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Resumo. No âmbito das Engenharias, diversos problemas podem ser representados pela 
teoria de Potencial. Podem ser destacados, nesse campo, os problemas de condução térmica, 
torção, difusão de fluidos em meios porosos, dentre outros, os quais são regidos pela 
equação de Poisson. Considerando que é pequeno o número de problemas cuja 
representação analítica é possível, faz-se necessária a aplicação de métodos numéricos para 
a obtenção de soluções aproximadas. Uma das formas de classificar os métodos numéricos é 
distingui-los pela presença de uma malha de elementos, como é o caso do Método dos 
Elementos de Contorno (MEC), ou por uma discretização baseada apenas em pontos onde se 
situam os chamados métodos sem malha dentro do qual se enquadra o Método das Soluções 
Fundamentais (MSF). No presente trabalho, o MEC será utilizado na análise de problemas 
de potencial regidos pela equação de Poisson. Serão aplicados elementos de contorno de alta 
ordem e a integral de domínio será tratada utilizando-se o método da reciprocidade dual. 
Será também utilizado o MSF, onde a aproximação das grandezas é feita com o uso de uma 
função que é a solução do problema no estado fundamental. Propõe-se um estudo 
comparativo entre os métodos objetivando destacar suas potencialidades de aplicação. 
Palavras-chave. Método dos Elementos de Contorno, Reciprocidade Dual, Método das 
Soluções Fundamentais. 
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1  INTRODUÇÃO 

Os conceitos contidos na teoria de Potencial são de grande valia na análise e na resolução 
de diversos problemas de engenharia. Essa teoria permite a representação, modelagem e 
solução de fenômenos físicos em que o gradiente de uma determinada variável associado ao 
problema é limitado por uma lei de conservação. Dentre os problemas onde esta teoria 
apresenta grande aplicabilidade destacam-se aqueles referentes a: condução de calor, difusão 
de fluidos e distribuição de cargas elétricas e magnéticas.  

A equação diferencial que governa os problemas da teoria de Potencial pode ser resolvida 
analiticamente para um conjunto pequeno de problemas. Esses problemas envolvem 
geometrias relativamente simples além de restritas condições de contorno. De forma a 
contornar essa limitação, houve um grande impulso no desenvolvimento de métodos de 
análise aproximados. Nesse contexto os métodos aproximados, muitas vezes denominados 
métodos numéricos, vêm fornecendo forte avanço nos procedimentos de análise já que 
permitem a resolução, de forma aproximada, de problemas com geometria qualquer assim 
como possibilitam a simulação de diversas condições de contorno. 

Dentre os métodos numéricos largamente utilizados no domínio da engenharia pode-se 
citar o Método dos Elementos de Contorno (MEC). No MEC, a solução das equações 
diferenciais que governam o comportamento do meio contínuo em análise é obtida por meio 
de equações integrais escritas sobre o contorno do domínio considerado. Essa característica 
do método conduz a uma redução na dimensão da malha do problema analisado e, 
consequente, redução no volume de dados a considerar. Apesar dessa vantagem, as matrizes 
resultantes das integrações sobre os elementos no contorno são não esparsas e não simétricas 
dificultando a utilização de procedimentos especiais na resolução do sistema de equações.  

Alguns problemas de potencial são governados pela equação de Laplace, a qual é um 
caso particular da equação de Poisson, onde o termo de domínio possui valor nulo. Porém, 
grande parte dos problemas de potencial é governada pela equação de Poisson e, portanto, o 
tratamento do termo de domínio se torna necessário. Como o termo de domínio deve ser uma 
função conhecida do problema, não são adicionadas novas incógnitas na análise. Portanto, é 
possível proceder ao tratamento desse termo dividindo-se o domínio considerado em células e 
avaliando a integral de domínio da formulação do método por quadratura de Gauss, por 
exemplo. Em alguns casos, quando o comportamento da função de domínio não é complexo, 
como na grande maioria dos problemas práticos, a integral de domínio da formulação do 
MEC pode ser levada para o contorno utilizando-se uma identidade, a qual emprega uma 
função primitiva da solução fundamental do problema. Tal procedimento é conhecido na 
literatura como o Método da Reciprocidade Dual, Brebbia & Dominguez (1992).     

