
 

Capítulo 1. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

Este capítulo descreve o problema tratado neste trabalho, que se constitui no estudo de 

um estimador de erro para processos iterativos. São apresentadas as principais razões para 

utilização de um estimador. Em seguida, é feita uma breve apresentação sobre as principais 

fontes de erros envolvidos em processos numéricos. Por fim, tem-se o escopo do trabalho. 

 

 1.1 O PROBLEMA 

 

Em engenharia, problemas que possuem solução analítica são aqueles que envolvem 

equações, geometrias e condições de contorno e iniciais muito simples, ou seja, são as exceções. 

Para os demais problemas utilizam-se métodos numéricos cujas soluções são obtidas com o 

emprego de computadores. A tarefa de um método numérico é resolver uma ou mais equações 

diferenciais, substituindo as derivadas existentes na equação por expressões algébricas que 

envolvem a função incógnita. A maneira de obter essas equações algébricas é que caracteriza o 

tipo de método numérico. Para tratar modelos computacionalmente é necessário expressar de 

forma adequada as equações e a região (domínio) em que elas são válidas. Como não se pode 

obter soluções numéricas sobre uma região contínua, devido aos infinitos pontos da mesma, 

inicialmente o domínio deve ser discretizado, ou seja, dividido em pontos, elementos ou 

volumes. Somente nestes pontos é que as soluções serão obtidas.  

Os resultados numéricos obtidos devem ser, entretanto, confiáveis e este é um ponto de 

extrema importância a ser observado. A diferença entre a solução analítica exata de uma variável 

de interesse e a sua solução numérica é denominada por Ferziger e Peric (1999) de erro da 

solução numérica, ou simplesmente, erro numérico. O erro numérico é causado por diversas 

fontes de erro, que podem ser classificados em (Marchi, 2001): erros de truncamento, erros de 

iteração, erros de arredondamento e erros de programação. Estas fontes de erro são explicadas na 

seção 1.3. O processo que quantifica o erro numérico tem sido denominado recentemente de 
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verificação (Blottner, 1990; Mehta, 1996; Oberkampf e Blottner, 1998; Roache, 1998; AIAA, 

1998; Jameson e Martinelli, 1998; Rizzi e Voss, 1998; Fortuna, 2000) ou validação numérica 

(Maliska, 1995). A verificação dá-se através da utilização de estimadores de erro. A estimativa 

fornecida por um estimador de erro pode também ser chamada de incerteza numérica.   

O problema tratado neste trabalho é a estimativa do erro de iteração de soluções 

numéricas em Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD), sendo que os cálculos envolvidos 

nesta área requerem grande acurácia. A área de conhecimento denominada CFD estuda métodos 

computacionais para simulação de fenômenos que envolvem fluidos em movimento com ou sem 

troca de calor. No geral, CFD apresenta um versátil conjunto de algoritmos para solução 

numérica dos problemas de escoamento (Fortuna, 2000). A primeira solução numérica para um 

escoamento viscoso foi proposta por Thom (1933), envolvendo o método de diferenças finitas e 

o uso de um processo iterativo. 

  Em CFD, o uso de métodos iterativos é comum, devido à existência de modelos 

matemáticos constituídos por sistemas de equações não- lineares acoplados, equações de Navier-

Stokes, etc. As descrições matemáticas do comportamento dos fluidos só ganharam força no 

século XIX, na forma das equações de Navier-Stokes. Ainda hoje, apesar de todos os progressos 

da matemática, não é possível resolver analiticamente estas equações para problemas reais de 

engenharia, os quais possuem domínios e condições de contorno complexas. Utilizam-se então 

métodos numéricos, os mais comuns são: diferenças finitas, volumes finitos e elementos finitos. 

Em CFD uma particularidade dos sistemas lineares provenientes da discretização de equações 

diferenciais é que eles são, em geral, muito grandes e as matrizes que surgem da aplicação destes 

métodos numéricos são normalmente esparsas, ou seja, com muitos elementos nulos. A aplicação 

de um método direto para solução de um sistema cuja matriz possui estas características, não é 

recomendável, pois pode-se ao longo do processo preencher com valores os elementos nulos, e 

pelo fato de se ter que armazenar toda a matriz na memória do computador, apesar da maior 

parte destes espaços estar sendo preenchida com zeros. Os métodos iterativos não sofrem este 

problema, requerem somente o resultado da multiplicação da matriz coeficiente por um vetor e, 

portanto, o padrão de zeros da matriz não sofre qualquer modificação ao longo do processo.  

