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RESUMO

Em geral, para descrever o comportamento físico compreendido em problemas
importantes da área da engenharia, utiliza-se equações diferenciais, as quais são
solucionadas através de métodos analíticos e/ou numéricos. Neste trabalho, apresenta-se
um problema de transferência de calor, unidimensional, o qual é modelado pela Equação
do Calor. A solução deste problema, é obtida a partir do método numérico das Diferenças
Finitas com formulação implícita, tendo como base a série de Taylor, onde os resultados
gerados computacionalmente são comparados aos dados experimentais provenientes da
literatura.

Palavras chave: Equações Diferenciais. Equação do Calor. Métodos Numéricos. Método
das Diferenças Finitas. Série de Taylor.
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ABSTRACT

In general, to describe the physical behavior comprised in important engineering
problems, we use differential equations, which are solved by analytical and/or numerical
methods. In this work, a unidimensional heat transfer problem is presented, which is
modeled by the Heat Equation. The solution of this problem is obtained from the
numerical method of the Finite Differences with implicit formulation, based on the Taylor
series, where the computationally generated results are compared to the experimental data
from the literature.

Keywords: Differential Equations. Equation of Heat. Numerical methods. Finite
Differences Method. Taylor series.
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1

INTRODUÇÃO

A transferência de calor é um assunto pertinente, uma vez que esta é uma área de
relevância em muitos problemas, como, por exemplo, na engenharia, se estendendo aos
âmbitos da engenharia mecânica, química, civil, metalúrgica, dentre outras.
Para exemplificar a aplicação da transferência de calor, pode-se considerar a
importante área de produção e conversão de energia [5]:


A produção de eletricidade (hidráulica, fóssil, fusão nuclear, geotérmica,
entre outras) consiste em diversos problemas que envolvem condução,
convecção e radiação, os quais estão relacionados com o projeto de
caldeiras, condensadores e turbinas;



A maximização da transferência de calor como necessidade de manter a
integridade dos materiais de alta temperatura;



A minimização da descarga de calor no meio ambiente para evitar a
poluição térmica que provém das torres de refrigeração e recirculação.

Além disso, há outros campos onde os processos de transferência de calor
merecem atenção, como sistemas de aquecimento, armazenamentos de produtos
criogênicos, incineradores, refrigeração de equipamentos eletrônicos, ar condicionado e
muitos outros. Estes problemas geralmente são representados por equações diferencias,
ou sistemas de equações desse tipo, que por sua vez, descrevem as características e as
propriedades que os regem [6].
O uso de equações diferenciais é muito frequente em diversas áreas das ciências
exatas para representar diferentes sistemas envolvendo situações do mundo real. No
entanto, existem problemas mais complexos em que a solução é difícil, ou até mesmo
impossível de se obter analiticamente. Em decorrência disso, pode-se recorrer à utilização
de métodos numéricos com o objetivo de encontrar a solução numérica (aproximada) do
problema. Os mais conhecidos métodos são: Método das Diferenças Finitas (MDF),
Método dos Elementos Finitos (MEF), Método dos Volumes finitos (MVF), Método dos
Elementos de Contorno (MEC).
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Diante do exposto, este trabalho aborda um problema de transferência de calor,
cuja solução é obtida numericamente através da aplicação do método de Diferenças
Finitas, o qual é muito utilizado em problemas com essa característica [5]. Tal método
baseia-se em encontrar a solução aproximada em pontos discretos do domínio e não de
forma infinitesimal como na solução analítica.
Para o desenvolvimento deste trabalho, primeiramente foi realizada uma revisão
da literatura envolvendo os conceitos de transferência de calor de uma maneira geral, bem
como o emprego de métodos numéricos, em especial, o método das diferenças finitas
aplicado na solução desta classe de problemas.
Com isto posto, foi abordado o problema específico aqui estudado, o qual trata-se
da transferência de calor em uma placa de inox, bem como a sua formulação matemática,
tendo como base uma equação diferencial parcial dependente do tempo e espaço.
Por fim, a partir da análise descrita na etapa anterior, foi aplicado o método das
diferenças finitas na solução do modelo matemático em questão e, por conseguinte,
realizou-se comparações, a partir dos resultados numéricos obtidos, com dados
experimentais oriundos da literatura sobre o tema.

1.1

JUSTIFICATIVA

Pode-se observar com este estudo as vantagens da utilização do método numérico
das Diferenças Finitas como ferramenta para encontrar a solução aproximada de uma
equação diferencial em pontos discretos de seu domínio. Desta forma, pode-se analisar,
a partir dos resultados obtidos nas simulações, a eficiência de diferentes formulações do
referido método em comparação à solução exata do problema, ou ainda, em relação a
dados experimentais oriundos da literatura pertinente ao tema.
Trabalhos com este assunto tem sido de grande importância, não só nas áreas
acadêmicas com o objetivo da aprendizagem, mas também, no mundo real, onde existem
problemas modelados por essas equações que, por sua vez, podem ter características
específicas, as quais são de difícil ou até mesmo impossível solução, porém, necessárias
ao se analisar um problema particular em busca de conclusões.
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1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral



Formular matematicamente e encontrar a solução de um problema de
transferência de calor utilizando o método das Diferenças Finitas.

1.2.2 Objetivos Específicos



Descrever o balanço de massa envolvendo um problema transferência de
calor por condução;



Realizar a modelagem matemática com base nas equações diferenciais
parciais que governam o problema em análise, bem como suas condições
de contorno;



Resolver numericamente o problema proposto utilizando o método de
diferenças finitas e suas diversas formulações;



Ajustar e analisar os dados experimentais a serem utilizados no problema;



Apresentar os resultados obtidos com a aplicação do método das
diferenças finitas utilizado nas simulações e compará-los com os dados
experimentais do problema.

1.3

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Neste capítulo, na Introdução, é feita uma breve introdução sobre a utilização do
método das Diferenças Finitas na solução de problemas de diferentes áreas, bem como a
justificativa para a realização deste trabalho e os objetivos a serem alcançados, além de
uma apresentação sobre como o conteúdo está obstruído ao longo deste texto.
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Já no Capítulo 2 faz-se um estudo sobre os conceitos da termodinâmica, com
intuito de compreender como ocorre a transferência de calor, bem como os tipos de
processos que a compõe. Esta abordagem é necessária, visto que o problema proposto no
presente trabalho é relativo a este tema.
No Capítulo 3 apresenta-se o modelo matemático do referido problema com base
na equação do calor e em suas especificidades, as quais, contribuem para formação da
equação diferencial intrínseca ao problema. Apresenta-se também a série de Taylor, tal
como seu emprego nas aproximações de derivadas por diferenças finitas. O método das
Diferenças Finitas também é tratado neste capítulo, de forma geral, assim como aplicado
especialmente ao problema proposto, com o objetivo de construir o sistema de equações
lineares, o qual, é solucionado utilizando o método de Gauss Seidel, também descrito no
mesmo capítulo.
Na sequência, no Capítulo 4 são apresentados os resultados gerados com base no
método das Diferenças Finitas através das simulações e, em seguida, faz-se comparações
com os dados experimentais do problema.
Por fim, no Capítulo 5, encontram-se as considerações finais, conclusões e
propostas para trabalhos futuros, afim de aperfeiçoar os procedimentos aqui realizados.
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2

CONCEITOS

BÁSICOS

ENVOLVENDO

O

PROBLEMA

DE

TRANSFERÊNCIA DE CALOR

A termodinâmica é um campo da física onde se estuda, exclusivamente, a
propriedade física chamada energia. Neste contexto, o trabalho e o calor são duas
possíveis formas de propagação da mesma [1]. Todavia, o atual estudo atenta-se apenas
ao conceito de calor e seus mecanismos de transferência.
Transferência de calor (ou calor) é energia térmica em trânsito devido a uma
diferença de temperaturas no espaço [4]. O calor é transferido quando há uma diferença
de temperatura entre as substâncias envolvidas. Pode-se tomar, como exemplo, o calor
que provém dos raios solares, os quais, quando tocados na pele, causam mudança de
temperatura no corpo, ou ainda, a água quente que esquenta a caneca quando esta é
preenchida pelo líquido.
Há vários tipos (processos) de transferência de calor, os quais estão separados em
categorias, estas são: Condução, Convecção e Radiação [6]. Apesar destes processos
possuírem naturezas diferentes, podem ocorrer de forma simultânea, o que resulta em
problemas com soluções complexas.
O processo de Condução ocorre quando há contado físico direto das substâncias
em modo estacionário. Este fenômeno é causado por uma diferença de temperatura entre
substâncias de um mesmo sistema em contato, o qual, não há movimento global na escala
macroscópica, conforme é mostrado na Figura 1, onde T1 e T2, representam as
temperaturas.