A formulação básica do MEC pode ser obtida, de forma geral, empregando a técnica dos 
resíduos ponderados, ou em casos específicos utilizando o teorema de Betti. Diversos são os 
trabalhos que tratam do problema de potencial via MEC, destacando-se Brebbia & 
Dominguez (1977), Hess & Smith (1967) e Brebbia & Nardini (1982).  
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O MEC enquadra-se na categoria dos métodos numéricos que dependem de uma malha 
de elementos para sua caracterização. Esse fato faz com que aproximações sobre as variáveis 
envolvidas no problema e sobre a geometria do corpo sejam consideradas. Além disso, o 
tratamento de integrais com núcleos singulares torna-se também um dificultador. Para 
contornar esse problema, foram desenvolvidos os métodos sem malha. Esses métodos 
numéricos caracterizam-se pela independência de uma malha de elementos para a definição 
do modelo discreto. Devido à ausência de elementos, a aproximação das grandezas envolvidas 
no problema é realizada em pontos do domínio global. Diferentes famílias de funções de 
aproximação podem ser utilizadas na interpolação das variáveis do problema, destacando-se 
os polinômios, funções de base radial e séries como as de Taylor e de Fourier. Diversos são os 
métodos sem malha, dentre eles podem ser citados Trefftz, Método das Soluções 
Fundamentais (MSF), Método das Funções de Base Radial (FBR) e Método das Nuvens. 

O MSF tem sido estudado a muitos anos juntamente com o método das equações 
integrais, conforme Jaswon (1963). Esse método usa, em sua formulação, somente a solução 
fundamental do problema na construção de sua representação algébrica, sem utilizar nenhum 
processo de integração. Esse método sem malha oferece muitas vantagens em relação ao 
MEC. A primeira delas refere-se a ausência de malha no problema, tornando a análise mais 
fácil e rápida. Outra vantagem é que não há a necessidade de integração dos núcleos 
fundamentais, os quais são singulares. Alguns trabalhos destacam-se na aplicação do MSF na 
análise de problemas de potencial, sendo esses Fairweather & Karageorghis (1998), 
Ramachandran (1999) e Mitic & Rashed (2004). 

Nesse trabalho, problemas da teoria de Potencial serão analisados por meio do MSF e do 
MEC. O modelo do MEC é construído considerando o acoplamento do método da 
reciprocidade dual para o tratamento do termo de domínio que surge da equação de Poisson. 
Além disso, elementos de contorno de alta ordem são utilizados, os quais empregam o método 
da subtração de singularidade para a integração dos elementos singulares. O modelo MSF é 
empregado em sua forma clássica. Serão analisados problemas governados pelas equações de 
Laplace e Poisson, onde a robustez e precisão dos métodos serão testadas. As respostas 
obtidas pelos métodos numéricos serão comparadas entre si e também com soluções analíticas. 

2  MÉTODO DAS SOLUÇÕES FUNDAMENTAIS 

Para introduzir o MSF deve-se inicialmente considerar um domínio plano homogêneo 
que seja governado pela equação de Poisson, Equação (1). 

 

∇ ∅(푥, 푦) = 푏                                                                                                                     (1)  

                           

onde: 

∅(푥,푦) É a função potencial 
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푏  É um termo de domínio em muitos casos pode ser considerado como uma constante. 
Nesse método devem ser inseridos pontos de colocação localizados sobre o contorno da 

geometria do problema. Também devem ser prescritos pontos fontes fora do domínio do 
corpo conforme ilustra a Figura 1. A solução do problema será obtida através da avaliação da 
solução fundamental do problema potencial entre os pontos fontes e de colocação. 

