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Objetivos

Os objetivos do presente trabalho são:
•Obtenção de soluções numéricas das Equações
de Navier-Stokes através do Método de
Elementos Finitos.

•Verificação do funcionamento do método
através do cálculo de taxas de convergência.

•Simulação de um escoamento bidimensional
em torno de um cilindro e a obtenção dos
coeficientes de arrasto e sustentação do
cilindro.

Introdução

As equações de Navier-Stokes, obtidas através das
leis básicas de conservação da física, como em [1],
visam modelar o escoamento de fluidos newtonianos
isotrópicos através da obtenção dos seus campos de
velocidade e de pressão. Podem ser utilizadas como
base para a modelagem de problemas atmosféricos,
oceânicos, entre outros exemplos. No caso incom-
pressível, as equações são dadas, na forma adimen-
sional, por

∂u

∂t
+ u · ∇u− 1

Re
∆u +∇p = f, (1)
∇ · u = 0, (2)

em uma região limitada Ω. O adimensional Re é o
número de Reynolds e pode ser interpretado como
uma razão entre as forças inerciais e viscosas.
Para que o Método de Elementos Finitos seja apli-
cado, é necessária a discretização de Ω, neste traba-
lho por triângulos. Além disso, é necessária a esco-
lha de bases discretas adequadas para os espaços da
velocidade e da pressão.

Figura 1: Graus de liberdade para elementos P2 e P1, respecti-
vamente.

Elementos P2-P1

A região Ω é discretizada por triângulos. São defi-
nidos espaços lineares Xh e Qh, tais que as funções
nestes espaços quando restritas a um triângulo da
discretização sejam polinômios de grau dois e um,
respectivamente. A distribuição dos graus de liber-
dade é feita de maneira a garantir continuidade das
funções, conforme a Figura 1.

Semidiscretização

Defina os espaços

X = { v : Ω→ Rd : v,∇v ∈ L2(Ω) e (3)
v = 0 em ∂Ω},

e
Q = { q : Ω→ R : q ∈ L2(Ω) (4)

e
∫

Ω
qdx = 0}.

Dados Xh ⊆ X e Qh ⊆ Q subespaços de dimen-
são finita, de acordo com o par de elementos P2-P1
descrito anteriormente, a formulação variacional dis-
creta assume a forma: encontre (uh, ph) emXh×Qh

tal que

(uht , vh) + 1
Re

(∇uh,∇vh) + (uh · ∇uh, vh)− (5)

(ph,∇ · vh) = (f, vh), (qh,∇ · uh) = 0.
para todo (vh, qh) ∈ Xh ×Qh.

Resultados Teóricos

É demonstrado em [2] que o método apresentado
é convergente e incondicionalmente estável, isto é,
o método é independente do tamanho do passo de
tempo δt. Para o par de elementos escolhido, é es-
perado

||u− uh||L∞(0,T ;L2(Ω)) = O(h3 + δt2), (6)
onde h é o diâmetro da malha. A tabela
a seguir mostra os valores obtidos para as
taxas de convergência do problema cuja
solução exata é dada por: u(t, x, y) =
sin (t) (sin (πx) sin (πy), cos (πx) cos (πx)) e
p(t, x, y) = sin (t) (sin (πx) + cos (πy)− 2/π)
em Ω = (0, 1)2 com t ∈ [0, 1].

h Taxa de Convergência
h→ h/2 2.96673
h/2→ h/4 2.72625
h/4→ h/8 2.90138
h/8→ h/16 2.96779
h/16→ h/32 2.99077
h/32→ h/64 2.99569

Tabela 1: Taxas de convergência no espaço para h =
√

2.

Discretização Temporal

Existem diversos métodos de discretização do termo
temporal. Neste trabalho será utilizado o método
de Crank-Nicolson: conhecidas condições iniciais
(u0, p0), encontre indutivamente (uhk, phk) ∈ Xh×Qh

tais que
1
δt

(uhk − uhk−1, v
h) + 1

Re
(∇uhk+1/2,∇vh) +

(∇uhk+1/2 · ∇uhk+1/2, v
h)− (phk+1/2,∇ · vh) = (7)

(fk+1/2, v
h), (qh,∇uhk) = 0.

para todo (vh, qh) ∈ Xh ×Qh.

Simulação de Escoamento

Um clássico benchmark para códigos de dinâmica de
fluidos computacional é o problema do escoamento
em torno de um cilindro [3, 4]. O problema é esque-
matizado na figura a seguir.

Figura 2: Esquema do escoamento e exemplo de malha utilizada.

O perfil de velocidades na entrada (es-
querda) e na saída (direita) é dado por
u = 4UM sin (πt/T ) (y(H − y)/H2, 0), onde
T é o tempo de simulação, H é a altura do canal e
UM é a velocidade média. Nas demais fronteiras é
fornecida condição de não deslizamento, u = 0.

Gráficos das Linhas de Corrente

Seguem os gráficos das aproximações do escoamento
para T = 8s, H = 0, 41m, UM = 1, 5m/s, Re =
1000 e δt = 0, 0025.

Figura 3: Linhas de corrente em t = 2s.

Figura 4: Linhas de corrente em t = 5s.

Coeficientes de Arrasto e
Sustentação

Os coeficientes de arrasto e sustentação considera-
dos são os valores máximos, definidos conforme [3]
e calculados conforme [4]. Os valores obtidos são,
respectivamente,

CD,max = 2, 950390, em t = 3.9375s (8)
CL,max = 0, 474792, em t = 5.6975s (9)

Estes encontram-se dentro das faixas de referência
obtidas em [3, 4].
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