
 

Capítulo 8. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

Este capítulo apresenta as principais constatações deste trabalho, um resumo das 

contribuições desta dissertação e sugestões para trabalhos futuros. 

 

 8.1 CONSTATAÇÕES 

 

 Conforme apresentado inicialmente, este trabalho tinha como proposta o aperfeiçoamento 

das técnicas existentes para se estimar erros envolvidos em processos iterativos em CFD. Diante 

dos estudos sobre os estimadores de erro já existentes na literatura, dos testes realizados e dos 

resultados obtidos podemos dizer que os objetivos foram alcançados.  

O estimador de erro de iteração estudado neste trabalho, o estimador empírico, calcula a 

incerteza numérica (estimativa do erro numérico) com base na taxa de convergência da variável 

de interesse. Foi constatado que este estimador apresenta relações diretas com os estimadores 

delta, FP e RB.  Através da efetividade do estimador de erro, isto é, da razão entre incerteza e 

erro verificou-se a eficiência do estimador empírico quanto à sua acurácia e confiabilidade. 

Nos testes numéricos realizados, inicialmente foram analisados procedimentos iterativos 

para resolução de equações quadráticas e sistemas lineares de ordem 2. Nestes casos o estimador 

mostrou-se eficiente. Em seguida foram realizados testes com a equação de Poisson, equação de 

Lapalce e equações de Navier-Stokes. Em todos os testes realizados, analisou-se também a 

eficiência do método de previsão da confiabilidade do resultado obtido pelo estimador de erro. 

Nos testes com a equação de Poisson verificou-se dois tipos de comportamento. Nas 

iterações iniciais, no máximo 13% do número total de iterações, as estimativas de erro são 

inacuradas e sem confiabilidade, de forma geral. Após estas iterações iniciais, as estimativas são 

cada vez mais acuradas. Nestes testes o método de previsão da confiabilidade, apresentou bons 

resultados, sendo que, a ocorrência de falha na previsão deu-se pela influência dos erros de 

arredondamento. 
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Nos testes realizados com a equação de Laplace sem a utilização da técnica multigrid  

constatou-se comportamento semelhante ao obtido com a equação de Poisson, ou seja, existe 

discordância entre incerteza e erro somente nas iterações iniciais. No entanto, nestes testes as 

“iterações iniciais” correspondem a, no máximo, 9% do número total de iterações, sendo esta 

uma faixa percentual é menor que para a equação de Poisson. Para os testes envolvendo a 

aplicação da técnica multigrid o estimador empírico não mostrou-se eficiente; pois apresentou 

acurácia baixa  e resultados pouco confiáveis. 

Ao se analisar o comportamento do erro de iteração envolvido na resolução numérica das 

equações de Navier-Stokes constatou-se que neste caso o erro de iteração também apresentou 

oscilações nas “iterações externas iniciais”, o que não havia ocorrido nos casos anteriores. 

Quanto à eficiência do estimador de erro e do método de previsão obteve -se resultados 

semelhantes aos casos anteriores. Neste caso as “iterações externas iniciais” correspondem a no 

máximo 17 % do número total de iterações externas envolvidas no cálculo, sendo que esta faixa 

percentual é maior que nos casos anteriores.    

O desempenho do estimador empírico pode ser dividido em três intervalos: nas “iterações 

iniciais” a acurácia é baixa, em geral; quando o número de iterações é muito elevado, os erros de 

arredondamento afetam a acurácia, que é boa; no intervalo entre esses dois extremos, a acurácia 

tende a ser grande à medida que se aumenta o número de iterações. Não se recomenda usar o 

estimador empírico em processos iterativos que empreguem métodos multigrid, pois nestes casos 

o erro de iteração não apresenta comportamento monotônico. 

   O método de previsão da confiabilidade apresentou bons resultados em todos os testes 

realizados, com exceção dos testes envolvendo a técnica multigrid. A ocorrência de falhas na 

previsão deu-se pela influência dos erros de arredondamento, pois quando o número de iterações 

é muito elevado, os erros de arredondamento prevalecem sobre os erros de iteração. 

 

8.2 RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES 

  

 As contribuições do presente trabalho podem ser resumidas nos seguintes pontos: 

• Verificou-se a existência de relações diretas entre os estimadores de erro de iteração 

empírico, delta, Ferziger e Peric, e Roy e Blotner. 

• O estimador empírico foi aplicado e teve seu desempenho analisado nos seguintes 

casos: resolução numérica de equações quadráticas, sistemas lineares de ordem 2, equação de 

Poisson, equação de Laplace e equações de Navier-Stokes.   
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• Foi proposto um método de previsão da confiabilidade do resultado obtido pelo 

estimador de erro empírico através dos resultados numéricos em três iterações consecutivas e de 

uma solução extrapolada. 

•  Verificou-se que a aplicação do estimador empírico não é adequada para processos 

iterativos que empregam métodos multigrid. 

 

 8.3 TRABALHOS FUTUROS 

 

Com o objetivo de aperfeiçoar os resultados obtidos neste trabalho, são propostas 

algumas sugestões para novos trabalhos: 

a) Investigação sobre a eficiência do estimador de erro em outros processos iterativos que 

apresentem razão de convergência de comportamento convergente. Analisar também, o 

comportamento da estimativa do erro para métodos iterativos com razão de convergência 

oscilatória. 

b) Formalização matemática do método de previsão da confiabilidade do estimador de 

erro.  

c) Aperfeiçoamento do estimador de  erro onde a ordem aparente apresenta 

comportamento oscilatório.  

d) Investigação dos efeitos causado pelos erros de arredondamento devido aos cálculos 

envolvidos na estimativa do erro de iteração.  

e) Análise das “iterações iniciais”, ou seja, a partir de que iteração o estimador empírico é 

recomendável. 

f) Estudo da estimativa do erro envolvido em processos iterativos que empreguem a 

técnica multigrid. 

 