A formulação do problema via MSF é feita admitindo-se a seguinte Equação (2). 

 

Figura 1. Disposição dos pontos fonte e de colocação na geometria do problema. 

 

∅(푥,푦) = ∅∗ (푥,푦)휇                                                                                                    (2)  

    

em que: 
∅∗ (푥, 푦) É a solução fundamental do problema potencial plano no ponto 푗  devido a                    

uma fonte concentrada no ponto 푖;  
휇   É a intensidade da grandeza incógnita no ponto de colocação 푗; 

푗    É o conjunto de pontos de colocação;  

푖    É o conjunto de pontos fonte;  
No caso de problemas potenciais planos a solução fundamental é dada como: 

 

∅∗ (푥, 푦) = 푙푛(푟)                                                                                                         (3) 

 

Sendo 푟 a distância entre os pontos 푖 e 푗 conforme apresentado na figura 1.  





r


y

Pontos Fonte

Pontos de Colocação
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A Eq. (2) abrange apenas problemas cujo potencial é prescrito em todo contorno sendo as 
grandezas incógnitas os fluxos nos pontos de colocação. Para considerar também problemas 
mistos onde existem também regiões do contorno com fluxos prescritos, a derivada dessa 
equação em relação à direção normal ao contorno 휂 deve ser procedida. 

 

∅( , ) =
∅∗ ( , )

휇                                                                                                           (4) 

 

Sendo que: 

 
∅∗ ( , )

= 푞∗ (푥,푦) =                                                                                            (5)  

 

Nesse caso a grandeza incógnita 휇  representa o potencial no ponto de colocação.  
Portanto, após a avaliação em conjunto das Equações (2) e (4) no contorno tem-se um sistema 
matricial resultante o qual pode ser apresentado a seguir. 

                                                                                                                     
푎 푎
푎 푎

⋯ 푎
⋯ 푎

⋮ ⋮
푎 푎

⋱ ⋮
… 푎

휇
휇
⋮
휇

=

휍
휍ퟐ
⋮
휍풏

                                                                              (6)  

                                                                                             

onde 휍  são valores de fluxo ou potencial prescritos no contorno. 

3  MÉTODO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO 

Tomando um corpo homogêneo,	훺, com contorno, 훤, é possível obter a representação 
integral para problemas de Laplace como apresenta Brebbia & Dominguez (1992).  

 

c(푓)∅(푓) + ∫ 푞∗(푓, 푐)∅(푐)푑훤 = ∫ ∅∗(푓, 푐)푞(푐)푑훤                                                    (7) 

 

Sendo: 

∅∗(푓, 푐)  e  q∗(푓, 푐)   as soluções fundamentais de potencial e fluxo apresentas nas 
equações 3 e 5 respectivamente. Nesse caso, 푓 e 푐  são respectivamente os pontos fonte e 
campo. Sendo assim as soluções fundamentais ainda dependem das coordenadas 푥, 푦 do ponto 
campo conforme foi representado anteriormente no tópico sobre o MSF. 



Análise de problemas de Potencial por meio do Método das Soluções Fundamentais e do Método dos Elementos 
de Contorno com reciprocidade dual e elementos de contorno de alta ordem 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 
XI Simpósio de Mecânica Computacional e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 
ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

                                                

Na equação (7) o termo 푐(푓) refere-se às condições de suavidade do contorno no ponto 
fonte 푓. Nesse trabalho serão utilizados elementos de contorno descontínuos de ordem linear, 
cubica e quártica. Assim, em contornos não suaves, os ponto fonte se encontraram afastados 
dos cantos, ou seja, são deslocados para uma regi conforme apresentado na Figura 2. 