Figura 1 – Transferência de calor por Condução.
Fonte: Adaptado de Incropera et al. (2008).
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Em um sistema, onde há condução térmica, a transferência de energia ocorre das
moléculas mais energéticas para as moléculas menos energéticas, ou seja, a área com
maior temperatura tende a transferir calor para a área com temperatura menor, até que se
atinja o equilíbrio. Este fluxo térmico é dado pela Lei de Fourier, a qual demonstra que o
fluxo de calor é proporcional ao gradiente negativo da temperatura. Dessa forma, para um
caso unidimensional na direção 𝑥, tem-se que:

𝑞 = −𝑘

𝑑𝑇
,
𝑑𝑥

(1)

onde 𝑞 é a taxa de fluxo de calor por condução na direção 𝑥, 𝑑𝑇/𝑑𝑥 é o gradiente de
temperatura na direção 𝑥 e 𝑘 é a constante de proporcionalidade, denominada como
condutividade térmica do material, sendo o sinal de menos incluído pelo fato do calor
fluir na direção da temperatura decrescente.
Já o processo de convecção decorre do contato entre uma superfície e um fluido
em movimento, onde ambos estão em diferentes temperaturas e é classificado em
convenção forçada e convenção livre (ou natural). A convenção forçada resulta da
interferência de agentes externos no escoamento do fluído, por exemplo bombas ou
ventos atmosféricos. De outra forma, na convenção natural, o fluxo se dá pelas forças de
empuxo, as quais se originam das diferenças de densidade em razão das variações de
temperatura do fluído [11].
A transferência de calor por convecção é descrita como a transferência de energia
que há no interior de um fluído em virtude dos efeitos formados pela combinação da
condução e do escoamento global ou macroscópico do fluido. A densidade do fluxo neste
sistema é diretamente proporcional à diferença entre as temperaturas da superfície sólida
e do fluido, dada pela equação da Lei de Newton para o resfriamento, a qual está
representada pela expressão abaixo [6]:
𝑞 = ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇∞ ),

(2)

onde, 𝑞 é o fluxo de calor por convecção, 𝑇𝑠 é a temperatura da superfície sólida, 𝑇∞ a
temperatura do fluido e ℎ é o coeficiente de transferência de calor. O coeficiente ℎ
depende das características da superfície, da condição do escoamento do fluido e também
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das propriedades termodinâmicas e de transporte do mesmo. A Figura 2 representa
esquematicamente o processo de convecção.

Figura 2 – Transferência de calor por Convenção.
Fonte: Adaptado de Incropera et al. (2008).

Por fim, no processo de Radiação, o calor é transferido de uma superfície para
outra por meio de ondas eletromagnéticas, onde ambas encontram-se separadas no
espaço, ou seja, esse tipo de transferência não necessita de um meio material para ocorrer,
sendo também muito eficaz no vácuo absoluto [7].
Da termodinâmica tem-se que um radiador ideal (corpo negro), emite um fluxo
térmico equivalente à quarta potência da temperatura total T do corpo. Dessa forma, a
troca de calor entre dois corpos por radiação é proporcional à diferença 𝑇 4 . Agora,
considerando-se duas superfícies negras planas e paralelas, a equação que representa a
troca de calor por radiação térmica entre elas é dada por:
𝑞 = 𝜎(𝑇14 − 𝑇24 ),

(3)

onde 𝑞 é a densidade de fluxo de energia emitida pela superfície, 𝜎 é a constante de
proporcionalidade denominada de constante de Stefan-Boltzmann, 𝑇14 a temperatura da
superfície 1 e 𝑇24 a temperatura da superfície 2, conforme ilustrado na Figura 3.

23

Figura 3 – Transferência de calor por Radiação.
Fonte: Adaptado de Incropera et al. (2008).

Em geral, as situações relacionadas ao fenômeno da troca de calor por radiação
não são triviais como no exemplo utilizado anteriormente, visto que precisa-se considerar
as condições que abrangem o problema, tal como superfícies com a geometria mais
complexa e infinitas, fatores de emissividade e de absortividades, entre outras
características.
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3

MODELAGEM

MATEMÁTICA

E

SOLUÇÃO

DO

PROBLEMA

PROPOSTO

O problema de transferência de calor em meio transiente é modelado por uma
Equação Diferencial Parcial (EDP) de segunda ordem. Usualmente, as equações
diferencias parciais lineares de segunda ordem, são descritas da seguinte forma:
𝜕2𝑢
𝜕2𝑢
𝜕2𝑢
𝜕𝑢
𝜕𝑢
𝐴 2 +𝐵
+𝐶 2+𝐷
+𝐸
+ 𝐹𝑢 = 𝐺(𝑥, 𝑦)
𝜕 𝑥
𝜕𝑥𝜕𝑦
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦

(4)

onde os coeficientes 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 e 𝐺 são constantes ou funções de 𝑥 e 𝑦.
Estas equações podem ser classificadas como Equações Elípticas, ideais para
modelar problemas de equilíbrio, Equações Parabólicas, que são adequadas para modelar
problemas de difusão e Equações Hiperbólicas, as quais se enquadram em problemas de
convecção [4].
Para determinar a classificação de uma equação diferencial parcial de segunda
ordem, é preciso encontrar o discriminante dessa equação, que é dado por ∆= 𝐵2 − 4𝐴𝐶.
Dessa forma, se ∆ = 0 a equação é classificada como parabólica, se ∆ > 0 então a
equação é hiperbólica e, se ∆ < 0 a equação é elíptica.

3.1

MODELAGEM MATEMÁTICA

Para obter o modelo matemático que descreve o problema da transferência de
calor numa placa, tem-se que considerar as características da placa analisada, bem como,
as propriedades matemáticas e físicas que regem o processo de transferência de calor por
condução aplicado no problema proposto.
Considere-se uma placa de aço inox plana e uniforme com temperatura inicial 𝑇0 ,
a qual, está sob um fluxo transiente de calor Φ1 (𝑡) na superfície superior. Para descrever
este problema, utiliza-se a equação de difusão de calor, que é apresentada da seguinte
forma [3]:
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𝜕 2 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 𝜕 2 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 𝜕 2 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 1 𝜕𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)
+
+
=
.
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
𝜕𝑧 2
𝛼
𝜕𝑡

(5)

onde 𝛼 é a difusividade térmica do material, definida como 𝛼 = 𝜆⁄𝜌𝑐𝑝 .
Porquanto, neste trabalho, considera-se que a temperatura varia linearmente em
uma única direção, isto é, a condução do calor é unidimensional. Logo, a Equação (5)
pode ser escrita como sendo:
𝜕 2 𝑇(𝑥, 𝑡) 𝜌𝑐𝑝 𝜕𝑇(𝑥, 𝑡)
=
𝜕𝑥 2
𝜆
𝜕𝑡

(6)

onde:

−𝜆

𝜕𝑇(𝑥, 𝑡)
= 𝜙1 (𝑡)
𝜕𝑥

(7)

𝜕𝑇(𝑥, 𝑡)
=0
𝜕𝑥

(8)

em 𝑥 = 0,

em 𝑥 = 𝐿, são as condições de contorno, e
𝑇(𝑥, 𝑡) = 𝑇0 .

