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Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo sobre um problema eletrostático usando Métodos 

sem Malha. O estudo é uma sequência de trabalhos que vem sendo desenvolvidos na 

aplicação de métodos sem malhas na solução de problemas eletrostáticos bidimensionais, na 

área de eletromagnetismo. Neste trabalho, utiliza-se o Método Interpolante de Galerkin sem 

Elementos, que se apresenta como um dos métodos mais populares e utilizados. Inicialmente 

apresenta-se um histórico da aplicação de métodos sem malha e conceitos básicos de 

eletromagnetismo. A seguir, desenvolve-se a formulação matemática do problema 

eletrostático de um capacitor de dimensões finitas. O processo de discretização sem malha é 

então introduzido e finalmente, mostra-se os resultados obtidos e uma comparação com 

aqueles gerados pelo Método dos Momentos e o CST®. 
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Abstract 

This project presents a study about an electrostatic problem using Meshless Methods. 

The study is a sequel of some other works that have been developed in the application of 

Meshless Methods in the solution of two-dimensional electrostatic problems in the field of 

electromagnetism. In this project, is used the Interpolating Element Free Galerkin Method, 

which presents itself as one of the most popular and used methods. First, a history of the 

meshless method application is shown and the basic concepts of electromagnetism. Hereafter, 

the mathematical formulation of the electrostatic finite-dimensional capacitor problem is 

developed. The meshless discretization is introduced and finally, the result obtained is 

presented and a comparison is made with the results obtained with the Method of Moments 

and CST®. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Neste capítulo é apresentado um histórico sobre métodos numéricos computacionais, 

sua utilização em engenharia e em outras áreas do conhecimento e, a evolução de alguns 

métodos específicos que conduziram ao desenvolvimento do método que é utilizado na 

resolução do problema sob investigação. 

1.1. Contextualização do Problema 

Em eletromagnetismo tem-se uma vasta quantidade de problemas que necessitam da 

utilização de métodos numéricos computacionais para a sua resolução. Os métodos numéricos 

surgiram antes dos computadores e com a evolução dos mesmos, se tornaram mais acurados e 

foi possível a utilização destes em problemas cada vez mais complexos. 

Os métodos computacionais mais tradicionais em eletromagnetismo são aqueles com 

criação de malhas. Esses são divididos em dois grupos: métodos integrais e métodos 

diferenciais. Entre os métodos integrais pode-se citar o Método dos Momentos (Method of 

Moments - MoM), cuja precisão e robustez encontra-se amplamente confirmada na literatura 

[1]. Já entre os métodos diferenciais, destacam-se o Método das Diferenças Finitas (Finite 

Difference Method - FDM) [2] e o Método dos Elementos Finitos (Finite Element Method - 

FEM) [3] que são utilizados para resolver equações diferenciais parciais que definem os 

problemas sob análise. Eles trabalham com a transformação dos problemas do domínio 

contínuo para subdomínios discretos, através da criação de malhas. Essas malhas devem ser 

definidas antes da definição da equação diferencial que é, posteriormente, convertida em um 

conjunto de equações algébricas em função das variáveis desejadas [4]. 

Apesar do sucesso dos métodos diferenciais com criação de malha, sua aplicação 

encontra dificuldades quando o problema se torna muito complexo. Para problemas em que as 

fronteiras não são muito bem definidas, em que existe interface móvel ou grande deformação 

e ainda para problemas em que a geometria é muito complexa, a aplicação de métodos com 

malha pode se tornar trabalhosa e conduzir a um custo computacional elevado.  
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Com a necessidade de se trabalhar com esse tipo de problema e as restrições dos 

métodos mesh-based, como são chamados os métodos que trabalham com a criação de malhas 

como forma de discretização do domínio de solução [5], foi introduzido há cerca de quarenta 

anos uma família de métodos que não necessitam da criação de uma malha para a resolução 

do problema. São os chamados Métodos sem Malha (MM) ou Meshless. “O objetivo de 

métodos meshless é eliminar pelo menos parte dessa estrutura (malhas) fazendo a 

aproximação inteiramente por meio de nós” [6]. 

O primeiro método sem malha data de 1977 e usou a técnica da Hidrodinâmica de 

Partícula Suavizada (Smooth Particle Hydrodynamics – SPH) para modelar fenômenos 

astrofísicos sem fronteiras, como a explosão de estrelas [7]. Apesar de não terem sido 

apresentados muitos estudos sobre MM por muitos anos após a primeira publicação, durante a 

década de 1990, vários pesquisadores propuseram outras técnicas e melhorias nas já existentes 

como: Método dos Elementos Difusos (Diffuse Element Method – DEM) [8], Método de 

Galerkin Sem Elemento (Element-Free Galerkin – EFGM) [9], Método de Partículas com 

Núcleo Reproduzido usando Múltipla Escala e Wavelet (Wavelet and Multiple Scale 

Reproducing Kernel Method) [10], Método de Partícula com Núcleo Reproduzido 

(Reproducing Kernel Particle Method – RKPM) [11], o Método de Partição da Unidade (The 

Partition of Unity Method – PUM) [12], dentre outros. 

Os estudos e aplicações da técnica meshless se iniciaram no campo da engenharia civil 

e da engenharia mecânica, com trabalhos que além de apresentar os métodos e suas 

características mais relevantes [6], também calcularam as grandezas físicas envolvidas [9]. 

Além dessas áreas, tem-se ainda aplicações nas áreas de ciências biológicas como a utilização 

do Método da Solução Fundamental (Methodof Fundamental Solutions – MFS) para 

eletrocardiogramas de potencial inverso, que é um exame definido numa área de malhamento 

complexo, o coração [13] e ainda a aplicação do SPH para simular a deformação sofrida por 

tecido humano mole durante cirurgias pela ação de forças externas [14]. 

A aplicação de MM em eletromagnetismo não é tão antiga como a utilização em 

outras áreas, porém, tem apresentado acentuado crescimento que pode ser comprovado devido 

à quantidade de estudos realizados nos últimos 20 anos. Pode-se citar o estudo da 

discretização de um sistema por um MM baseado no método dos mínimos quadrados [15], a 

aplicação do Método de Interpolação Radial de Pontos (Radial Point Interpolation Method – 

RPIM) para modelagem eletromagnética [16], e ainda a apresentação de alguns métodos 

baseados no MLS, como o método de Galerkin [17]. 
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Dentre os MM, o EFGM é um dos mais conhecidos e utilizados, ele não apresenta 

dependência da distribuição de nós com a malha de integração, usa o Método dos Mínimos 

Quadrados Móveis (Moving Least Square - MLS) para a construção da função de forma, 

apresenta resultados precisos e tem sido usado com sucesso em problemas de 

eletromagnetismo [3]. Com o aprofundamento dos estudos, surgem cada vez mais exemplos 

do método EFGM aplicado ao eletromagnetismo em que pode-se citar a implementação do 

MM EFGM para cálculo de campo eletromagnético [18] e a utilização do método para o 

cálculo de campos estáticos e quasi-estáticos [19]. 