 

 
Figura2. Pontos de canto com elementos descontínuos (Brebbia, Telles, Wrobel, 1984) 

 
Portanto, com a adoção dos elementos descontínuos o contorno é sempre suave nos 

pontos fonte e, portanto a variável 푐(푓) é sempre igual a 1/2. Discretizado o contorno em NE 
elementos e interpolando os campos de potencial e fluxo nos pontos de colocação 푖  dos 
elementos através de uma base funções de forma polinomiais 휓  é possível escrever uma 
aproximação da Eq. (7) apresentada na expressão a seguir: 

 

휙 + ∑ ∫ 푞∗(푓, 푐)휓 (푐) 휙 = ∑ ∫ 휙∗(푓, 푐)휓 (푐) 푞                                  (8)                         

 

Escrevendo a equação para todos os pontos fonte do modelo tem-se um sistema resultante 
da ordem de uma vez o número de nós da malha e que pode ser representado genericamente 
como: 

 

[퐻]{휙} = [퐺]{푞}                                                                                                              (9) 

 

Na Equação (9), [퐻] resulta do processo de integração dos termos do primeiro membro 
da Equação (8) enquanto [퐺] refere-se à integração dos termos do segundo membro dessa 
equação. O processo de integração pode ser então procedido numericamente por quadratura 
de Gauss para todos os elementos do contorno que não contenham o ponto fonte. No caso 
desse elemento em particular, devido à singularidade observada na solução fundamental e em 
sua derivada direcional a integração não pode ser avaliada apenas numericamente. Portanto, 
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nesses casos um procedimento de regularização deve ser adotado conforme apresentado no 
tópico a seguir. A resolução do sistema matricial apresentado na Eq. (9) somente é possível 
aplicando-se as condições de contorno do problema diretamente nos pontos de colocação. 
Para isso, deve-se manipulando o sistema de forma a agrupar as incógnitas no vetor do 
primeiro membro do sistema e as variáveis conhecidas no vetor do segundo membro. Tal 
procedimento é realizado mediante trocas de colunas entre as duas matrizes citadas obtendo-
se o seguinte sistema: 

 

[퐴]{퐼푛푐} = [퐵]{푉푃}                                                                                                        (10) 

 

onde:  
[퐴]  e  [퐵] são matrizes construídas a partir dos núcleos [퐻]  e  [퐺] e das condições de                    

contorno; 
{퐼푛푐} Vetor das incógnitas de contorno; 
{푉푃} Vetor das variáveis prescritas no contorno.  

 

4  MÉTODO DE SUBTRAÇÃO DE SINGULARIDADE 

Conforme anteriormente comentado, para a construção do sistema de equações lineares 
do MEC a partir da equação integral singular um procedimento de integração no contorno 
torna-se necessário. Lachat (1975) propôs tal procedimento a partir da integração numérica 
por quadratura de Gauss onde as grandezas do contorno são interpoladas nos pontos fonte por 
funções polinomiais paramétricas de Lagrange. No entanto, devido às singularidades de 
ordem  푙푛(푟), 1 푟⁄  encontradas nas soluções fundamentais 푢∗ e 푝∗  alguns cuidados devem ser 
tomados ao integrar o elemento que contenha a singularidade, elementos singulares.  Segundo 
Aliabadi (2002) uma maneira de tratar núcleos de integração singulares consiste em subtrair o 
ponto singular dando origem a um novo núcleo regular e uma nova integral singular, a qual 
pode ser integrada analiticamente de uma forma mais simples conforme apresentado a seguir 
na Equação (11). 

 

     

∫ 퐹(푥)푑푥 = ∫ [퐹(푥)− 퐹∗(푥)]푑푥 + ∫ 퐹∗(푥)푑푥                                                      (11)  

 

Onde 퐹(푥) e 퐹∗(푥) são funções como a mesma ordem de singularidade, [퐹(푥)− 퐹∗(푥)]é, 
portanto, um núcleo regular e o último termo é a integral singular remanescente. Tal técnica é 
conhecida na literatura como Método de Subtração de Singularidade (MSS). Baseado nesse 
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conceito é possível proceder à subtração das singularidades presentes nos núcleos integrais 
das formulações singular e hypersingular do MEC para problemas potenciais. Para isso é 
utilizada a expansão das coordenadas do contorno aproximado e das grandezas de contorno 
por série de Taylor. A Equações (12) abaixo apresenta a expressão analítica que foi 
implementada computacionalmente para a integração do termo 푢∗ de um elemento contendo o 
ponto singular em seu contorno 훤푗.   