(9)

Levando-se em consideração que, em 𝑡 = 0 é a condição inicial, em que 𝑥 é a
coordenada cartesiana, 𝑡 o tempo, 𝜙1 o fluxo de calor determinado, 𝑇0 a temperatura
inicial do material e 𝐿 a espessura da placa, 𝜆 a condutividade térmica do material e 𝜌𝑐𝑝
a capacidade de calor volumétrica. Conforme mostrado no início do capítulo, pode-se
deduzir que a expressão dada pela Equação (6) é uma equação diferencial parcial
parabólica de ordem 2.
A solução deste problema é dada pelo método das Diferenças Finitas, o qual tem
como base as séries de Taylor.
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3.2

SÉRIES DE TAYLOR

Para encontrar o valor de algumas funções, as quais possuem uma certa
complexidade para o cálculo, precisa-se recorrer a um método de aproximação por
polinômio. Dentre os variados métodos de aproximação polinomial, um dos mais
utilizados é a fórmula (ou série) de Taylor.
A série de Taylor é uma expansão de uma série em torno de um ponto. Em uma
dimensão, essa série é uma expansão de uma função real 𝑓(𝑥) onde 𝑥 assume um valor
qualquer [8] [15].
Seja 𝑓 uma função arbitrária, a qual está representada por uma série de potências,
descrita abaixo:
𝑓 (𝑥 ) = 𝑐0 + 𝑐1 (𝑥 − 𝑎) + 𝑐2 (𝑥 − 𝑎)2 + 𝑐3 (𝑥 − 𝑎)3 + ⋯ , para |𝑥 − 𝑎| < 𝑅.

(10)

onde 𝑅 é o raio de convergência.
Tem-se que determinar quais coeficientes 𝑐𝑅 são termos de 𝑓. Fazendo-se 𝑥 = 𝑎
na Equação (10), obtém-se:
𝑓 (𝑎) = 𝑐0 .

(11)

Aplicando-se o método da diferenciação em cada termo da Equação (10), vem:
𝑓 ′ (𝑥 ) = 𝑐1 + 2𝑐2 (𝑥 − 𝑎) + 3𝑐3 (𝑥 − 𝑎)2 + 4𝑐4 (𝑥 − 𝑎)3 + ⋯, para |𝑥 − 𝑎| < 𝑅

(12)

e, fazendo-se 𝑥 = 𝑎, tem-se:
𝑓 ′ (𝑎) = 𝑐1 .

(13)

Repetindo-se o mesmo processo em ambos lados da Equação (12), obtém-se:
𝑓 ′′ (𝑥 ) = 2𝑐2 + 2 × 3𝑐3 (𝑥 − 𝑎) + 3 × 4𝑐4 (𝑥 − 𝑎)2 + ⋯, para |𝑥 − 𝑎| < 𝑅.

(14)
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Analogamente, fazendo-se 𝑥 = 𝑎, vem
𝑓 ′′ (𝑎) = 2𝑐2 .

(15)

Mais uma vez, aplicando-se a diferenciação da série na Equação (14), tem-se:
𝑓 ′′′ (𝑥 ) = 2 × 3𝑐3 + 2 × 3 × 4𝑐4 (𝑥 − 𝑎) + 3 × 4 × 5𝑐5 (𝑥 − 𝑎)2 + ⋯, para
|𝑥 − 𝑎 | < 𝑅

(16)

e, substituindo-se 𝑥 = 𝑎 na Equação (16), vem:
𝑓 ′′′ (𝑎) = 2 × 3𝑐3 = 3! 𝑐3 .

(17)

Dessa forma, tem-se que:
𝑓 (𝑛) (𝑎) = 1 × 2 × 3 × 4 × … × 𝑛 × 𝑐𝑛 = 𝑛! 𝑐𝑛 ,

(18)

onde, calculando-se o 𝑛-ésimo coeficiente 𝑐𝑛 , obtém-se:

𝑐𝑛 =

𝑓 (𝑛) (𝑎)
.
𝑛!

(19)

Substituindo a Equação (19) na Equação (10), vem:

𝑓 (𝑥 ) = 𝑓(𝑎)(𝑥 − 𝑎)0 +

𝑓 ′ (𝑎)(𝑥 − 𝑎)1 𝑓 ′′ (𝑎)(𝑥 − 𝑎)2
+
+⋯
1!
2!

𝑓 (𝑛) (𝑎)(𝑥 − 𝑎)𝑛
+
+ ⋯ , para |𝑥 − 𝑎| < 𝑅.
𝑛!

(20)

A expressão acima, dada pela Equação (20), é chamada de série de Taylor da
função 𝑓 ao redor de 𝑎 , a qual pode ser aproximada por um polinômio de Taylor,
denotado por 𝑃𝑛 (𝑥), assim:
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𝑃𝑛 (𝑥) = 𝑓 (𝑎)(𝑥 − 𝑎)0 +

𝑓 ′ (𝑎)(𝑥 − 𝑎)1 𝑓 ′′ (𝑎)(𝑥 − 𝑎)2
+
+⋯
1!
2!

𝑓 (𝑛) (𝑎)(𝑥 − 𝑎)𝑛
+
.
𝑛!

(21)

Em casos onde 𝑎 = 0, a série é chamada de série de Maclaurin.
Nas Figuras 4 e 5, apresenta-se o polinômio de Taylor de grau 1, 3 e 5 aplicado à
função 𝑒 𝑥 nos pontos 𝑎 = 2,5 e 𝑎 = 0, respectivamente.

Figura 4 – Gráfico da função 𝑒 𝑥 no ponto 𝑎 = 2,5.

Figura 5 – Gráfico da função 𝑒 𝑥 no ponto 𝑎 = 0.
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3.2.1 Erro de truncamento da série de Taylor

O erro de truncamento surge da aproximação de um processo de iteração finito
em determinado método numérico. Em Taylor, o erro é dado por 𝑅𝑛 (𝑥) = 𝑓 (𝑥 ) − 𝑃𝑛 (𝑥).
Desta maneira, tem-se que 𝑓 (𝑥 ) = 𝑃𝑛 (𝑥 ) + 𝑅𝑛 (𝑥), isto é:
𝑓 ′ (𝑎)(𝑥 − 𝑎)1 𝑓 ′′ (𝑎)(𝑥 − 𝑎)2
𝑓 (𝑥 ) = 𝑓 (𝑎)(𝑥 − 𝑎 +
+
+⋯
1!
2!
𝑓 𝑛 (𝑎)(𝑥 − 𝑎)𝑛
+
+ 𝑅𝑛 (𝑥),
𝑛!
)0

(22)

onde o resto 𝑅𝑛 (𝑥) é dado por:

𝑅𝑛 (𝑥) =

𝑓 (𝑛+1) (𝑧)
(𝑥 − 𝑧)𝑛+1 ,
(𝑛 + 1)!

(23)

a qual é chamada Forma de Lagrange do Resto, com 𝑧 ∈ [𝑎, 𝑥].