O EFGM utiliza o MLS para discretizar o espaço e construir as funções de forma. 

Essas funções são utilizadas para definir um subespaço finito e o método de Galerkin usado 

para se encontrar a solução nesse espaço. Como o MLS pode reproduzir funções de qualquer 

ordem, o EFGM pode então encontrar a solução para problemas com condições de contorno 

de segunda ordem [20]. Uma deficiência do EFGM, entretanto, é dada pelo fato das funções 

de forma do MLS não cumprirem a propriedade do delta de Krönecker, ou seja, as funções 

não são interpoladoras. Assim a imposição das condições de fronteira essenciais requer a 

utilização de métodos adicionais como o método dos multiplicadores de Lagrange [9]. Porém, 

é possível contornar essa restrição fazendo uma adaptação no MLS de forma que suas funções 

de forma satisfaçam a propriedade do delta de Krönecker; esse processo é conhecido como 

Mínimos Quadrados Móveis Interpolantes (Interpolating Moving Least Squares – IMLS) e foi 

proposto por Marques et al. em 2007 [21]. O EFGM aplicado juntamente com a técnica do 

IMLS é chamado nesse trabalho de Método dos Elementos Livres de Galerkin Interpolantes 

(Interpolating Element Free Galerkin Method – IEFGM). 

Embora resultados eficientes já tenham sido alcançados e estes demonstrem que MM 

podem ser facilmente aplicados a geometrias complexas e não homogêneas, em geral, a 

aplicação é utilizada para problemas bidimensionais. Ainda hoje, a extensão dos estudos para 

problemas tridimensionais é trabalhosa e não apresenta uma grande quantidade de estudos. 

Alguns trabalhos em 3D já foram propostos na área da mecânica como o estudo de problemas 

de condução de calor em 3D [22]. Em eletromagnetismo pode-se citar o estudo realizado para 

o cálculo de campo eletromagnético utilizando o método EFGM para problemas 3D [23]. 

Verifica-se, portanto, a necessidade de estender os estudos com o método EFGM para 

problemas tridimensionais. 
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1.2. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento teórico, analítico e numérico 

do método sem malha Interpolante de Galerkin sem Elemento para solução de problemas 

eletrostáticos tridimensionais. 

Para isso tem-se: 

 Estudo bibliográfico sobre a aplicação de MM em algumas áreas de estudo, em 

especial aplicações em problemas de eletromagnetismo; 

 Desenvolvimento do modelo matemático para solução do problema utilizando 

o IEFGM; 

 Desenvolvimento de um programa computacional em MatLab para avaliação 

do problema sob estudo; 

 A validação do modelo desenvolvimento por meio de comparações entre as 

soluções obtidas utilizando o IEFGM, o MoM e o CST®. 

1.3. Organização do Texto 

O presente texto é dividido em 4 capítulos. O primeiro trata da introdução e breve 

histórico sobre o uso de MM em problemas de engenharia. No Capítulo 2, é apresentado o 

problema sob estudo e são feitos os desenvolvimentos matemáticos das funções que 

descrevem o problema e sua solução numérica utilizando IEFGM. No Capítulo 3 apresenta-se 

os resultados obtidos e as comparações pertinentes e no Capítulo 4 são apresentadas as 

conclusões do trabalho e propostas de continuidade.  
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Capítulo 2 

IEFGM 

Neste capítulo é apresentada a modelagem matemática para a solução de um problema 

eletrostático tridimensional sob estudo utilizando o Método dos Elementos Livres de Galerkin 

Interpolante. A geometria do problema trabalhado e as grandezas analisadas no cálculo do 

campo e potencial elétrico são apresentadas. 

2.1. Descrição do Problema 

O problema sob estudo nesse trabalho é um problema eletrostático: um capacitor de 

placas paralelas finito, conforme apresentado na Figura 2.1, de dimensões a x b x c, 

preenchido por um material dielétrico único de permissividade elétrica 
Ωε . Nas placas 

superior e inferior são definidos os planos aos quais se aplica a condição de contorno de 

Dirichlet, região u , com potenciais elétricos de valores conhecidos Vo e V, respectivamente. 

Nas faces da direita, da esquerda, anterior e posterior são definidos os planos onde se aplicam 

as condições de contorno de Neumann, região n . Esse problema pode ser resolvido partindo-

se das equações de Maxwell e relações constitutivas apresentadas em: 

 , D  (2.1) 

  ,D E  (2.2) 

onde D é a densidade de fluxo elétrico (C/m2), E é a intensidade do campo elétrico (V/m), ρ é 

a densidade volumétrica de carga elétrica (C/m3) e ε é a permissividade elétrica relativa do 

meio (F/m). 
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Figura 2.1 – Geometria do problema. 

 

O potencial escalar elétrico V pode ser definido tal que: 

 V E . (2.3) 

Substituindo a Equação (2.3) na Equação (2.2), pode-se escrever a Equação (2.1) em 

função do potencial elétrico V da seguinte forma: 

     .,,V zyx   (2.4) 

Para o caso tridimensional proposto, e sabendo-se que no interior do dielétrico 

homogêneo, a região de estudo do problema, Ω, não existe distribuição de carga elétrica, a 

Equação (2.4) é reescrita como: 

 V V V
0

x x y y z z
  

         
      

         
. (2.5) 

Deve-se incorporar à Equação (2.5) as informações sobre as condições no contorno do 

problema. As condições trabalhadas são as condições de contorno de Dirichlet e Neumann. A 

condição de Dirichlet, apresentada na Equação (2.6), é uma condição de contorno essencial, 

aplicada às faces Γu  e define o valor de potencial escalar elétrico nessa região. 

 
0VV  ,            ( , , )   Γ .ux y z   (2.6) 
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A condição de Neumann, mostrada na Equação (2.7), é uma condição de contorno 

natural, imposta nas faces Γn , e define o valor da derivada na direção normal do potencial 

elétrico. 