                   

∫ 푢∗ 푞푑훤 =

∫ 푙푛(푟)휑(휉)퐽(휉) − 푙푛(푟∗)휑(휉 )퐽(휉 ) 푑휉 + 						 휑(휉 )퐽(휉 ) (1 + 휉 )푙푛 퐽(휉 )(1 +

휉 ) + (1 − 휉 )푙푛 퐽(휉 )(1 − 휉 ) − (1 + 휉 ) + (1 − 휉 )                                                    (12) 

 

 onde 휉 é a coordenada adimensional de Gauss, 휉  é o valor da coordenada adimensional 
no ponto fonte, 휑(휉) são as funções de forma polinomiais parametrizadas, 퐽(휉) é o jacobiano 
de transformação de coordenadas,  푟 é distancia entre os pontos de integração e pontos fonte, 
calculada a partir das coordenadas do contorno aproximado e 푟∗ a mesma distância, porém 
calculada por expansão das coordenadas em série de Taylor.  

Percebe-se que a integral do segundo membro da Eq. (12) é regular e, portanto pode ser 
integrada por quadratura de Gauss. Já o termo remanescente é o resultado analítico da integral 
singular, o qual foi obtido considerando Valor Principal de Cauchy (VPC). Por fim é válido 
comentar que a aplicação do MSS para a integração do termo 푝∗ não altera a expressão que 
pode ser avaliada diretamente por quadratura de Gauss. 

5  RECIPROCIDADE DUAL 

Da forma como apresentado nas seções anteriores o MEC não tem capacidade de simular 
problemas cujo termo b apresentado na Equação (1) seja não nulo. Para contornar esse 
problema Brebbia & Nardini (1982) desenvolveram o Método da Reciprocidade Dual. Esse 
método é uma forma geral de obtenção de soluções particulares podendo ser utilizado na 
representação de forças distribuídas no domínio do problema como forças de corpo ou mesmo 
carregamento aplicado. No presente trabalho, os termos de domínio foram considerados  
como constantes. A pesar de simples, o comportamento constante de termos de domínio é 
constantemente observado em problemas reais como é o caso da força gravitacional em 
sólidos homogêneos.  

Para introduzir o método considere-se a seguinte função 푘∗ a qual é uma primitiva da 
solução fundamental 휙∗ a qual atende a seguinte relação: 

 

∇ 푘∗ = 휙∗                                                                                                                       (13) 
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Dessa forma pode-se escrever o termo de domínio da formulação do MEC suprimido na 
Eq. (7) como: 

 

∫ 휙∗푏푑훺휴 = ∫ ∇ 푘∗푏푑훺휴                                                                                                (14) 

 

Integrando-se o segundo membro duas vezes por partes é possível obter: 
 

∫ ∇ 푘∗푏푑훺 = ∫
∗
푏푑훤 −휴 ∫ 푘∗ 푑훤 + ∫ 푘∗∇ 푏푑훺        (15) 

 

Rearranjando a expressão resulta em: 
 

∫ (∇ 푘∗푏 − 푘∗∇ 푏)푑훺 = ∫
∗
푏푑훤 −휴 ∫ 푘∗ 푑훤               (16) 

Considerando o termo de volume com variação linear ou constante, ∇ 푏 = 0 , e 
reescrevendo a equação é possível retomar o termo de domínio original da formulação do 
MEC, porém representado agora apenas por integrais de contorno.  

 

∫ ∇ 푘∗푏푑훺 = ∫ 휙∗푏푑훺휴 = ∫
∗
푏 − 푘∗ 푑훤휴           (17) 

 

Antes de se proceder as análises é necessário conhecer a função primitiva 푘∗  e sua 
derivada direcional. Para isso, considere a equação do problema fundamental de uma carga 
pontual atuando no domínio infinito o qual deu origem a solução fundamental anteriormente 
apresentada. 