3.2.2 Aproximações para Derivadas

Neste tópico, faz-se o estudo das aproximações para algumas derivadas com base
na série de Taylor, esta anteriormente demonstrada. Com isto posto, para melhor
compreensão, reescreve-se a Equação (20) da seguinte forma:
(∆𝑥 )2 𝑑 2 𝑓
(∆𝑥 )3 𝑑 3 𝑓
𝑑𝑓
(𝑥 ) +
(𝑥 ) +
(𝑥 ) + ⋯
𝑓(𝑥 + ∆𝑥 ) = 𝑓 (𝑥 ) + ∆𝑥
𝑑𝑥
2! 𝑑𝑥 2
3! 𝑑𝑥 3
(∆𝑥)𝑛 𝑑 𝑛 𝑓
(𝑥) + ⋯.
+
𝑛! 𝑑𝑥 𝑛

(24)

Aproximando-se a função 𝑓(𝑥) no ponto (𝑥 + ∆𝑥) e levando em consideração os
termos até a derivada de primeira ordem, obtém-se:
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𝑓 (𝑥 + ∆𝑥 ) ≈ 𝑓(𝑥 ) + ∆𝑥

𝑑𝑓
(𝑥 ).
𝑑𝑥

(25)

Logo:
𝑑𝑓
𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓 (𝑥 )
(𝑥 ) ≈
,
𝑑𝑥
∆𝑥

(26)

a qual, é conhecida por diferenças avançadas. Esta equação descreve uma aproximação
por diferenças de primeira ordem para a derivada primeira da função 𝑓, na direção 𝑥, com
erro de truncamento 𝜃 (∆𝑥 ) [14].
Analogamente, para determinar o valor da função 𝑓 em um ponto (𝑥 − ∆𝑥), fazse a seguinte expansão:
(∆𝑥 )2 𝑑 2 𝑓
(∆𝑥 )3 𝑑 3 𝑓
𝑑𝑓
(𝑥 ) +
(𝑥 ) −
(𝑥 ) + ⋯
𝑓(𝑥 − ∆𝑥 ) = 𝑓 (𝑥 ) − ∆𝑥
𝑑𝑥
2! 𝑑𝑥 2
3! 𝑑𝑥 3
(∆𝑥)𝑛 𝑑 𝑛 𝑓
(𝑥 ) + ⋯
+ (−1)𝑛
𝑛! 𝑑𝑥 𝑛

(27)

Daí,

𝑓 (𝑥 − ∆𝑥 ) ≈ 𝑓(𝑥 ) − ∆𝑥

𝑑𝑓
(𝑥 ),
𝑑𝑥

(28)

onde obtém-se:
𝑑𝑓
𝑓(𝑥 ) − 𝑓 (𝑥 − ∆𝑥 )
(𝑥 ) ≈
.
𝑑𝑥
∆𝑥

(29)

A Equação (29) é conhecida por diferença atrasada, com erro de truncamento de
ordem 𝜃 (∆𝑥).
Por fim, para obter a equação que expressa o valor da função 𝑓 em um ponto entre
𝑥 − ∆𝑥 e 𝑥 + ∆𝑥, basta subtrair a Equação (27) da Equação (24). Logo:
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𝑑𝑓
𝑓 (𝑥 + ∆𝑥 ) − 𝑓(𝑥 − ∆𝑥 )
(𝑥 ) ≈
,
𝑑𝑥
2∆𝑥

(30)

que por sua vez, é chamada de aproximação centrada pela série de Taylor, com erro de
truncamento de ordem 𝜃 (∆𝑥 ).
Além disso, através da série de Taylor, é possível obter aproximações para
derivadas de ordem superior. Com isso, para ter uma aproximação da função 𝑓 em
segunda ordem, utiliza-se o termo da segunda derivada da expansão. Então,

𝑓 (𝑥 + ∆𝑥 ) ≈ 𝑓 (𝑥) + ∆𝑥

𝑑𝑓
(∆𝑥 2 ) 𝑑 2 𝑓
(𝑥 ) +
(𝑥)
𝑑𝑥
2! 𝑑𝑥 2

(31)

𝑓 (𝑥 − ∆𝑥 ) ≈ 𝑓 (𝑥) − ∆𝑥

𝑑𝑓
(∆𝑥 2 ) 𝑑 2 𝑓
(𝑥 ) +
(𝑥)
𝑑𝑥
2! 𝑑𝑥 2

(32)

Somando as Equações (31) e (32), obtém-se a expressão que permite calcular as
𝑑2 𝑓

aproximações de 𝑑𝑥 2 (𝑥), com erro de truncamento 𝜃(∆𝑥)², isto é:
𝑑2𝑓
𝑓 (𝑥 + ∆𝑥 ) − 2𝑓(𝑥 ) + 𝑓 (𝑥 − ∆𝑥 )
(
)
𝑥
≈
.
(∆𝑥)2
𝑑𝑥 2

3.3

(33)

MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS

O método das Diferenças Finitas se resume em substituir as derivadas parciais
contidas na equação diferencial por aproximações por meio de diferenças finitas. Para tal
procedimento, o método tem como objetivo a discretização do domínio em N+1 pontos
ou nós [13]. As diferenças finitas são geradas com base na série de Taylor.
A Figura 6 representa uma discretização no domínio 𝑥 = [0, 1] em uma malha
com 6 nós para um problema unidimensional, onde ∆𝑥 é o espaçamento da malha. Na
Figura 7, é apresenta uma discretização espacial para um problema bidimensional usando
uma malha regular, onde qualquer ponto (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) é representado na malha pelos índices

32

(𝑖, 𝑗) e (𝑖 ± 1, 𝑗 ± 1) representam os pontos vizinhos a esse ponto. Já na Figura 8, tem-se
a discretização espacial para um problema tridimensional.

Figura 6 – Malha de discretização espacial em um meio unidimensional.

Figura 7 – Malha de discretização espacial em um meio bidimensional.

Figura 8 – Malha de discretização espacial em um meio tridimensional.
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A discretização do domínio, seja qual for a dimensão, resulta em um sistema de
equações algébricas lineares, no qual, suas características dependem das propriedades do
problema abordado.

3.3.1 Solução do Problema Proposto

A Equação (6) representa a equação de difusão do calor sob as condições
particulares do problema proposto e requer aproximações para a segunda derivada no
espaço, a primeira derivada no tempo e, sob as condições de contorno, a primeira derivada
no espaço.
Para determinar a primeira derivada no tempo, considere a seguinte expansão com
base na série de Taylor:

𝑇(𝑥, 𝑡 + ∆𝑡) = 𝑇(𝑥, 𝑡) + 𝑇 ′ (𝑥, 𝑡)∆𝑡 + 𝑇 ′′ (𝑥, 𝑡)

(∆𝑡)2
+⋯
2!

(34)

Colocando-se o termo da primeira derivada em evidência, tem-se a equação que
representa a primeira derivada no tempo, com erro de truncamento 𝜃 (∆𝑡).

𝑇 ′ (𝑥, 𝑡) =

𝑇(𝑥, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇(𝑥, 𝑡)
+ 𝜃(∆𝑡).
∆𝑡

(35)

Para obter o valor dos pontos desejados da malha espacial discretizada pelo
método das diferenças finitas, pode-se recorrer às formulações explícitas ou implícitas.
Na formulação explícita, calcula-se o valor de cada ponto do nó em um instante futuro,
ou seja, o valor da temperatura no ponto 𝑇𝑖,𝑗+1 , com base nos valores atuais e em seus
vizinhos, isto é, os valores nos pontos 𝑇𝑖−1,𝑗 , 𝑇𝑖,𝑗 e 𝑇𝑖+1,𝑗 .
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Figura 9 – Malha computacional na formulação explícita.
Por outro lado, na formulação implícita, baseado no valor do ponto atual 𝑇𝑖,𝑗 ,
obtém-se uma expressão para determinar os valores da temperatura nos pontos 𝑇𝑖−1,𝑗+1 ,
𝑇𝑖,𝑗+1 e 𝑇𝑖+1,𝑗+1 .

Figura 10 – Malha computacional na formulação implícita.

Neste trabalho, adota-se a formulação implícita. Com isto posto, considere as
seguintes expansões:

𝑇(𝑥 + ∆𝑥, 𝑡 + ∆𝑡) = 𝑇(𝑥, 𝑡 + ∆𝑡) + 𝑇 ′ (𝑥, 𝑡 + ∆𝑡)∆𝑥 + 𝑇 ′′ (𝑥, 𝑡 + ∆𝑡)
𝑇

′′′ (

𝑥, 𝑡 + ∆𝑡)

(∆𝑥)3
3!

