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Resumo—Ao aplicar a teoria das formas diferenciais para
resolver problemas de propagaç̃ao de ondas,́e necesśario resolver
um sistema linear esparso definido pela inserção de leis consti-
tutivas através das matrizes de Hodge. O Ḿetodo de Galerkin
e o Método de Yee, ser̃ao utilizados na construç̃ao das matrizes
de Hodge e o desempenho de ambos serão confrontados neste
trabalho duas técnicas para a construç̃ao de tais matrizes, o
método de Galerkin e o ḿetodo de Yee. Tais abordagens serão
aplicadas para resolver um problema magnetostático e suas
converĝencias ser̃ao comparadas.

Index Terms—Matriz de Galerkin-Hodge, Matriz de Yee-
Hodge, Formas diferenciais, Equaç̃oes de Maxwell

I. I NTRODUÇÃO

A resolução de problemas eletromagnéticos através do uso
das formas diferenciais [1]-[2], introduz um sistema linear
esparso definido pela inserção das leis constitutivas através
das matrizes de Hodge [3]. Estes sistemas incluem matrizes
de Hodge, que tem como função mapear os graus de liberdade
que representam o campo elétrico para a densidade de fluxo
elétrico, ou o campo magnético para a densidade de fluxo
magnético.

Existem duas maneiras para se construir as matrizes de
Hodge, uma pela forma geométrica, que leva em consideraç˜ao
o tamanho dos simplexos envolvidos no mapeamento, este tipo
de matriz é conhecida como matrizes de Yee-Hodge que tem
como caracterı́stica fundamental o fato de serem diagonais,
e isto torna o sistema linear totalmente explı́cito, uma vez
que a inversão da matriz de Yee-Hodge que representa as leis
constitutivas é trivial.

Outra forma de se se construir as matrizes de Hodge
é através da aproximação de Galerkin que usa as funções
de Whitney [4] como função de base e interpolação. Para
cadap-simplexo da malha existe umap-forma de Whitney
a ele associada e as matrizes de Galerkin-Hodge tem suas
entradas geradas pelas integrais dasp-formas de Whitney
sobre simplexos. Estas matrizes em malhas simpliciais sãonão
diagonais, positiva definidas, simétricas e esparsa [3].

Como a inversa das matrizes de Galerkin-Hodge são tipica-
mente densas (100% de densidade), ou seja, todas as entradas
da inversa são não nulas, existem métodos para se aproximar
as inversas destas matrizes por matrizes esparsas [3],[5],[6],
no intuito de explicitar o método por esta aproximação.

Neste trabalho apresenta-se a formulação em termos do
potencial para problemas eletrostáticos e magnetostáticos,

destaca-se a sua versatilidade em se tratar estas classes de
problemas. Compara-se também o desempenho do método
com o uso das matrizes de Yee-Hodge e Galerkin-Hodge
através de suas convergências.

II. FORMULAÇÃO

A. Problema Eletrost́atico

Para problemas eletrostáticos considera-se as seguintes
equações:

d E = 0 (1)

dD = 0 (2)

Através da equação (1)E é uma 1-forma fechada, então
existe uma 0-formaφ, que do ponto de vista fı́sico é o
potencial escalar elétrico, tal que:

E = − dφ (3)

Usando a relação constitutivaD = ⋆eE , pode-se descrever
o problema eletrostático da seguinte maneira:

d ⋆e dφ = 0 (4)

Pelo Cálculo exterior discreto temos que a contrapartida
discreta da equação (4) será:

G′M1(ǫ)Gφ = 0 (5)

ondeG é a matriz de incidência nó-aresta eM1 (ǫ) é a matriz
de Hodge [3]. O problema eletrostático se reduz a resolver o
sistema linear em função da matriz de rigidezG′M1(ǫ)G.

B. Problemas Magnetostáticos

Considerando-se que estamos em um meio isotrópico e
negligenciando variações temporais, as equações do eletro-
magnetismo são escritas na linguagem das formas diferenciais
da seguinte maneira:

dB = 0 (6)

dH = J (7)

H = ⋆νB (8)

ondeB, H e J são a densidade de fluxo magnético, o campo
magnético e a densidade de carga elétrica respectivamente, e
ν = 1

µ
é a relutividade magnética.