                                                

V
0




n
,   ( , , )   Γ ,nx y z   (2.7) 

onde n é o vetor normal a n. 

A Equação (2.5) juntamente com as condições de contorno apresentadas nas Equações 

(2.6) e (2.7) constituem a forma forte do problema. Existem vários métodos que são 

empregados para a solução direta das equações na forma forte do problema, porém, esse pode 

levar a um elevado custo computacional. Além disso, a busca de soluções para a forma forte 

do problema se restringe a um espaço de funções solução muito mais limitado [24]. 

A alternativa para transpor essas dificuldades é construir uma solução considerando 

algumas aproximações, fazendo com que o espaço de funções solução seja relativamente mais 

abrangente, mas mantendo a robustez e precisão da solução. Essa formulação é conhecida 

como forma fraca e conduz a um método único, que pode ser aplicado para resolver diferentes 

tipos de problemas físicos e é apresentada na Seção 2.2 [3]. 

2.2. Forma Fraca 

Existem vários métodos para a obtenção da forma fraca de uma função, o mais 

utilizado é o Método dos Resíduos Ponderados (Weighted Residual Method - WRM). Esse 

método consiste na minimização do resíduo gerado pela solução aproximada [3]. Na 

formulação da solução fraca admite-se uma solução aproximada V* para a Equação (2.5) 

sendo o resíduo τ, gerado por essa aproximação, dado por: 

 
.*V 





    (2.8) 

Para minimizar esse resíduo gerado, pondera-se o mesmo por uma função de peso Ρ, 

integrado em todo o domínio do problema Ω e igualado forçadamente a zero [3]: 

 
 

.*VP 















  d  

(2.9) 
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Adota-se a notação V, para simplificar a expressão, para designar a solução 

aproximada V*.  Realizando a integração por partes e incorporando a condição de Neumann a 

expressão da forma fraca do problema é mostrada na Equação (2.10). 

  
Ω

P. V dΩ 0     . (2.10) 

A forma fraca apresentada na Equação (2.10) pode ser reescrita como  

 ( ,Ρ) 0 ,B V   (2.11) 

onde 

  
Ω

(V,Ρ) Ρ V dΩB       .    (2.12) 

A Equação    (2.12) representa a notação que é utilizada para simplificar a modelagem 

matemática da solução do problema. Pode-se observar que: 

1. A integral da Equação    (2.12) é avaliada no domínio Ω; 

2. A Equação    (2.12) é simétrica pois a ordem de derivação, tanto do potencial 

quanto da função de peso P, é igual. 

2.3. Método de Galerkin 

A forma fraca apresentada, apesar de possuir uma solução aproximada, considerando o 

espaço de funções )(1

0 H
1, a mesma ainda é bastante complexa. Para realizar essa tarefa, 

aplica-se o método de Galerkin que consiste na busca de uma solução em um espaço de 

funções com derivada primeira de quadrado integrável em Ω, de dimensão finita, )(0 Ω
hH

2, tal 

que )(0 hH ⊂ )(1

0 H  [20]. Sendo assim, seja )(0 hH  o espaço de todas as combinações 

lineares do tipo: 

 




N

I

II

h aP
1

 , (2.13) 

                                                
1Espaço das funções com derivada primeira de quadrado integrável em   e que se anulam em  . 
2Espaço das funções com derivada primeira de quadrado integrável em  . 
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N

J

JJ

h VV
1

, (2.14) 

onde 
nu ΓΓΩΩ   , I  com NI ,,2,1   são funções de forma que pertencem a uma 

família de funções peso no espaço )(0 hH , Ia  são constantes arbitrárias, sendo escolhida para 

o trabalho aI = 1, J são funções de forma também pertencentes a )(0 hH  e VJ são os 

coeficientes a serem determinados. O método de Galerkin busca )(0  hh HV , passando do 

domínio contínuo para o domínio discreto. Substituindo as Equações (2.13) e (2.14) em 

(2.11): 

 ( , ) 0h hB V   . (2.15) 

Fazendo a função de forma 
I
 igual à função de forma J, obtém-se o seguinte sistema 

linear: 

 0 K V , (2.16) 

onde 

 
I J I J

Ω

K (Φ ,Φ ) [ Φ ( Φ )]dΩIJ B             (2.17) 

e 

 



















NV

V


1

V . (2.18) 

O sistema linear apresentado na Equação (2.16) pode ser avaliado por diferentes 

métodos numéricos diferenciais. Neste trabalho, a solução é apresentada na Seção 2.5. 

2.4. Métodos Meshless 

Meshless é uma família de métodos numéricos para a solução de problemas 

diferenciais em que não se define uma malha na região de interesse. O estudo é feito 

aplicando-se as equações soluções do problema a um conjunto de nós. 

A primeira técnica surgiu em 1977, apresentada no campo da astrofísica e em 

dinâmica de fluidos [25]. Posteriormente, em 1992, foi apresentado o Método dos Elementos 
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Difusos (Diffuse Element Method - DEM) baseado no conceito de MLS [8], proposto em 

1981 por Lancaster a partir da formulação fraca de Galerkin [26]. Desde então vários outros 

métodos têm sido propostos e eles têm sido aplicados a problemas de engenharia mecânica e 

engenharia civil, entre outros. A partir do sucesso da resolução de problemas de contorno 

nessas áreas, os MM vêm sendo também utilizados na solução de problemas 

eletromagnéticos. 

Dentre as técnicas mais utilizadas no campo do eletromagnetismo, pode-se destacar o 

DEM, aplicado em 1996 [27] e o EFGM em 1998 [18]. A partir de então, os MM vêm cada 

vez mais sendo aplicados ao cálculo de campos eletromagnéticos, destacando-se os trabalhos 

de [19], [23], [28]. O IEFGM foi proposto em 2007 e diferencia-se do EFGM pela aplicação 

do IMLS, ao invés do MLS, para construção das funções de forma [21]. Dentre os trabalhos 

que utilizam o IEFGM aplicado a solução de problemas eletromagnéticos, pode-se destacar 

[29] e [30]. 

Em métodos meshless existem alguns aspectos que são comuns a toda a família: todos 

os métodos têm um contorno definido e distribuem nós em toda a geometria do problema. 

Para cada nó do domínio define-se uma função de forma. 