+𝑇

𝑖𝑣 (

𝑥, 𝑡 + ∆𝑡)

(∆𝑥)4
4!

+⋯

(∆𝑥)2
2!

+
(36)
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𝑇(𝑥 − ∆𝑥, 𝑡 + ∆𝑡) = 𝑇(𝑥, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇 ′ (𝑥, 𝑡 + ∆𝑡)∆𝑥 + 𝑇 ′′ (𝑥, 𝑡 + ∆𝑡)
𝑇 ′′′ (𝑥, 𝑡 + ∆𝑡)

(∆𝑥)3
3!

+ 𝑇 𝑖𝑣 (𝑥, 𝑡 + ∆𝑡)

(∆𝑥)4
4!

(∆𝑥)2
2!

−
(37)

+⋯

Para definir a equação que representa a primeira derivada no espaço, basta subtrair
a Equação (37) da Equação (36). Dessa forma,

𝑇 ′ (𝑥, 𝑡 + ∆𝑡) =

𝑇(𝑥 + ∆𝑥, 𝑡 + ∆𝑡) − 𝑇(𝑥 − ∆𝑥, 𝑡 + ∆𝑡)
+ 𝜃(∆𝑥 )2 .
2∆𝑥

(38)

Somando-se as Equações (36) e (37) e realizando-se algumas manipulações
algébricas, obtém-se a aproximação da segunda derivada no espaço, isto é,

𝑇 ′′ (𝑥, 𝑡 + ∆𝑡) =

𝑇(𝑥 − ∆𝑥, 𝑡 + ∆𝑡) − 2𝑇(𝑥, 𝑡 + ∆𝑡) + 𝑇(𝑥 + ∆𝑥, 𝑡 + ∆𝑡)
∆𝑥 2

(39)

+ 𝜃 (∆𝑥 )2 ,
onde, 𝜃 (∆𝑥)2 é o erro de truncamento.
Mudando-se a notação das expressões presentes nas Equações (35), (38) e (39),
respectivamente, para melhor adaptação à aplicação do método, tem-se:
𝑇𝑖,𝑗+1 − 𝑇𝑖,𝑗
∆𝑡

(40)

(𝑇𝑖+1,𝑗+1 − 𝑇𝑖−1,𝑗+1 )
.
2∆𝑥

(41)

𝑇𝑖−1,𝑗+1 − 2𝑇𝑖,𝑗+1 + 𝑇𝑖+1,𝑗+1
∆𝑥²

(42)

𝑇 ′ 𝑖,𝑗 =

T′i,j =

𝑇′′𝑖,𝑗 =

Com isto posto, pode-se agora substituir as equações geradas na equação
diferencial do problema.
Substituindo-se as expressões presentes nas Equações (40) e (42) na Equação (6),
obtém-se:
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𝑇𝑖−1,𝑗+1 − 2𝑇𝑖,𝑗+1 + 𝑇𝑖+1,𝑗+1 1 𝑇𝑖,𝑗+1 − 𝑇𝑖,𝑗
=
∆𝑥 2
𝛼
Δ𝑡

(43)

ou ainda:

T𝑖−1,𝑗+1 + (−2 −

1 Δ𝑥 2
1 Δ𝑥 2
) 𝑇𝑖,𝑗+1 + 𝑇𝑖+1,𝑗+1 = −
𝑇
𝛼 Δ𝑡
𝛼 Δ𝑡 𝑖,𝑗

(44)

A Equação (44) permite calcular os valores da temperatura de cada nó interno da
malha. No entanto, para os contornos, esquerdo e direito, é necessário aplicar as condições
de contorno do problema, descritas pelas Equações (7) e (8). Assim, para o contorno
esquerdo, tem-se:
−𝜆𝑇𝑖+1,𝑗+1 − 𝑇𝑖−1,𝑗+1
= 𝜑(𝑥 ),
2Δ𝑥

(45)

2Δ𝑥
𝜑(𝑥 ) + 𝑇𝑖+1,𝑗+1 .
𝜆

(46)

2Δ𝑥
𝜑(𝑥 ) + 𝑇1,𝑗+1 .
𝜆

(47)

então,

𝑇𝑖−1,𝑗+1 =

Daí, para 𝑖 = 0,

𝑇−1,𝑗+1 =

Reescrevendo a Equação (44) para 𝑖 = 0 tem-se:

𝑇−1,𝑗+1 + (−2 −

1 ∆𝑥 2
1 ∆𝑥 2
) 𝑇0,𝑗+1 + 𝑇1,𝑗+1 = −
𝑇 .
𝛼 ∆𝑡
𝛼 ∆𝑡 0,𝑗

(48)

Substituindo a Equação (47) na Equação (44), tem-se:

2

∆𝑥
1 ∆𝑥 2
1 ∆𝑥 2
𝜑(𝑥 ) + 𝑇1,𝑗+1 + (−2 −
) 𝑇0,𝑗+1 + 𝑇1,𝑗+1 = −
𝑇 ,
𝜆
𝛼 ∆𝑡
𝛼 ∆𝑡 0,𝑗

(49)
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ou ainda:
1 ∆𝑥 2
∆𝑥
1 ∆𝑥 2
(−2 −
) 𝑇0,𝑗+1 + 2𝑇1,𝑗+1 = −2
𝜑 (𝑥 ) −
𝑇 .
𝛼 ∆𝑡
𝜆
𝛼 ∆𝑡 0,𝑗

(50)

No contorno direito, tem-se a seguinte aproximação para a derivada de primeira
ordem em 𝑥, com erro de truncamento 𝜃(∆𝑥 )2 :
𝑇𝑖+1,𝑗+1 − 𝑇𝑖−1,𝑗+1
= 0.
2∆𝑥

(51)

𝑇𝑖+1,𝑗+1 = 𝑇𝑖−1,𝑗+1 .

(52)

𝑇𝑛+1,𝑗+1 = 𝑇𝑛−1,𝑗+1 .

(53)

Logo:

Daí, para 𝑖 = 𝑛:

Reescrevendo a Equação (44) para 𝑖 = 𝑛, tem-se:

𝑇𝑛−1,𝑗+1 + (−2 −

1 ∆𝑥 2
1 ∆𝑥 2
) 𝑇𝑛,𝑗+1 + 𝑇𝑛+1,𝑗+1 = −
𝑇 ,
𝛼 ∆𝑡
𝛼 ∆𝑡 𝑛,𝑗

(54)

e, substituindo a Equação (53) na Equação (54) obtém-se:

2𝑇𝑛−1,𝑗+1 + (−2 −

1 Δ𝑥 2
1 Δ𝑥²
) 𝑇𝑛,𝑗+1 = −
𝑇
𝛼 Δ𝑡
𝛼 Δ𝑡 𝑛,𝑗

(55)

As expressões dadas pelas Equações (44), (50) e (55) viabilizam um meio
implícito de aproximação, o qual, resulta em um sistema de equações lineares,
apresentado abaixo:

38









b0
a1

0
0

c0
b1



0
c1

a n 1
0



bn 1
an

 T0  d 0 
   
   
      
   
c n 1     
bn  Tn  d n 
0
0


𝑎𝑖 = Coeficientes referentes ao nó esquerdo do nó central, com 𝑖 = 1, … , 𝑛;
𝑏𝑖 = Coeficientes referentes ao nó central, com 𝑖 = 0, … , 𝑛;
𝑐𝑖 = Coeficientes referentes ao nó direito do nó central, com 𝑖 = 0, … , 𝑛 − 1;
𝑇𝑖 = Temperaturas a serem calculadas no instante de tempo j+1, com 𝑖 = 0, … , 𝑛;
𝑑𝑖 = Vetor de termos independentes baseado na temperatura no instante de tempo j, com
𝑖 = 0, … , 𝑛.

Este sistema é construído para calcular as temperaturas nos nós internos e nos nós
dos contornos esquerdo e direito, sendo solucionado através de um método iterativo.
Neste trabalho é adotado o método de Gauss Seidel.