Pela Eq (8)B is a 1-forma fechada [1], por este fato, existe
uma 0-formaA tal que:

B = dA (9)

onde A é o potencial vetor magnético ed é o operador
derivada exterior [2]. Usando Eq. (7)-(9), pode-se escrever o
problema em função do potencial vetor magnéticoA

d ⋆ν dA = J (10)

Apresenta-se agora a forma discreta da equação de Poisson
(10).Considerando-se na discretização do problema uma malha
simplicial em 2D comNt triângulos,Ne arestas eNn nós, e
usando a teoria do cálculo exterior discreto pode-se escrever
a forma discretizada de Eq.(10) da seguinte maneira:

G′M1(ν)Ga = j (11)

ondeG é uma matriz de tamanhoNe ×Nn que representa a
derivada exterior discreta agindo em 0-formas discretas (nós).
G é uma matriz de incidência [3], composta apenas dos
números 1, 0 e -1, que determinam a orientação dos nós em
relação as arestas da malha.

OndeM1(ν) é a matrizNe × Ne de Hodge ea e j são
vetores graus de liberdade que representam o potencial vetor
magnético nos nós da malha primal e a densidade de corrente
nas faces da malha dual, respectivamente.

Novamente para caso magnetostático o problema se reduz
a solução de um sistema linear em função da matriz de
rigidez G′M1(ν)G. Nota-se que as equações (5) e (11) são
idênticas diferindo apenas da interpretação fı́sica doproblema
em questão.

III. O PERADOR ESTRELA DEHODGE DISCRETO

Em sua contrapartida discreta através da teoria do cálculo
exterior discreto, a implementação do operador estrela de
Hodge se torna muito simples, necessitando-se apenas da
maneira de como mapear umap-co-cadeia primal para a sua
(n − p)-co-cadeia dual e a sua atuação inversa. Para fins
numéricos, deseja-se que esta matriz seja simétrica, definida
positiva, e, às vezes, até mesmo diagonal para cálculos mais
rápidos.

Apresenta-se agora as duas maneiras de se obter as matrizes
de Hodge. A matriz de Yee-Hodge será obtida de maneira pu-
ramente geométrica, através das informações topológicas das
malhas primal e dual [7]. A outra será obtida através do uso
dasp-formas de Whitney e pelos fundamentos da aproximação
de Galerkin, a esta denomina-se matriz de Galerkin-Hodge.

A. Matriz de Yee-Hodge

Na discretização do domı́nio considera-se uma malha sim-
plicial em 2d comNt triângulos,Ne arestas eNn nós. As
matrizes de Yee-Hodge serão construı́das em função da razão
entre os módulos dos simplexos envolvidos na malha primal
e dual.

Os termos das entradas da diagonal das matrizes de Yee-
Hodge serão calculados da seguinte maneira:

[M(α)]i,i = α
|si|

|s∗i |
(12)

ondeα denota um dos campos escalaresǫ, ν, σ, e si, s∗i são
os i-ésimos simplexos primal e dual, respectivamente.

E nas entradas fora diagonal se assumirá

[M1(α)]i6=j = 0 (13)

Pode-se então agrupar as equações (12) e (13) em função
delta de Kronecker

[M(α)]ij = α
|si|

|s∗j |
δij (14)
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Figura 1. Malha primal e dual em domı́nios bidimensionais.

A Figura 1 mostra as malhas primais e duais em um domı́nio
bidimensional e os 1-simplexos (arestas) duais e primais. A
razão dos módulos de 1-simplexo, representa em 2D, a relac¸ão
constitutiva entre 1-formas.

B. Matriz de Galerkin-Hodge

A construção da matriz Hodge através do método de Ga-
lerkin, faz uso dasp-formas de Whitney [4]. Considerando
novamente uma malha simplicial em 2D, pode-se associar a
cadap-simplexo umap-forma de Whitney.

A matriz de Galerkin-Hodge será então definida da seguinte
maneira:

[Mp(α)]ij =

∫

Ω

αωi
p.ω

j
pdΩ (15)

ondeα denota um dos campos escalaresǫ, ν, σ eωi
p denota a i-

ésimap-forma de Whitney associada ao i-ésimop-simplexo da
malha. Estas matrizes são não diagonais, esparsas e definidas
positivas.

IV. RESULTADOSNUMÉRICOS

Nesta seção resolve-se o problema do eletroı́mã, onde se
tem uma mudança considerável de meio, devido a este fato,
compara-se o comportamento da solução com o uso da matriz
de Yee-Hodge e de Galerkin-Hodge.

A. Problema Magnetostático

As técnicas apresentadas na sessão III, serão agora utilizadas
para resolver um problema magnetostático e o seus resultados
serão confrontados. O problema do eletroı́mã, com mudanc¸a
de material trata-se de um problema com um grau de comple-
xidade relevante, pois, envolve mudança de materiais, e esta
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Figura 2. Eletroı́mã 2D. O material ferromagnético possui permeabilidade
magnética relativaµr = 103, o ar e o cobre possuem permeabilidade
magnética relativaµr = 1.

escolha é intencional para se testar a eficiência do operador
de Hodge na versão Galerkin e Yee.