2.5. Método de Galerkin sem Elemento (EFGM) 

O EFGM é uma extensão do DEM com algumas alterações em relação ao mesmo e o 

refinamento de alguns aspectos como a inclusão das derivadas das funções aproximantes. O 

método se destaca entre outros métodos sem malha por ser simples e preciso. O método não 

tem dependência entre a distribuição de nós com a malha de integração, utiliza o Método dos 

Mínimos Quadrados Móveis (Moving Least Square Method - MLS), geralmente aplica o 

método dos multiplicadores de Lagrange para imposição das condições de fronteira essenciais 

e utiliza um método de integração numérica [31]. 

O EFGM é um dos métodos sem malha mais populares e utilizados na área de 

engenharia aplicada, principalmente para a resolução de problemas de valor de contorno 

(PVC). É um método robusto, com boas taxas de convergência e ainda apresenta grande 

facilidade de discretização do problema.  

O método clássico apresenta três características básicas: 

1. Aplicação da aproximação MLS para a construção da função de forma; 
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2. Utilização da forma fraca discreta de Galerkin para desenvolver o sistema de 

equações lineares; 

3. Utilização de uma malha de células de integração, em segundo plano, para 

realizar a integração numérica. 

O EFGM se caracteriza pela distribuição, no domínio do problema, não 

necessariamente uniforme, de um conjunto de nós, conforme Figura 2.2. Esses nós são 

responsáveis por transportar o valor das variáveis analisadas na formulação do EFGM  não 

sendo necessário que os mesmos definam uma malha no sentido clássico. Por isso, o método é 

considerado sem malha [9] e [32]. 

 

Figura 2.2 – Distribuição de nós. 

Cada nó no domínio do problema é definido por um ponto ),,( zyxIx  para a qual 

pode-se associar a função de forma do tipo I (x). Então a função desconhecida )(xV , que 

pode ser aproximada por: 

 
υ(x))()()(V)V( 

1

I

n

I

II

h
Φxxxx  





, 

(2.19) 

onde )( Iv x  é o coeficiente desconhecido do nó I e n é o número de funções de forma 

utilizadas e ΦI representa a matriz de funções de forma. Para solução dessa aproximação é 

utilizado o MLS. Essa técnica é frequentemente empregada para ajuste de dados, porém ela 

vem sendo uma alternativa amplamente considerada para a construção de funções de forma 

para métodos sem malha [32] e [33]. 
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2.5.1. Função Janela 

Para cada nó I do problema, tem-se uma função de forma I que é construída a partir 

de uma função janela  xIW , de suporte compacto. O suporte de uma função é definido como 

a região do seu domínio onde ela é diferente de zero, e esse suporte é definido como 

compacto se a região é limitada [20]. 

Alguns aspectos devem ser observados em relação às funções janela [33]: 

1. As funções têm suporte compacto se as seguintes condições forem obedecidas: 

 









contrário caso,0)(

0)(

 

 

I

II

W

d,W se

x-x

x-xx-x
 (2.20) 

Onde d é o raio do suporte.  

2. Chama-se domínio de influência do nó I, a região vizinha ao mesmo na qual a 

função janela   0I IW x - x .  

3. A dimensão do domínio de influência do nó I é o valor de d  para o qual se 

verifica a seguinte proposição:   0, x :I I IW d  x - x x - x . 

O domínio de influência de uma função é definido, para cada nó individualmente, 

como a região em torno do nó na qual a função exerce influência sobre o nó. A Figura 2.3 

exibe o domínio de influência de dois nós como exemplo. Os nós representados têm raio de 

suporte d1 e d2 e domínio de influência 
21 dd Ω e Ω , respectivamente. 

 

Figura 2.3 - Representação do domínio de influência. 
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O raio de suporte não pode ser muito pequeno, pois o número de nós pode se tornar 

insuficiente para a determinação da solução aproximada. O formato do suporte da função 

janela pode ser de qualquer geometria e essa escolha depende de como a função foi calculada. 

Assim, a função janela tem a finalidade de estabelecer que cada função de forma para 

um determinado nó, terá um peso diferente em cada posição do espaço. Pontos que estão mais 

longe de um domínio de influência de um determinado nó, vão interferir menos no valor da 

função no nó. Por meio da função janela também é possível escolher quais nós fazem parte do 

domínio de influência e como eles atuam, de forma gradual ou abrupta sobre o nó. 

2.6. Método dos mínimos quadrados móveis (MLS) 

O MLS é uma técnica que foi introduzida por Lancaster em 1981, deu origem ao 

DEM, ao EFGM, dentre outros métodos sem malhas, e define aproximações locais na 

vizinhança de um ponto, ou seja, as aproximações são válidas em determinados subdomínios. 

A técnica foi desenvolvida para construção e montagem de dados em uma superfície e 

permite, a partir de um conjunto de valores conhecidos, definir a aproximação de uma função. 

O MLS também conhecido como regressão ou perda local possui duas características 

principais [33]: 

1. A função aproximada é contínua e suave em todo o domínio do problema; 

2. É possível reproduzir uma aproximação com a ordem desejada de consistência. 

Pode-se definir a seguinte aproximação local, que deve ser associada a um nó: 

 
)()()()(),(V

1

xxpxxxx I

T

i

m

i

IiI

h ap 


, (2.21) 

onde m é o número de termos da base polinomial, )](,...,,,,1[)( ΙmΙ

T pzyx xxp   é uma 

base polinomial completa e ])(...)()([)( 21 xxxx maaaα  são coeficientes a serem 

determinados e que dependem da posição de x . 

A  consistência da aproximação MLS depende da ordem dos polinômios contidos na 

base polinomial. Se a ordem completa dos monômios é 𝑘, então as funções de forma do MLS 

possuem consistência 𝐶𝑘  [32]. 

O MLS introduz um funcional quadrático de erro dado por: 
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2

1

( )[ ( ) ( , )]
PN

h

I I I I

I

W r V V


  x x x , (2.22) 

onde )( II rW  é a função janela, 
PN  é o número de nós envolvidos na aproximação, 

cIIII dddr  ,/xx é o suporte da função janela,  é uma constante escalar para o 

domínio de influência e cd é a distância nodal que depende da distribuição de nós. 

