementares são obtidos pela divisão da profundidade em elementos pré-determinados [6].

As linhas que saem da superfície do corpo d'agua são verticais. Visto de cima, portanto,

todas as malhas nos planos ao longo da profundidade têm a mesma projeção.

A Fig. 2.27 apresenta outro exemplo, onde uma malha bidimensional para um

sólido de revolução é obtida com a rotação de uma malha bidimensional, que é gerada
'.
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algcbricamcntc, estabelecendo-se como fronteira externa, por exemplo, unia hipérbolc e

como fronteira interna a geomct.ria do corpo. O corpo representado é a- parte frontal do

VLS (Veículo Lauçador de Satélites ) brasilciro. A malha bidimcnsional é gerada para a

geometria definida por ABC DA. Esta malha é .rotacionuda ao longo de C F, gerando os

volumes elementares. Observa-se que ao rotacionar a linha CB assume uma nova posição

no espaço, até se transformar em EF 110 final da rotação (a rotação aqui é de 180 graus).

A rotação, por outro lado, não muda a. posição de AD, repetindo-se sempre, até obter-se

A' D', taiubém coincidente. Iinportnntc é observar o domínio trunsforniado deste sistema

de coordenadas, mostrnclo na. Fig. 2.28.

Neste caso, onde apenas 180 graus estão mostrados, as superfícies ABC D A e

A' EF D' A' são rcpctit.ivas, formando as fronteiras frontal e dorsal do domínio transfor-

mado. As fronteiras oeste e leste são as obtidas com a rotação. Observa-se que a linha

D A, como já comentado, repete-se até D' A'. Todos os pontos (x, y, z) ao longo, por ex-

cmplo, de DD' sào iguais. Generalizando ternos que para f. = O e 1/ = constante todas as

coordenadas (x, y, z) são iguais ao longo de r.

Para finalizar esta seção as Figs. 2.20 c 2.30 mostram malhas tridimensionais rep-

resentadas através de um aplicativo desenvolvido pelo SINMEC - Grupo de Simulação

Numérica em Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor. A malha da Fig. 2.20 é a

mesma da Fig. 2.27 vista de um outro ângulo.

2.8 - TRATAMENTO 'DAS FRONTEIRAS OBTIDAS POR CORTES

Quando o domínio físico é simplesmente conexo vimos que cada face do domínio

computacional representa uma fronteira real daquele domínio, conseqüentemente, as condi-

çõcs de contorno no domínio computacional são àquelas do físico.

Em situações onde o domínio físico é duplamente ou multiplamente conexo, o

domínio transformado possuc fronteiras que são obtidas por cortes no domínio físico, não

sendo necessário, portanto, a aplicação de condições de contorno nestas fronteiras. Estas

devem ser tratadas como internas. Alguns casos serão agora relatados. Considere a Fig.

2.31, onde as linhas F A e DC são repetitivas (plano transformado da Fig. 2.4), com volume
"
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z

Fig. 2.27 - Exemplo de malha 3-D - Veículo Lauçador de Satélites

elementar ccntrado em P tendo como fronteira este a fronteira rcpctitiva. Ao realizar a

iutegração da equação diferencial sobre P será necessário especificar os valores da função

c de sua derivada em "e".

"
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NORTE
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Fig. 2.28 - Domínio transformado da malha da Fig. 2_27

o tratamento é idêntico ao dado para volumes internos uma vez que E == E' e,

portanto, valores da função incógnita e de suas derivadas em "e" podem ser obtidas através

de funções de interpelação que envolvem P e E', ambos internos.

Uma outra situação é 'mostrada. na Fig. 2.32, que representa partes ampliadas da

Fig. 2.19, onde o segmento FC é igual ao segmento IH. Estes dois segmentos são fron-

teiras do plano cornputaciona] mas, sobre os mesmos não existe necessidade de aplicação

de condições de contorno pois, no domínio físico, é uma linha coordenada interna. Na

avaliaçâo dos valores da função incógnita, e de suas derivadas, na fronteira "s" basta ob-

servar que o volume S, necessário para esta avaliação, é um volume interno, conforme Fig.

2.32b. É importante também que a derivada deve sempre observar o eixo positivo e, nestes

casos, pode haver confusão pois os volumes aparecem em posições diversas do domínio

computacional.

Semelhante a estes dois casos apresentados existem inúmeras outras situações onde

fronteiras originadas de cortes aparecem. Em todas elas o tratamento é similar.
"
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Fig. 2.29 - Malha tridimensional sobre a parte frontal do VLS

2.9 - COMENTÁRIOS FINAIS

Neste capítulo, com a apresentação de diversos sistemas coordenados coincidentes

com a fronteira, gerados para geometrias simples, dupla e multiplamente conexas, foi

possível constatar a versatilidade que o uso destas malhas propicia aos modelos numéricos.

Grande generalidade é possível de ser introduzida nos modelos uma vez que o programa

computacional é escrito para um plano computacional fixo, permitindo que uma classe

de geometrias possa ser resolvida sem alteração deste programa, apenas gerando um novo

sistema coordenado, adequado à nova geometria. Logicamente, mudanças serão necessárias

no programa computacional quando o plano transformado muda de um plano retangular

único para um conjunto de planos retangulares, por exemplo.

",
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Fig. 2.90 - Malha tridimensional sobre o aerojôlio NACA 0012

Os sistemas coordenados aqui mostrados são apenas alguns tipos possíveis de serem

usados. Muitos outros tipos podem ser obtidos para uma mesma geometria, dependendo

da física do fenômeno a ser simulado e da imaginação do usuário.

-,
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F ron te iras do Domínio Computacional
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Fig. 2.31 - Tratamento dos cortes
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Fig. 2.32 - Tratamento dos cortes