 

∇ 휙∗ = ∇ (∇ 푘∗) = −∆              (18) 

 

Onde: 

∆  É a função Delta de Dirac em relação ao ponto 푖. 
Dessa equação diferencial bi harmônica é possível encontrar a função primitiva e 

consequentemente proceder sua derivada direcional. 

 

푘∗ = [1 − 푙푛(푟)]              (19) 
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∗
= [1 − 2푙푛(푟)]             (20) 

 

Conhecidas a função primitiva, sua derivada direcional e o valor da função (linear ou 
constante) do termo de volume nos pontos de colocação, é possível então escrever o sistema 
final do MEC como: 

[퐻]{휙} = [퐺]{푞} + {퐷}              (21) 

 

Impondo diretamente as condições de contorno resulta no sistema final apresentado na 
Equação (22) que pode ser resolvido uma vez que todos os valores do segundo membro são 
conhecidos.  

 

[퐴]{퐼푛푐} = [퐵]{푉푃} + {퐷}             (22) 

6  EXEMPLOS 

A seguir serão apresentados três exemplos de problemas potenciais com solução analítica 
fechada. Tais problemas serão analisados com o MEC com elementos lineares e de alta ordem 
sendo os resultados numéricos comparados com a solução analítica. O primeiro exemplo 
também será analisado com o MSF e algumas particularidades do método serão discutidas. 
Além disso, serão considerados termos de volume constante os quais são representados pelo 
Método da Reciprocidade Dual.  

6.1 Exemplo 1: MSF versus MEC 

 O primeiro exemplo é representado a seguir na Figura 3 onde são apresentados os dados 
geométricos e as condições de contorno de potencial e fluxo prescritos.  

 
Figura3. Dados geométricos e condições de contorno do Exemplo 1. 
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Na figura também são apresentados os nós da discretização adotada no contorno. Essas 
condições de contorno foram impostas considerando a solução analítica adotada para o 
problema a qual é abaixo apresentada na Equação (23).  

∅(푥, 푦) = 푥 − 푦 + 푥푦                                                                                                   (23) 

 
Nesse primeiro exemplo não há termo de domínio uma vez que diferenciando a solução 

de potencial obtemos: 
 

∇ ∅(푥, 푦) = 0                                                                                                                   (24) 
 

O problema foi então analisado com o MEC considerando duas diferentes malhas. A 
primeira discretiza cada lado do sólido com 4 elementos lineares e a outra  utiliza 1 elemento 
quártico por lado. Além disso, também foi procedida a análise com o MSF sendo nesse caso 
os pontos fontes afastados 40 metros do contorno na direção normal a esse.  Os resultados de 
potencial e fluxo no contorno são apresentados para ambos os métodos e comparados com a 
solução analítica na Figura 4.  

 
Figura4. Solução de potencial e fluxo no contorno: MSF, MEC e solução analítica. 

 

Nos gráficos, os valores das abcissas foram considerados como sendo a coordenada de 
contorno aberto variando de zero na origem até 16 ao retornar para o mesmo ponto. Os 
resultados demostram que ambos os métodos foram capazes de obter uma boa aproximação 
da solução analítica. No entanto, vale mencionar que no MSF a escolha do afastamento 
adequado dos pontos fontes em relação ao contorno é essencial para obtenção de bons 
resultados. Isso porque ao se adotar pontos fontes muito próximos ao contorno, as soluções 
fundamentais tendem a resultar singular e esses elevados valores acabam mal condicionando 
o sistema final. Por outro lado, adotando-se um ponto fonte muito afastado, as distâncias entre 
a fonte e os pontos do contorno são próximas uma vez que os pontos do contorno estão 
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relativamente próximos quando comparados com a fonte. Isso faz com que o sistema também 
se torne mal condicionado.  