Os coeficientes α(x) da Equação (2.21) são determinados minimizando do resíduo da 

Equação (2.22) e são representados por: 

 υΒΑα ),(),()( 1

III xxxxx
 , 

(2.23) 

onde 

 )()()(),( III
T

I r xPxPxx WΑ  , (2.24) 

 )()(),( II

T

II rWB xPxx  , (2.25) 

 ])(...,),(),([ 2 PN1 VVV xxxυ , (2.26) 
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e 
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Para os valores calculados de )(xα  a Equação (2.19), pode ser reescrita como:  
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onde Φ(x) é a matriz das funções de forma do MLS correspondentes aos Np nós no domínio 

de influência, dada por: 

    III
T

NP
xxxxxpxxxx ,,)(])(Φ...),(Φ),(Φ[)Φ( 1

21 ΒΑ
 . (2.30) 

Para determinar as derivadas parciais da função a ser aproximada, deve-se obter as 

derivadas das funções de forma MLS [33]. A função de forma definida na Equação (2.30) 

apresenta um suporte compacto que é idêntico ao suporte da função janela )(xIW , e ainda, a 

continuidade da função de forma e suas derivadas dependem da continuidade da função janela 

e suas derivadas [20]. Assim as derivadas espaciais de I(x) podem ser obtidas da seguinte 

forma: 

 
iI

T

Ii

T

Ii

T

iI ,

1

,

11

,, ][][][)(Φ ΒΑΒΑΒΑ
  pppx , (2.31) 

onde o subscrito i, denota a derivada espacial e as notações em relação a Ixx,  foram 

removidas para melhor a leitura, sendo: 

 1
,

11
,

1 ][][   ΑΑΑΑ ii ,   (2.32) 

e 

 T

iIiI r p,, )]([][ WΒ  .  (2.33) 

 

A função de forma gerada pelo método MLS não cumpre a propriedade do delta de 

Krönecker. Assim, as condições de fronteira do tipo essencial necessitam de técnicas 

adicionais para sem impostas, como por exemplo, o método dos multiplicadores de Lagrange 

[9], o mais comumente utilizado com o EFGM. Mas, essa técnica adicional eleva o custo 

computacional da solução. Para solucionar esse problema, um outro método pode ser 

utilizado, o método dos Elementos Livres Interpolantes de Galerkin (IEFGM), em que a 

construção da função de forma é realizada pelo método dos Mínimos Quadrados Móveis 

Interpolantes (IMLS), que atende ao delta de Krönecker, garantindo assim a imposição das 

condições de contorno essenciais diretamente no sistema linear discretizado [30] e [21]. 
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2.7. Método dos Mínimos Quadrados Móveis Interpolantes ( IMLS) 

As funções de forma encontradas pelo MLS não atendem à propriedade do delta de 

Krönecker e os valores encontrados não são soluções, mas sim parâmetros nodais. Assim 

utiliza-se o IMLS, que é uma extensão do MLS usando funções janelas singulares que 

transformam a aproximante em interpolante, e que possibilita a imposição de forma direta das 

condições de contorno essenciais no sistema. 

A função janela singular criada se torna infinita no nó xI e assim faz com que somente 

os pontos próximos a esse nó tenham valor e nos demais nós, esses valores se aproximem de 

zero. Um exemplo de uma função janela que pode ser utilizada no IMLS é: 

 1
( ) ,I 2n

I

W

β
d

 
 

 
 

x x
x x

 
(2.34) 

onde n é um número inteiro positivo, β  é um valor real positivo suficientemente pequeno para 

evitar a divisão por zero e d  é o raio do suporte. 

A utilização do EFGM em conjunto com o IMLS é conhecida como IEFGM. As 

funções janela são fundamentais para a criação das funções de forma e as características 

dessas funções garantem a robustez e convergência do IEFGM. 

2.8. Integração 

Para a resolução do problema sob estudo, as integrais presentes na Equação       (2.17) 

devem ser resolvidas. Assim, as equações são avaliadas utilizando quadratura Gaussiana. Para 

isso é considerada uma malha constituída de células retangulares regulares, independentes dos 

nós distribuídos no domínio. 

Para implementação da integração numérica é necessário gerar células e pontos de 

integração no domínio e sobre as fronteiras do problema. A única finalidade deste arranjo de 

células é auxiliar na geração dos pontos de quadratura [20]. Porém a malha de integração não 

tem nenhuma relação com a distribuição dos nós. 
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2.9. Considerações finais 

Neste capítulo foi apresentada a modelagem matemática para aplicação do IEFGM a 

um problema estático 3D. A resolução do problema se inicia através do desenvolvimento da 

forma fraca do mesmo, que torna a busca pela solução mais simples em relação à forma forte. 

Encontrar a função que atende à equação que define o problema e ainda às condições de 

contorno, não é uma tarefa simples. A definição do conjunto de equações que são parte do 

grupo de opções, depende da aplicação de ferramentas matemáticas que aproximem as 

mesmas para atender às premissas necessárias. 

A maneira com que se divide a região de interesse do problema para a análise, 

depende do MM escolhido. No caso deste trabalho, a implementação do EFGM é feita 

associada ao IMLS, e definem funções janela interpolantes e determinam a maneira com que a 

função de forma age sobre cada nó. 

Dessa forma, percebe-se que o estudo da utilização do método EFGM para análise de 

um problema estático tridimensional é uma forma de se aprofundar os estudos das técnicas 

sem malha e demonstrar que esses métodos são competitivos quando comparados à aplicação 

de métodos tradicionais baseados em malha.  
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Capítulo 3 

Estudo de casos 

Nesse capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos a partir da 

implementação de um programa em MatLab incorporando a modelagem matemática do 

IEFGM para a solução de um problema eletrostático 3D. É apresentada também uma análise 

paramétrica do problema. Os códigos desenvolvidos nesse trabalho para o IEFGM encontram-

se no Apêndice A. 

3.1. Descrição do problema sob estudo 

O problema tridimensional sob estudo nesse trabalho é ilustrado na Figura 2.1 e 

reapresentado na Figura 3.1, onde Vo = 1V, V = 0V, εΩ relativo = 1, a = b = 1 m e c = 0,300 

m ou c= 1 m. 

 

Figura 3.1 – Capacitor sob estudo. 

 

Na aplicação do meshless vários aspectos são fundamentais para garantir a precisão do 

método. Dentre eles destacam-se: o número de nós (NN) empregados na discretização do 
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problema, o número de pontos de Gauss (Ng) utilizados no processo de integração, o tamanho 

do domínio de influência ajustado pela variável
 
γ definida na Seção 2.6. Esses parâmetros são 

analisados de forma a obter os melhores resultados para cada um dos casos sob estudo. 

Nesse trabalho a distribuição de nós é feita de forma uniforme utilizando uma grade 

cúbica conforme ilustrado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 – Distribuição uniforme de nós no domínio do problema. 