Processos iterativos consistem em se repetir a aplicação de um algoritmo, em geral 

simples, que a partir de uma aproximação conhecida constrói uma nova, mais próxima da 

solução exata. Fornece desta maneira, uma resposta exata somente como limite de uma 

seqüência infinita. Em geral, métodos iterativos são fáceis de serem programados porque os 

cálculos envolvidos são os mesmos em todas as iterações (Kreiszig, 1999).  
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1.2 OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como objetivo o aperfeiçoamento das técnicas existentes para estimar  

erros cometidos nos procedimentos iterativos aplicados em CFD. Propõe-se, então, analisar o 

desempenho de um novo estimador para o erro de iteração, o estimador empírico. Analisa-se 

também, um método de previsão da confiabilidade do resultado obtido pelo estimador de erro. 

 

1.3 ERRO NUMÉRICO 

 

O erro numérico é causado por diversas fontes, que são (Marchi, 2001): erros de 

truncamento (ET), erros de arredondamento (Eπ), erros de programação (Ep) e erros de iteração 

(En); segundo Ferziger e Peric (1999), Oberkampf e Blottner (1998), Roache (1998), Tannehill et 

al. (1997), Celik e Zhang (1995) e Demuren e Wilson (1994). Simbolicamente, tem-se 

 

 E(φ)  =  E (ET , Eπ , Ep , En
 )                                  (1.1) 

 

onde (φ) é a variável de interesse podendo ser local ou global, primária ou secundária; 

dependendo do problema. Essas quatro fontes de erro podem ter magnitudes e sinais diferentes, o 

que pode acarretar em cancelamentos parciais ou totais entre esses erros. A definição, o efeito e a 

origem de cada uma destas quatro fontes de erro são explicados a seguir de forma isolada. 

• Erros de Truncamento 

Como é mencionado anteriormente, dado um modelo matemático, é comum substituí- lo 

por um modelo numérico. A maioria dos modelos numéricos envolve o truncamento, que nada 

mais é do que o modelo original definido de tal forma que todas suas partes possam ser 

calculadas em um número finito de passos. O erro que ocorre aos se truncar um processo infinito 

é chamado erro de truncamento (ET), ou seja, é proveniente do fato de se aproximar um problema 

contínuo com informação num conjunto infinito por um problema discreto com informação num 

conjunto finito. 

Tannehill et al. (1997), Ferziger e Peric (1999) e Roache (1998) são exemplos de 

trabalhos que discutem sobre erros de truncamento e de discretização. Quando o erro E(φ)  da 

solução numérica é gerado apenas por erros de truncamento (ET), ele é denominado de erro de 

discretização (Ferziger e Peric, 1999). Questões sobre este tipo de erro podem ser encontradas no 

texto de Marchi (2001). 
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• Erros de Arredondamento 

 Um número pode admitir várias representações, mas normalmente adota-se uma sucessão 

de racionais que são múltiplos de uma potência de 10 (base decimal), ou seja, utiliza-se notação 

científica. No caso da notação científica, um número representa-se através do sinal, da mantissa e 

do expoente, na base decimal. Os dígitos variam entre 0 e 9, mas o primeiro dígito da mantissa 

deve ser diferente de zero (o número zero é representado à parte). Mas, a menos que se esteja de 

posse de uma máquina com memória infinita, a representação de um número deve ser finita, pelo 

que, conseqüentemente somos obrigados a considerar um número finito de dígitos na mantissa e 

uma limitação nos valores dos expoentes admitidos.  