3.4

MÉTODO DE GAUSS SEIDEL

Em geral, na discretização de equações diferenciais, surgem sistemas grandes e
esparsos, onde a aplicação de métodos diretos é ineficiente pelo fato de não conseguir
obter convergência para a solução. Neste caso, utiliza-se métodos iterativos [15].
Os métodos iterativos geram uma série de aproximações da solução, onde cada
uma delas é obtida a partir das aproximações anteriores, calculadas pela iteração anterior.
Dentre os diversos métodos iterativos, estão: Jacobi-Richardson, o qual, a partir de uma
(𝑘+1)

estimativa inicial 𝒙(𝟎) , os valores das componentes 𝑥1

(𝑘+1)

, 𝑥2

(𝑘+1)

, … , 𝑥𝑛

do vetor

𝒙(𝒌+𝟏) são atualizados ao final de cada iteração com base no vetor 𝒙(𝒌) , até que um
critério de parada seja satisfeito; e Gauss Seidel, que consiste em atualizar os valores das
(𝑘+1)

componentes 𝑥1
(𝑘+1)

𝑥𝑖

(𝑘+1)

, 𝑥2

(𝑘+1)

, … , 𝑥𝑛

do vetor 𝒙(𝒌+𝟏) a cada novo valor encontrado de

dentro da mesma iteração, método este utilizado no atual trabalho.
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O método iterativo de Gauss Seidel restringe-se em encontrar a solução 𝒙∗ de um
sistema linear 𝐴𝒙 = 𝒃 a partir do cálculo da sequência de vetores 𝒙(𝒌) de componentes
(𝑘)

(𝑘)

(𝑘)

𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 que converge para 𝒙, dada uma solução inicial 𝒙(0) [12]. Este cálculo é
feito utilizando as seguintes equações:

(𝑘+1)

=

1
(𝑘)
(𝑘)
(𝑘)
(𝑏 − 𝑎12 𝑥2 − 𝑎13 𝑥3 − ⋯ − 𝑎1𝑛 𝑥𝑛 )
𝑎11 1

(𝑘+1)

=

1
(𝑘+1)
(𝑘)
(𝑘)
(𝑏 − 𝑎21 𝑥1
− 𝑎23 𝑥3 − ⋯ − 𝑎2𝑛 𝑥𝑛 )
𝑎22 2

(𝑘+1)

=

1
(𝑘+1)
(𝑘+1)
(𝑏 − 𝑎31 𝑥1
− 𝑎32 𝑥2
− 𝑎34 𝑥 (𝑘) − ⋯ − 𝑎3𝑛 𝑥 (𝑘) )
𝑎33 3

𝑥1

𝑥2
𝑥3

(𝑘+1)

𝑥𝑛

=

⋮

⋮

1

(𝑏𝑛 − 𝑎𝑛1 𝑥1

𝑎𝑛𝑛

⋮

(𝑘+1)

(𝑘+1)

− 𝑎𝑛2 𝑥2

⋮
−⋯− 𝑎

(𝑘+1)

(𝑘+1)

, … , 𝑥𝑗−1

(𝑘+1)

𝑛,𝑛−1𝑥𝑛−1

(𝑘+1)

Dessa forma, no instante em que se calcula 𝑥𝑗
𝑥1

(56)

)

usa-se todos os valores

(𝑘)

(𝑘)

calculados na mesma iteração e os valores 𝑥𝑗+1 … , 𝑥𝑛 restantes.

Este processo iterativo pode ser escrito no modo matricial, onde a matriz 𝐴 é
representada por 𝐴 = 𝐿 + 𝐷 + 𝑅, sendo, 𝐿 a matriz triangular estritamente inferior com
diagonal principal nula, 𝐷 a matriz diagonal com 𝑑𝑖𝑖 ≠ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑛 e 𝑅 a matriz
triangular estritamente superior com diagonal principal nula. Dessa maneira,
0
𝑎21
𝐿 = 𝑎31
⋮
[𝑎𝑛1

0
0
𝑎32
⋮
𝑎𝑛2

⋯
⋯
⋯

0
0
0 ,
⋮
𝑎𝑛𝑛 ]

𝑎11
𝑎22
𝐷=
⋱
[

𝑎𝑛𝑛 ]

e
0
0
𝑅=[
⋮
0

𝑎12
0
⋮
0

𝑎13
𝑎23
⋮
0

⋯
⋯
⋮
⋯

𝑎1𝑛
𝑎2𝑛 ].
⋮
0
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Assim,
𝐴𝒙 = 𝒃 ⟺ (𝐿 + 𝐷 + 𝑅)𝒙 = 𝒃 ⟺ 𝐷𝒙 = 𝒃 − 𝐿𝒙 − 𝑅𝒙 ⟺ 𝒙 =
= 𝐷−1 𝒃 − 𝐷−1 𝐿𝒙 − 𝐷−1 𝑅𝒙.

(57)

O vetor 𝒙(𝑘+1) é calculado pela seguinte expressão:
𝒙(𝑘+1) = 𝐷−1 𝒃 − 𝐷−1 𝐿𝒙(𝑘+1) − 𝐷−1 𝑅𝒙(𝑘) .

(58)

Pode-se também estimar 𝒙(𝑘+1) como sendo 𝒙(𝑘+1) = 𝐶𝒙(𝑘) + 𝒈 . Para isso,
considera-se 𝐴 = 𝐷(𝐿1 + 𝐼 + 𝑅1 ), onde:
0
𝑎21
𝑎22
𝑎31
𝐿1 = 𝑎
33
⋮
𝑎𝑛1
[𝑎𝑛𝑛

0

0

0

⋯

0

0

0

⋯

0

0

⋯

0

𝑎32
𝑎33
⋮
𝑎𝑛2
𝑎𝑛𝑛
𝑎12
𝑎11

𝑅1 = 0

0

⋮
[0

⋮
0

⋮
𝑎𝑛3
𝑎𝑛𝑛
𝑎13
𝑎11
𝑎23
𝑎22
⋮
0

⋮
⋯

⋯
⋯
⋮
⋯

0

]

𝑎1𝑛
𝑎11
𝑎2𝑛
,
𝑎22
⋮
0 ]

logo,
𝐴𝒙 = 𝒃 ⟺ 𝐷(𝐿1 + 𝐼 + 𝑅1 )𝒙 = 𝒃 ⟺ (𝐿1 + 𝐼 + 𝑅1 )𝒙 = 𝐷−1 𝒃 ⟺ 𝒙
= −𝐿1 𝒙 − 𝑅1 𝒙 + 𝐷−1 𝒃.

(59)

Portanto, o método de Gauss Seidel é dado por
𝒙(𝑘+1) = −𝐿1 𝒙(𝑘+1) − 𝑅1 𝒙(𝑘) + 𝐷−1 𝒃,

(60)
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em que,
(𝐼 + 𝐿1 )𝒙(𝑘+1) = −𝑅1 𝒙(𝑘) + 𝐷−1 𝒃,

(61)

𝒙(𝑘+1) = −(𝐼 + 𝐿1 )−1 𝑅1 𝒙(𝑘) + (𝐼 + 𝐿1 )−1 𝐷−1 𝒃 = 𝐶𝒙(𝑘) + 𝒈.

(62)

ou ainda:

O algoritmo a seguir descreve a implementação do método de Gauss Seidel [2].

Algoritmo de Gauss Seidel
ENTRADA:
𝑛 → Número de equações e incógnitas;
𝑎𝑖𝑗 , 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛 → Elementos da matriz 𝐴;
𝑏𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 → Componentes de 𝒃;
𝑥𝑜𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 → Componentes de 𝒙𝒐 = 𝒙(𝟎) ;
𝑇𝑂𝐿 → Tolerancia;
𝑁 → Número máximo de iterações.

SAÍDA:
𝑥1 , … , 𝑥𝑛 → Solução aproximada.
PASSO 1

Faça 𝑘 = 1.