Para a distribuição de pontos de Gauss, é utilizada uma grade semelhante à ilustrada 

na Figura 3.2, porém os pontos de Gauss são definidos no interior de cada cubo como na 

Figura 3.3 e o tamanho da célula é dado por gd . 

 

Figura 3.3 – Distribuição dos pontos de Gauss no domínio do problema. 
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3.2. Cálculo do Erro 

Para avaliação dos resultados obtidos na aplicação do IEFGM ao problema 

tridimensional sob estudo foi utilizado o seguinte erro: 

 







n

i
MoM

i

MoM
i

IEFGM
i

V

VV

n 1

100
(%)Erro ,   (3.1) 

 

em que n  representa o número de pontos analisados. Os valores de IEFGM
iV  e MoM

iV são 

calculados em uma linha, Lv, paralela ao eixo z posicionada no centro do capacitor, conforme 

ilustrado na Figura 3.1. 

Para validação dos resultados obtidos através do IEFGM foram realizadas 

comparações com aqueles gerados pelo MoM. Assim foi desenvolvido, em MatLab, um 

algoritmo que implementa o MoM para cálculo de problemas eletrostáticos em três 

dimensões. Foram utilizadas funções de base e de teste do tipo pulso, o que garante uma boa 

precisão nos resultados gerados pelo MoM. O algoritmo desenvolvido para o MoM encontra-

se no Apêndice B. 

3.3. Resultados para o estudo de caso 1 

Para a análise do capacitor ilustrado na Figura 3.1, com c = 0,3 m, inicialmente foram 

escolhidos os parâmetros conforme Tabela 3.1: 

Tabela 3.1 – Parâmetros do IEFGM escolhidos inicialmente capacitor c = 0,3 m. 

cd  NN gd  Ng Ng/NN Ng/Pc1  Erro (%) 

0.030 12716 0.050 19200 1,510 8 2 311,400 

1 Ng /Pc = número de pontos de Gauss por célula (2 x 2 x 2 pontos para os eixos x, y e z, respectivamente = 8 pontos). 

 

O resultado para o potencial elétrico obtido na linha Lv é mostrado na Figura 3.4. 

Pode-se perceber uma não conformidade entre os resultados obtidos com o IEFGM e os 

resultados do MoM e CST®, comprovando-se a necessidade de modificação dos valores dos 

parâmetros escolhidos. Uma vez que os resultados obtidos entre o MoM e o CST são muito 

próximos, pode-se concluir que a implementação desenvolvida para o MoM está validada. 
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Outra maneira de confirmar que o resultado não está adequado é pelo erro calculado pela 

Equação (3.1), que foi de 311,400 %. 

 

Figura 3.4 – Potencial elétrico para parâmetros iniciais na linha Lv. 

Os primeiros testes realizados foram importantes para nortear os valores que seriam 

investigados para os parâmetros e que conduziriam a resultados precisos.  

3.3.1. Análise paramétrica 

Uma vez que inicialmente não foram obtidos resultados satisfatórios como IEFGM foi 

realizada uma análise paramétrica na busca dos parâmetros apresentados na Tabela 3.1 que 

conduzam a resultados precisos. Inicialmente foi avaliada a razão dc/dg e os demais 

parâmetros foram ajustados conforme Tabela 3.2. Nessa tabela é possível observar que a 

razão Ng/NN não é constante. Esse comportamento é esperado já que os valores de NN e Ng 

estão diretamente relacionados com o número, e consequentemente, o tamanho das células da 

grade de distribuição de nós e da grade de integração. Os resultados de erro, calculados na 

linha Lv, obtidos são apresentados na Figura 3.5. A partir da análise desses resultados 

verifica-se que o melhor valor para a razão dc/dg é um, ou seja, quando ambas as células 

possuem o mesmo tamanho, isso é, são coincidentes. 
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Tabela 3.2– Parâmetros ajustados para a 1ª análise paramétrica capacitor c = 0,3 m. 

cd  NN gd  Ng Ng/NN Ng/Pc1  Erro (%) 

0.100 484 0.030 294.030 607,500 27 1,150 19,238 

0.100 484 0.050 64.800 133,880 27 1,150 2,105 

0.100 484 0.060 39.015 80,609 27 1,150 11,406 

0.100 484 0.075 18.252 37,711 27 1,150 47,122 

0.100 484 0.100 8.100 16,735 27 1,150 2,176 

1 Ng /Pc = 3 x 3 x 3 = 27 pontos) 

 

 

Figura 3.5 – Variação do Erro em relação à variação da razão dc/dg capacitor c = 0,3 m. 

Na segunda análise realizada a razão entre o número de pontos de Gauss e o número 

de nós é avaliada. Essa razão indica quantos pontos de Gauss aproximadamente estão 

presentes na análise de um nó. Para essa análise os parâmetros foram ajustados conforme 

Tabela 3.3. Os resultados de erro obtidos, calculados na linha Lv, são apresentados na Figura 

3.6. Como pode ser observado à medida que a razão Ng/NN aumenta o valor de Erro obtido 

diminui. 
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Tabela 3.3– Parâmetros ajustados para a 2ª análise paramétrica capacitor c = 0,3 m. 

cd  NN gd  Ng Ng/NN Ng/Pc  Erro (%) 

0,030 12.716 0.100 8.100 0,637 27 1,150 9.189 

0.050 3.087 0.100 8.100 2,624 27 1,150 989,521 

0.060 1.944 0.100 8.100 4,167 27 1,150 295,081 

0.075 980 0.100 8.100 8,265 27 1,150 75,604 

0.100 484 0.100 8.100 16,735 27 1,150 2,176 

 

 

Figura 3.6 – Variação do Erro em relação à variação da  razão Ng/NN capacitor c = 0,3 m. 

O próximo parâmetro avaliado para a obtenção dos valores ótimos é a variável , que 

ajusta o tamanho do domínio de influência de cada nó e assim define a quantidade de nós que 

sofrem influência do nó sob análise. Para essa análise os parâmetros foram ajustados 

conforme Tabela 3.4. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 3.7. 

A partir desses resultados é possível perceber que o Erro aumenta à medida que o 

valor de γ aumenta. Portanto, o valor escolhido como ótimo é o que apresenta o menor Erro, γ 

= 1,150 e, garante que a matriz A da Equação (2.24) não seja singular. 
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Tabela 3.4– Parâmetros ajustados para a 3ª análise paramétrica capacitor c = 0,3 m. 

cd  NN 
gd  Ng Ng/NN Ng/Pc  

0,100 484 0,100 8100 16,735 27 1,15 até 3 

 

Figura 3.7 – Variação do Erro em relação à variação de  capacitor c = 0,3 m. 