Dorn e McCracken (1981) e Hamming (1973) são exemplos de trabalhos que discutem 

sobre erros de arredondamento. Os erros de arredondamento (Eπ) são os erros que ocorrem 

principalmente devido à representação finita dos números reais nas computações. Eles dependem 

do compilador (software) usado para gerar o código computacional e do computador (hardware) 

empregado em sua execução. Na linguagem Fortran 90, por exemplo, pode-se usar precisão 

simples com quatro bytes, precisão dupla com oito bytes ou precisão quádrupla com 16 bytes por 

variável do tipo real. Quanto maior é a precisão usada para representar as variáveis, menores são 

os erros de arredondamento; entretanto, maior é a memória computacional necessária para o 

armazenamento destas variáveis.  

• Erros de Programação 

 Não basta desenvolver o programa para resolver um dado problema, deve-se analisar se a 

solução está correta. Muitos erros podem ocorrer durante o desenvolvimento de um programa. 

Esses erros podem ocorrer por um mau entendimento dos elementos da linguagem utilizada ou 

até mesmo por descuido. Uma maneira de se evitar esse tipo de erro é efetuar testes para detectar 

erros no programa.  Shih (1985), Maliska (1995) e Roache (1998) são exemplos de trabalhos que 

apresentam procedimentos para se detectar erros de programação. Na categoria de erros de 

programação (Ep) incluem-se basicamente (Roache, 1998): 

1) os erros resultantes do uso incorreto de um modelo numérico na aproximação de um modelo 

matemático; 

2) os erros gerados na implementação do modelo numérico num programa computacional; 

3) os erros cometidos no uso do programa computacional durante a obtenção da solução 

numérica; e 

4) qualquer outra eventual fonte de erro. 
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• Erros de Iteração 

Roy e Blottner (2001), Ferziger e Peric (1999), Roache (1998), Kim et al. (1998) e 

Demuren e Wilson (1994) são exemplos de trabalhos que discutem sobre erros de iteração. De 

acordo com Ferziger e Peric (1999), considerando-se uma determinada variável de interesse (φ ), 

o erro de iteração (En) é a diferença entre a solução exata (Φ ) das equações discretizadas e a 

solução numérica em uma determinada iteração ( nφ ), admitindo-se que a solução exata seja 

única. As equações discretizadas resultam da aplicação de um modelo numérico sobre um 

modelo matemático. Tem-se, então, que: 

 

nnE φ−Φ=                                            (1.2) 

 

onde n representa o número da iteração corrente no processo de solução do sistema de equações 

algébricas, gerado pelas equações discretizadas do modelo matemático. Entre outros, alguns 

fatores que geram erros de iteração são: 

1) o emprego de métodos iterativos para resolver as equações discretizadas, ou o sistema de 

equações algébricas; 

2) o uso de métodos segregados na obtenção da solução de modelos matemáticos constituídos 

por mais de uma equação diferencial; 

3) a existência de não- linearidades no modelo matemático;  

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está organizada em 8 capítulos, e apresenta-se da seguinte forma: 

• O Capítulo 1 apresentou uma breve abordagem do problema tratado durante este trabalho e 

o objetivo desta dissertação. 

• No Capítulo 2 discute-se sobre a convergência de processos iterativos e sobre os estimadores 

de erro de iteração disponíveis na literatura. Discute-se, também, sobre a estrutura e resolução de 

sistemas de equações encontrados em problemas de engenharia. 

• O Capítulo 3 trata das relações entre os estimadores já existentes e uma nova proposta de 

estimativa do erro de iteração, o estimador empírico. Também trata sobre um novo método de 

previsão da confiabilidade do resultado obtido pelo estimador de erro. 
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• No Capítulo 4 são considerados quatro testes iniciais com a finalidade de verificar o 

desempenho do estimador empírico e do método de previsão da confiabilidade em alguns 

procedimentos iterativos simples. 

• O Capítulo 5 envolve a resolução numérica de um problema difusivo unidimensional com 

absorção de calor. 

• No Capítulo 6 é abordado um problema de difusão bidimensional, em regime permanente, 

sem geração de calor e com condutividade térmica constante.  

• O Capítulo 7 trata de um problema de escoamento bidimensional isotérmico de fluido 

incompressível, representado pelas equações de Navier-Stokes.  

• O Capítulo 8 é dedicado à conclusão da dissertação e sugestões para trabalhos futuros. 

 

 