Para demostrar a sensibilidade da escolha adequada de afastamento o problema foi 
analisado novamente com o MSF considerando distâncias iguais a 40 m, 400.000 m e 0,04 m 
que correspondem a 1000%, 10000000% e 0,01% da dimensão do lado do sólido.  Esses 
resultados são a seguir apresentados e comparados com a solução analítica na Figura 5. 

A partir dos resultados é possível concluir que a escolha do adequado afastamento é 
essencial para a obtenção de bons resultados visto que os resultados para as distâncias 
40.0000 m e 0,04 m apresentarão grandes erros numéricos. 

 
Figura5. Avaliação da sensibilidade do afastamento dos pontos fontes no MSF. 

 

6.2 Exemplo 2: Reciprocidade dual e potencial quadrático  

O seguinte exemplo é apresentado na Figura 6 abaixo que contém os dados geométricos 
do problema, as coordenadas de 5 pontos internos e as condições de contorno de potencial e 
fluxo prescritos.  

 
Figura6. Dados geométricos e condições de contorno do Exemplo 2. 
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As condições de contorno do problema foram impostas a partir da solução analítica 
quadrática proposta na Equação (25) abaixo.  

 

∅(푥, 푦) = 푥 − 2푦                                                                                                           (25) 

 

Diferenciando a equação obtém-se então o termo de domínio que no caso desse exemplo 
é constante.  
 

∇ ∅(푥, 푦) = 푏 = −2                                                                                                        (26)                                                 
 

O problema foi analisado com o MEC sendo o termo de domínio considerado através do 
Método da Reciprocidade Dual. Na análise, duas diferentes malhas. Novamente, na primeira, 
cada lado é discretizado por 3 elementos lineares. Já a outra malha utiliza 1 elemento cúbico 
por lado. Os resultados dos campos de potencial e fluxo no contorno são apresentados na 
Figura 7 a seguir e comparados com a solução analítica.  

 
Figura7. Solução de potencial e fluxo no contorno: MEC versus solução analítica. 

 

A partir dos resultados percebe-se que ambas as discretizações adotadas geraram uma boa 
aproximação numérica para os campos de fluxo e de potencial no contorno. Por fim foi 
também avaliado o campo de potencial nos pontos internos e os resultados são apresentados a 
seguir na Figura 8. 

Com o gráfico percebe-se que a aproximação com elementos de alta ordem foi 
ligeiramente mais precisa. 
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Figura8. Solução de potencial nos pontos internos: MEC versus solução analítica. 

 

6.3 Exemplo 3: Reciprocidade dual e potencial cúbico  

O ultimo exemplo possui dados geométricos iguais aos do exemplo anterior que foram 
apresentados na Fig. 6.  No entanto a solução analítica adotada para o potencial nesse 
exemplo é cúbica.  

 

∅(푥, 푦) = 푥 − 3푦 푥 + 5푥                                                                                             (27) 

 

Novamente existe termo de domínio constante o qual é obtido diferenciando a Equação 
(27) a cima.  

 

∇ ∅(푥, 푦) = 10                                                                                                                 (28)                                                                                         

 

Foi utilizada novamente a Reciprocidade Dual para lidar com o termo de domínio e o 
problema foi analisado com o MEC considerando a mesma discretização do exemplo anterior. 
Os resultados para os pontos de contorno são apresentados na Figura 9. 

Verificam-se, também nesse exemplo, boas aproximações para os resultados no contorno 
com ambas as malhas. Assim como no exemplo anterior foi também avaliado o campo de 
potencial nos pontos internos sendo os resultados apresentados na Figura 10. 

Com o gráfico mais uma vez demostra-se a eficácia da formulação para a análise de 
problemas potenciais mesmo com a presença de termos de domínio. 
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Figura9. Solução de potencial e fluxo no contorno: MEC versus solução analítica. 

 

 
Figura10. Solução de potencial nos pontos internos: MEC versus solução analítica. 
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