A Figura 3.8 mostra o resultado do erro para o potencial na linha Lv em função do 

parâmetro dg. Para essa análise os parâmetros foram ajustados conforme Tabela 3.5. Observa-

se que foram obtidos valores pequenos de erro e que esses valores não variam 

significativamente na faixa de dg analisada. Portanto foi escolhido o valor de dg = 0,100 uma 

vez que ele conduz ao menor custo computacional. 

 

Tabela 3.5– Parâmetros ajustados para a 4ª análise paramétrica capacitor c = 0,3 m. 

cd  NN 
gd  Ng Ng/NN Ng/Pc  Erro (%) 

0,030 12.716 0,030 294.030 23,123 27 1,150 2,159 

0.050 3.087 0.050 64.800 20,991 27 1,150 2,158 

0.060 1.944 0.060 39.015 20,069 27 1,150 2,166 

0.075 980 0.075 18.252 18,624 27 1,150 2,167 

0.100 484 0.100 8.100 16,735 27 1,150 2,176 
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Figura 3.8 – Variação do Erro em relação à variação de dg capacitor c = 0,3 m. 

O último parâmetro analisado, mostrado na Figura 3.9, é a quantidade de número de 

pontos de Gauss por célula em função do erro calculado na linha Lv. Para essa análise os 

parâmetros foram ajustados conforme Tabela 3.6. De acordo com os resultados obtidos, o 

número de pontos de Gauss por célula que conduz ao menor valor de erro é 27, o que 

corresponde a 3 pontos de Gauss para cada eixo, x, y e z, respectivamente.  

 

Tabela 3.6– Parâmetros ajustados para a 5ª análise paramétrica capacitor c = 0,3 m. 

cd  NN 
gd  Ng Ng/NN Ng/Pc  Erro (%) 

0.100 484 0.100 2400 4,959 8 1,150 102,533 

0.100 484 0.100 8100 16,735 27 1,150 2,176 

0.100 484 0.100 19200 39,669 64 1,150 2,951 

0.100 484 0.100 37500 77,479 125 1,150 2,466 

0.100 484 0.100 64800 133,884 216 1,150 4,383 

0.100 484 0.100 102900 212,603 343 1,150 2,443 
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Figura 3.9 – Variação do Erro em relação à variação de Ng/Pc capacitor c = 0,3 m. 

3.3.2. Estudo de caso utilizando os parâmetros ótimos capacitor c=0,3 m 

Uma vez realizada a análise paramétrica, os parâmetros ótimos são então utilizados 

para o cálculo da distribuição de potencial elétrico entre as placas de um capacitor, conforme 

ilustrado na Figura 3.10 com dimensões a = b = 1 m e c = 0,3 m. Porém, antes de apresentar 

os resultados de potencial em todos os nós distribuídos no domínio do problema, é importante 

explicar a ordem como esse resultado é apresentado. Essa ordem é definida pela ordem de 

numeração dos nós que é realizada na sequência x, y e z. Assim em planos z constante são 

estabelecidos planos equipotenciais. A distância entre cada plano equipotencial é igual a dc.   

 

 

Figura 3.10 – Representação das equipotenciais entre as placas do capacitor. 
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Assim, utilizando os valores ótimos de parâmetros, conforme Tabela 3.7, o potencial 

elétrico obtido em todos os nós distribuídos no domínio do problema é apresentado na Figura 

3.11. Os valores avaliados para as equipotenciais apresentadas são aproximadamente 0,328 V 

e 0,662 V, respectivamente. Uma comparação entre os valores obtidos pelo IEFGM, MoM e 

CST® é apresentada na Figura 3.12. Conforme pode ser observado foi obtida uma boa 

concordância entre as três soluções, Erro de 2,176%, confirmando o sucesso da análise 

paramétrica para escolha dos parâmetros do IEFGM. Na Figura 3.13 é apresentada uma vista 

3D da distribuição de potencial na equipotencial 1. 

 

Tabela 3.7– Parâmetros ótimos capacitor c = 0,3 m. 

cd  NN 
gd  Ng Ng/NN Ng/Pc 

 Erro (%) 

0.1 484 0.1 8100 16,735 27 1,15 2,176 

 

 

Figura 3.11 – Potencial elétrico em todos os nós distribuídos no domíno do problema capacitor c=0.3 m. 
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Figura 3.12 – Potencial elétrico para parâmetros ótimos na linha Lv capacitor c=0.3 m. 

 

 

Figura 3.13 – Potencial elétrico para parâmetros ótimos na equipotencial 1 capacitor c= 0,3 m. 

 

 

 

 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

P
o
te

n
c
ia

l 
E

lé
tr

ic
o
 (

V
)

Distância entre as placas (m)

Potencial Elétrico

 

 

IEFG

MoM

CST

0

5

10

15

0

5

10

15
0.32

0.325

0.33

0.335

xy

P
o
te

n
c
ia

l 
E

lé
tr

ic
o
 (

V
)



 
 

38 

3.4. Resultados para estudo de caso 2 

Para o próximo estudo de caso tem-se o capacitor reapresentado na Figura 3.14 onde 

Vo = 1V, V = 0V, εΩ relativo = 1, a = b = c = 1 m. 

 

Figura 3.14 – Capacitor sob estudo. 

No segundo capacitor sob estudo não é possível assumir as aproximações para um 

capacitor de placas infinitas paralelas, uma vez que a dimensão das placas é igual à distância 

de separação entre elas. Nesse caso, as linhas de campo não são uniformemente distribuídas e 

busca-se testar a robustez do método desenvolvido neste trabalho para a análise desse 

problema. 

A distribuição dos nós e dos pontos de Gauss é realizada conforme descrito na Seção 

3.1, o cálculo do Erro também utiliza a Equação (3.1) e os resultados obtidos são novamente 

comparados aos resultados gerados pelo MoM. 

Inicialmente os parâmetros para a análise do capacitor com c = 1,0 m foram escolhidos 

de acordo com os parâmetros ótimos do capacitor com c = 0,3 m, conforme mostrado na 

Tabela 3.8. A Figura 3.15 mostra o potencial elétrico obtido na linha Lv. Novamente uma 

análise paramétrica é realizada para obtenção dos parâmetros ótimos para esse caso. 

