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DESCRIÇÃO
Neste trabalho, o qual está em fase inicial de desenvolvimento, discute-se um estudo de caso de simulação computacional de fluido
incompressível com obstáculo. Tratam-se de resultados preliminares, que fundamentam o objetivo de estudar problemas de iteração fluido-estrutura.
Para tanto, tomamos como base a pesquisa realizada por Stefan Turek e Jaroslav Hron , ambos do Institute for Applied Mathematics and
Numerics, University of Dortmund, descrita no artigo "Proposal for numerical benchmarking of Fluid-structure interaction between an elastic object
and laminar incompressible flow" [6].
Aqui, busca-se modelar o comportamento do fluido perpassando um obstáculo fixo. Para a análise do movimento do fluido e comportamento do
obstáculo, partiu-se das equações de Navier-Stokes (1) e de equações decorrentes da teoria da elasticidade (2), i.e.
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Onde F e J são parâmetros pré-estabelecidos na teoria da elasticidade para materiais hiperelásticos, desenvolvidos na teoria de St. VenantKirchhoff. As simulações computacionais foram obtidas via o método de elementos finitos [5], usando o pacote Gascoigne 3D [1, 2]. A discretização
no espaço foi feita com elementos quadrangulares lineares e a discretização no tempo com uma combinação de esquemas de Euler implícito e
Crank-Nicholson. Em cada passo de tempo, a solução das equações não-lineares é obtida por iteração quasi-Newton, monitorando a razão de
convergência das iterações, representadas pela letra n.

Fig. 1 – Dimensões domínio e condições contorno com objeto de raio r=0.05
Fig. 4 – fluido contornando o obstáculo, n=10000

Fig. 2 – Simulação para n=2000, movimento oscilatório notável

Fig. 3 – Início da interação entre fluido e estrutura, n=3500
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Fig. 5 – Início movimento fluido após passar obstáculo, n=20000

Fig. 6 – tendência final do movimento do fluido, n=28000

COMENTÁRIOS FINAIS
Os resultados apresentados neste trabalho servem de fundamento
para estudos futuros da iteração do fluido com o objeto. Para tanto, deverá
se juntar à modelagem as propriedades elástico-lineares do objeto,
permitindo a simulação do movimento relativo deste causado pelo fluido.
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