O domı́nio computacional do problema do eletroı́mã, Figura
2, apresenta três tipos de materiais, ferro permeabilidade
magnética relativaµr = 103, o ar e o cobre com permea-
bilidade magnética relativaµr = 1. A densidade de corrente
e o potencial vetor magnético são considerados na direç˜ao z.
A equação utilizada neste problema será equação (11).

A matriz de Galerkin-Hodge, apresentada na equação (15),
será utilizada para resolver o problema do eletroı́mã. Para este
caso a construção da matriz de galerkin-Hodge será dada por:

[Mp(ν)]ij =

∫

Ω

αωi
1.ω

j
1
dΩ (16)

onde novamenteν denota a relutividade magnética eωi
1 é

a i-ésima 1-forma de Whitney associada a i-ésima aresta (1-
simplexo) da malha.

Figura 3. Padrão de esparsidade da matriz de Galerkin-Hodge

A figura 3 apresenta o padrão de esparsidade da Matriz
de Galerkin-Hodge, a matriz é esparsa mas com um número
considerável de elementos fora diagonal e isto se dá pelas
integrações das formas de Whitney sobre os simplexos, esta
matriz possui0, 00112% de densidade, ou seja, a porcentagem
de entradas não-nulas em relação ao total de entradas da matriz
é 0, 00112%.
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Figura 4. Distribuição do potencial vetor magnético calculado através das
Formas Diferenciais com o uso da matriz de Galerkin-Hodge.

Figura 4 mostra a distribuição do potencial vetor mag-
netı́tico calculado através das Formas Diferenciais com ouso
da matriz de Galerkin-Hodg em todo o domı́nio computaci-
onal, observa-se por esta distribuição uma coerência com o
comportamento fı́sico esperado para o problema do eletroı́mã.

Malha primal
Malha dual

Figura 5. Malha primal e dual para o problema do eletroı́mã em domı́nio
bidimensional.

Para a construção da matriz de Yee-Hodge necessita-se das
informações topológicas da malha primal e dual, Figura 5
mostra a malha primal e dual relacionada ao problema do
eletroı́mã.
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Figura 6. Densidade do fluxo magnético calculado pelas Formas Diferenciais
com matriz de Galerkin-Hodge e Yee-Hodge no segmento de retay = 4 e
6 ≤ x ≤ 14. A solução de referência é gerada pelo MEF com elementos
triangulares de primeira ordem e106 nós.



Figura 6 apresenta a densidade de fluxo magnético calculada
no segmento de retay = 4 e 6 ≤ x ≤ 14 através do uso das
formas diferenciais com a inserção das relações constitutivas
via matriz de Yee-Hodge e Galerkin-Hodge . Este segmento foi
escolhido para avaliar o desempenho das matrizes justamente
sobre a mudança de meio, pois, o segmento passa pelo meio
ferro, ar e ferro respectivamente. A solução obtida pratica-
mente se equipara a solução de referência obtida pelo MEF
com 106 nós na malha.

Para finalizar esta análise apresenta-se a comparação entre
as duas matrizes através da norma do erro dada da seguinte
maneira:

Erro =

√

∫

Ω
(Vh − Va)2

√

∫

Ω
V 2
a

(17)

onde Vh é a solução obtida pela aproximação via formas
diferenciais com as matrizes de Yee e Galerkin-Hodge,Va

é a solução obtida pelo MEF com um total de106 nós na
malha.
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Figura 7. Norma de erro para Formas Diferenciais com o uso dasmatrizes
de Galerkin-Hodge e Yee-Hodge. h é o tamanho da menor arestada malha.

Na convergência da aproximação via formas diferenciais
com a utilização das duas matrizes,figura 7, percebe-se que
para malhas menos refinadas a matriz de Galerkin-Hodge
proporciona uma melhor aproximação, mas, a medida que
refinamos a malha, ou seja,h → 0 temos que as duas matrizes
tem comportamento de convergência similar.

V. CONCLUSÃO

Neste artigo apresentou-se as duas formas que auxiliam a
construção das matrizes de Hodge para a solução de um pro-
blema magnetostático. Percebe-se que a matriz de Galerkin-
Hodge teve um resultado pouco melhor, que o resultado obtido
pela matriz de Yee-Hodge. Este fato se dá talvez pelo fato
que na utilização da matriz de Galerkin-Hodge tem-se uma
melhor eficácia para a transição entre os meios que compõem
o problema.

Os resultados apresentados demostram que em geral a teoria
das formas diferenciais se apresenta como uma ferramenta
eficiente para a simulação de problemas eletromagnéticos. Para
trabalhos futuros se pretende analisar formas para melhorar o
desempenho da matriz de Yee-Hodge ao se tratar mudanças
de meio.
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