PASSO 2

Enquanto (𝑘 ≤ 𝑁), execute passos 3 a 6.

PASSO 3

Para 𝑖 = 1, … , 𝑛, faça
𝑛
− ∑𝑖−1
𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 − ∑𝑗=𝑖+1 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑜𝑗 + 𝑏𝑖
𝑥𝑖 =
.
𝑎𝑖𝑖

PASSO 4

Se ∥ 𝒙 − 𝒙𝒐 ∥< 𝑇𝑂𝐿 então
PARE.

PASSO 5

Faça 𝑘 = 𝑘 + 1

PASSO 6

Para 𝑖 = 1, … , 𝑛, faça 𝑥𝑜𝑖 = 𝑥𝑖 .

PASSO 7

SAÍDA (‘Número máximo de iterações excedido!’)
PARE.
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3.4.1 Critérios de Convergência

A seguir, são apresentados dois critérios de convergência para o método de Gauss
Seidel, os quais são o Critério das Linhas e o Critério de Sassenfeld.

3.4.1.1 Critério das Linhas

A convergência do método de Gauss Seidel, é satisfeita se
𝑛

∑ |𝑎𝑘𝑗 | < |𝑎𝑘𝑘 |, ∀ 𝑘 = 1, … , 𝑛,
𝑗=1
𝑗≠𝑖

(63)

isto é, o valor, em módulo, do termo da diagonal principal na linha 𝑘 é maior do que a
soma dos valores, em módulo, de todos os outros termos na mesma linha. Nota-se que,
caso haja troca de linhas, o Critério pode deixar de ser satisfeito, da mesma forma, o
inverso também é válido.

3.4.1.2 Critério de Sanssefeld

Sejam :
|𝑎12 | + |𝑎13 | + ⋯ + |𝑎1𝑛 |
|𝑎11 |

(64)

|𝑎𝑗1 |𝛽1 + |𝑎𝑗2 |𝛽2 + ⋯ + |𝑎𝑗𝑗−1 |𝛽𝑗−1 + |𝑎𝑗𝑗+1 | + ⋯ + |𝑎𝑗𝑛
.
𝑎𝑗𝑗

(65)

𝛽1 =

e

𝛽𝑗 =
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Seja também 𝛽 = max {𝛽𝑗 }. O método de Gauss Seidel é convergente, para
1≤𝑗≤𝑛

qualquer que seja a solução inicial, se 𝛽 < 1.
Observa-se que, quanto menor for 𝛽 mais imediata será a convergência.

44

4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo, mostra-se comparações entre a solução numérica do problema
proposto e os experimentos de Carollo (2010). Faz-se também a variação da malha
espacial e da malha temporal, assim como dos parâmetros de condutividade térmica (𝜆)
e capacidade de calor volumétrica (𝜌𝑐𝑝 ), afim de encontrar os valores que representam a
melhor solução numérica para o problema.
Para a obtenção dos dados, foi realizado um experimento utilizando uma placa de
aço Inox AISI 304 com dimensões 49,9 x 49,9 x 10,9 mm posicionada entre um isolante
e uma fonte térmica com fluxo unidimensional na direção de 𝑥. Os valores da temperatura
no decorrer do tempo foram coletados com o auxílio de um termopar (sensor de
temperatura), conforme mostrado na Figura 11.

Figura 11 – Modelo térmico unidimensional para o problema proposto.
Fonte: Adaptado de Carollo (2010, p.16).

A placa foi aquecida durante 160 segundos em três etapas, da seguinte forma: na
primeira etapa, aplicou-se um fluxo de 2640 W/m² no intervalo de 0 a 20 segundos, na
segunda etapa, no intervalo de 20 a 140 segundos, a intensidade do fluxo aplicada foi da
ordem de 660 W/m². Finalmente, nos últimos 20 segundos, a fonte térmica foi desligada,
resultando num fluxo de calor nulo, conforme Figura 12. Já a temperatura inicial da placa
foi de 18,8 °C [3].
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Figura 12 – Fluxo de calor aplicado à placa.

Cabe ressaltar que em todos os resultados apresentados neste capítulo, foi
realizada uma interpolação linear entre os dados experimentais cujo intuito é uma melhor
visualização do perfil da temperatura ao longo do tempo.
Para os resultados, utilizou-se um computador com processador Intel Celeron
CPU J1800 de 2.41 GHz, 2417 Mhz, 4 GB de memória RAM e placa de vídeo Intel
Graphics. Já o tempo computacional necessário para realizar as simulações variou entre
2.171875 segundos, para o caso mais rápido, à 34.34375 segundos para o caso mais
demorado. Por fim, o método de Gauss-Seidel foi configurado com critério de parada
tomado como valor absoluto da diferença entre duas iterações sucessivas menor que 10 -5
ou o número máximo de iterações igual a 200.

4.1

VARIAÇÃO DA MALHA ESPACIAL

A seguir, mostra-se os resultados obtidos com a variação do número de nós da
malha espacial em 2, 5, 10, 15 e 20 nós. Os valores dos parâmetros utilizados no código
estão mostrados na Tabela 1.
Tabela 1 – Parâmetros fixados para a variação da malha espacial.
Número de nós na malha
temporal
50

𝜆

𝜌𝑐𝑝

14.545

3,8198 × 106
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Carollo (2010)
Numérico

Figura 13 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a malha espacial
com 2 nós.

Figura 14 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a malha espacial com 2 nós.
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Carollo (2010)
Numérico

Figura 15 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a malha espacial
com 5 nós.

Figura 16 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a malha espacial com 5 nós.
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Carollo (2010)
Numérico

Figura 17 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a malha espacial
com 10 nós.

Figura 18 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a malha espacial com 10 nós.
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Carollo (2010)
Numérico

Figura 19 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a malha espacial
com 15 nós.

Figura 20 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a malha espacial com 15 nós.

50

Carollo (2010)
Numérico

Figura 21 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a malha espacial
com 20 nós.

Figura 22 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a malha espacial com 20 nós.
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A partir da análise dos gráficos gerados, conclui-se que o ideal para a discretização
da malha espacial é entre 5 e 15 nós. Neste trabalho, adotou-se 10 nós, valor esse também
utilizado por Carollo (2010).

4.2

VARIAÇÃO DA MALHA TEMPORAL

Agora, faz-se a variação do número de nós na malha temporal em 50, 200, 1000,
1600, 2000 e 3000 nós.
Os valores dos parâmetros utilizados no código estão mostrados na Tabela 2.
Tabela 2 – Parâmetros fixados para a variação da malha temporal.
Número de nós na malha
espacial
10

𝜆

𝜌𝑐𝑝

14.545

3,8198 × 106

Carollo (2010)
Numérico

Figura 23 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a malha temporal
com 50 nós.
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Figura 24 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a malha temporal com 50 nós.

Carollo (2010)
Numérico

Figura 25 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a malha temporal
com 200 nós.
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Figura 26 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a malha temporal com 200 nós.

Carollo (2010)
Numérico

Figura 27 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a malha temporal
com 1000 nós.
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Figura 28 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a malha temporal com 1000 nós.

Carollo (2010)
Numérico

Figura 29 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a malha temporal
com 1600 nós.
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Figura 30 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a malha temporal com 1600 nós.

Carollo (2010)
Numérico

Figura 31 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a malha temporal
com 2000 nós.
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Figura 32 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a malha temporal com 2000 nós.

Carollo (2010)
Numérico

Figura 33 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a malha temporal
com 3000 nós.

57

Figura 34 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a malha temporal com 3000 nós.

Analisando-se os gráficos obtidos, conclui-se que a malha temporal com 50 nós
foi a que proporcionou menor erro (Figura 24) entre dados experimentais e numéricos.
Além disso, observa-se também que, conforme aumenta-se o número de nós (a partir de
1000) na malha, há uma estabilidade no erro cometido. No entanto, não há diferenças
relevantes nos resultados obtidos entre as malhas com diferentes quantidades de nós.
Assim, neste trabalho adotou-se 50 nós para a discretização da malha temporal, uma vez
que a mesma demanda menor tempo computacional.

4.3

VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS

Nesta seção são apresentadas as variações nos valores dos parâmetros que
representam a condutividade térmica e a capacidade de calor volumétrica.
Da Figura 35 à Figura 42, apresenta-se os resultados para a condutividade térmica
aumentada em 10%, 25%, 40% e 80% e, da Figura 43 até a Figura 50, apresenta-se os
resultados para a mesma reduzida em 10%, 25%, 40% e 80%.
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Os valores dos parâmetros utilizados no código para gerar os resultados estão
mostrados na Tabela 3.
Tabela 3 – Parâmetros fixados para a variação de 𝜆.
Número de nós na malha

Número de nós na malha

espacial

temporal

10

50

𝜌𝑐𝑝
3,8198 × 106

Carollo (2010)
Numérico

Figura 35 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a condutividade
térmica aumentada em 10%.
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Figura 36 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a condutividade térmica aumentada em 10%.

Carollo (2010)
Numérico

Figura 37 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a condutividade
térmica aumentada em 25%.
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Figura 38 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a condutividade térmica aumentada em 25%.

Carollo (2010)
Numérico

Figura 39 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a condutividade
térmica aumentada em 40%.
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Figura 40 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a condutividade térmica aumentada em 40%.

Carollo (2010)
Numérico

Figura 41 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a condutividade
térmica aumentada em 80%.
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Figura 42 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a condutividade térmica aumentada em 80%.

Carollo (2010)
Numérico

Figura 43 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a condutividade
térmica reduzida em 10%.
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Figura 44 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a condutividade térmica reduzida em 10%.

Carollo (2010)
Numérico

Figura 45 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a condutividade
térmica reduzida em 25%.
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Figura 46 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a condutividade térmica reduzida em 25%.

Carollo (2010)
Numérico

Figura 47 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a condutividade
térmica reduzida em 40%.
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Figura 48 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a condutividade térmica reduzida em 40%.

Carollo (2010)
Numérico

Figura 49 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a condutividade
térmica reduzida em 80%.
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Figura 50 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a condutividade térmica reduzida em 80%.

O mesmo procedimento foi realizado para a variação da capacidade de calor
volumétrica, cujos resultados são apresentados a partir da Figura 51 até a Figura 66. Na
Tabela 4 são mostrados os parâmetros utilizados.
Tabela 4 – Parâmetros fixados para variação de 𝜌𝑐𝑝 .
Número de nós na malha

Número de nós na malha

espacial

temporal

10

50

𝜆
14.545
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Carollo (2010)
Numérico

Figura 51 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a capacidade de
calor volumétrica aumentada em 10%.

Figura 52 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a capacidade de calor volumétrica aumentada em 10%.
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Carollo (2010)
Numérico

Figura 53 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a capacidade de
calor volumétrica aumentada em 25%.

Figura 54 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a capacidade de calor volumétrica aumentada em 25%.
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Carollo (2010)
Numérico

Figura 55 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a capacidade de
calor volumétrica aumentada em 40%.

Figura 56 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a capacidade de calor volumétrica aumentada em 40%.
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Carollo (2010)
Numérico

Figura 57 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a capacidade de
calor volumétrica aumentada em 80%.

Figura 58 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a capacidade de calor volumétrica aumentada em 80%.
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Carollo (2010)
Numérico

Figura 59 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a capacidade de
calor volumétrica reduzida em 10%.

Figura 60 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a capacidade de calor volumétrica reduzida em 10%.
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Carollo (2010)
Numérico

Figura 61 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a capacidade de
calor volumétrica reduzida em 25%.

Figura 62 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a capacidade de calor volumétrica reduzida em 25%.
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Carollo (2010)
Numérico

Figura 63 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a capacidade de
calor volumétrica reduzida em 40%.

Figura 64 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a capacidade de calor volumétrica reduzida em 40%.
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Carollo (2010)
Numérico

Figura 65 – Variação da temperatura ao longo do tempo utilizando a capacidade de
calor volumétrica reduzida em 80%.

Figura 66 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a capacidade de calor volumétrica reduzida em 80%.
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Diante da análise da Figura 51 à Figura 66 conclui-se que, as alterações nos
valores da capacidade de calor volumétrica são mais significativas quando comparadas à
condutividade térmica.

4.4

CALIBRAÇÃO DO MODELO

Após a análise da variação dos parâmetros envolvidos no modelo, isto é, o número
de nós nas malhas temporal e espacial, assim como a difusividade térmica e a capacidade
de calor volumétrica, o melhor conjunto de parâmetros é o apresentado na Tabela 5.
Tabela 5 – Parâmetros definidos para o Modelo.
Nós da Malha

Nós da Malha

Condutividade

Espacial

Temporal

Térmica

10

50

14,545

Calor Específico
3,8198 × 106

Com isto posto, faz-se a simulação para apresentar o melhor resultado numérico,
com base nos parâmetros estabelecidos e apresentados na Tabela 5, a qual, é expressa nas
Figuras 67 e 68 a seguir.
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Carollo (2010)
Numérico

Figura 67 – Ajuste entre as temperaturas numérica e experimental tomando como base a
melhor configuração dos parâmetros para o modelo.

Figura 68 – Diferença de temperaturas entre a solução numérica e experimental
utilizando a malha espacial com 10 nós e a malha temporal com 50 nós.
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5

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

No presente trabalho, apresentou-se o método das diferenças finitas com
formulação implícita, tendo como base a série de Taylor, afim de observar a propagação
de calor ao longo do tempo em um problema de condução térmica unidimensional numa
placa de aço inox AISI 304. Para mostrar a eficiência do método, fez-se comparações
entre os experimentos procedentes da literatura (Carollo, 2010) e a solução numérica
gerada pelo código computacional com variações no número de nós da malha espacial e
temporal, assim como a variação das propriedades termo físicas de condutividade térmica
e capacidade de calor volumétrica.
Em relação à malha espacial, o melhor ajuste para a solução numérica se concentra
nas malhas de nós 5, 10 e 15. A partir da malha discretizada com 20 nós, observou-se
uma ampla discrepância nos resultados, induzindo a divergência do método. Cabe
ressaltar que, de acordo com a literatura pertinente, esperava-se que uma discretização
com 20 nós acarretaria em um melhor ajuste entre os dados experimentais e resultados
numéricos, o que não ocorreu nos testes aqui realizados.
Já para a variação da malha temporal, observou-se que, para todos os valores
utilizados na mesma, não houve diferenças significativas nos gráficos da temperatura ao
longo do tempo.
Por outro lado, nos testes para variação nos valores da condutividade térmica (𝜆)
e capacidade de calor volumétrica ( 𝜌𝑐𝑝 ), notou-se alterações consideráveis no
comportamento do erro apenas nos resultados para 𝜆 reduzida entre 10% e 80%, como
mostrado nas Figuras 43 a 50. No entanto, para os valores diferentes de 𝜌𝑐𝑝 , todas
ampliações e reduções ocasionaram alterações significativas no comportamento da
temperatura e erro.
Após os testes realizados, verificou-se que o melhor conjunto de valores dos
parâmetros para o modelo são os mostrados na Tabela 5, mediante os resultados exibidos
nas Figuras 67 e 68.
Portanto, conclui-se que o objetivo deste trabalho foi alcançado, uma vez que o
método das diferenças finitas, aplicado ao problema proposto, mostrou-se eficaz na
solução de uma equação diferencial que modela um problema real.
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Para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação do método em outros problemas de
transferência de calor, modelados por equações diferenciais, bem como uma investigação
sobre a divergência da solução numérica quando utilizada uma malha espacial
discretizada com 20 nós (Figuras 21 e 22) e a comparação dos resultados numéricos
obtidos neste trabalho com a solução analítica para o problema em questão.
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