 

Tabela 3.8– Parâmetros iniciais capacitor c = 1,0 m. 

cd  NN 
gd  Ng Ng/NN Ng/Pc 

 Erro (%) 

0,100 1331 0,100 27000 20,285 27 1,15 12,639 
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Figura 3.15 – Potencial elétrico para parâmetros iniciais na linha Lv capacitor c = 1,0 m. 

3.4.1. Análise paramétrica 

A análise paramétrica é realizada para o caso 2 de dimensões a = b = c = 1 m na busca 

dos parâmetros apresentados na Tabela 3.8 e seguiu o mesmo procedimento apresentado na 

Seção 3.3.1. Inicialmente foi avaliada a razão dc/dg e os demais parâmetros foram ajustados 

conforme Tabela 3.9. Os resultados de Erro, calculados na linha Lv, obtidos são apresentados 

na Figura 3.16. A partir da análise desses resultados verifica-se que o melhor valor para a 

razão dc/dg é um, ou seja, quando ambas as células possuem o mesmo tamanho. 

 

Tabela 3.9– Parâmetros ajustados para a 1ª análise paramétrica capacitor c = 1,0 m. 

cd  NN gd  Ng Ng/NN Ng/Pc  Erro (%) 

0,100 1331 0,050 216.000 162,284 27 3 8,616 

0,100 1331 0,075 59.319 44,567 27 3 12,96 

0,100 1331 0,100 27000 20,285 27 3 2,202 

0,100 1331 0,150 9261 6,958 27 3 2,565e+03 

0,100 1331 0,200 3375 2,536 27 3 1,196e+03 
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Figura 3.16 – Variação do Erro em relação à variação da razão dc/dg capacitor c = 1,0 m. 

O próximo parâmetro analisado é a razão entre o número de pontos de Gauss e o 

número de nós é avaliada. Para essa análise os parâmetros foram ajustados conforme Tabela 

3.10. Os resultados de erro obtidos, calculados na linha Lv, são apresentados na Figura 3.17. 

Como pode ser observado não existe uma variação linear do Erro em relação à razão Ng/NN, 

portanto, o valor ótimo escolhido para esse parâmetro foi o que apresentou o menor Erro, 

dc=0.100. 

Tabela 3.10– Parâmetros ajustados para a 2ª análise paramétrica capacitor c = 1,0 m. 

cd  NN gd  Ng Ng/NN Ng/Pc  Erro (%) 

0,050 9261 0,100 27.000 2,915 27 3 2,422e+02 

0,075 2744 0,100 27.000 9,839 27 3 8,389e+02 

0,100 1331 0,100 27.000 20,285 27 3 2,202 

0,150 512 0,100 27.000 52,734 27 3 16,396 

0,200 216 0,100 27.000 125 27 3 5,162 
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Figura 3.17– Variação do Erro em relação à variação da  razão Ng/NN capacitor c = 1,0 m. 

O terceiro parâmetro avaliado para a obtenção dos valores ótimos foi a variável . Para 

essa análise os parâmetros foram ajustados conforme Tabela 3.11. Os resultados obtidos são 

apresentados na Figura 3.18.  

A partir desses resultados é possível perceber que o Erro diminui à medida que o valor 

de γ aumenta. Portanto, o valor escolhido como ótimo é o que apresenta o menor Erro, γ = 3 e, 

garante que a matriz A da Equação (2.24) não seja singular.  

Tabela 3.11– Parâmetros ajustados para a 3ª análise paramétrica capacitor c = 1,0 m. 

cd  NN 
gd  Ng Ng/NN Ng/Pc  

0,100 1331 0,100 27000 20,285 27 1:0,25: 3 
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Figura 3.18 – Variação do Erro em relação à variação de   capacitor c = 1,0 m. 

A Figura 3.19 mostra o resultado do erro para o potencial na linha Lv em função do 

parâmetro dg. Para essa análise os parâmetros foram ajustados conforme Tabela 3.12. 

Observa-se que foram obtidos valores pequenos de erro e que esses valores não variam 

significativamente na faixa de dg analisada. Portanto foi escolhido o valor de dg = 0,100 uma 

vez que ele conduz ao menor custo computacional. 

 

Tabela 3.12– Parâmetros ajustados para a 4ª análise paramétrica capacitor c = 1,0 m. 

cd  NN 
gd  Ng Ng/NN Ng/Pc 

 Erro (%) 

0,050 9.261 0,050 216.000 23,324 27 3 2,094 

0,075 2.744 0,075 59.319 21,618 27 3 2,144 

0,100 1.331 0,100 27.000 20,285 27 3 2,202 

0,150 512 0,150 9.261 18,088 27 3 2,487 

0,200 216 0,200 3.375 15,625 27 3 3,511 
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Figura 3.19 – Variação do Erro em relação à variação de dg capacitor c = 1,0 m. 

A última análise paramétrica realizada, mostrada na Figura 3.20, é a quantidade de 

número de pontos de Gauss por célula em função do erro calculado na linha Lv. Para essa 

análise os parâmetros foram ajustados conforme Tabela 3.13. De acordo com os resultados 

obtidos, o número de pontos de Gauss por célula que conduz ao menor valor de erro é 27, o 

que corresponde a 3 pontos de Gauss para cada eixo, x, y e z, respectivamente.  

 

Tabela 3.13 – Parâmetros ajustados para a 5ª análise paramétrica capacitor c = 1,0 m. 

cd  NN 
gd  Ng Ng/NN Ng/Pc  Erro 

(%) 

0,100 1.331 0,100 8.000 6,010 8 3 10,634 

0,100 1.331 0,100 27.000 20,285 27 3 2,202 

0,100 1.331 0,100 64.000 48,084 64 3 20,298 

0,100 1.331 0,100 125.000 93,914 125 3 3,750 

0,100 1.331 0,100 216.000 162,284 216 3 14,281 

0,100 1.331 0,100 343.000 257,701 343 3 7,849 
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Figura 3.20 – Variação do Erro em relação à variação de Ng/Pc capacitor c = 1,0 m. 

3.4.2. Estudo de caso utilizando os parâmetros ótimos capacitor c=1,0 m 

Após realizada a análise paramétrica os parâmetros ótimos são utilizados para o 

cálculo da distribuição de potencial elétrico entre as placas do capacitor. O resultado é 

apresentado na mesma seguindo o mesmo processo descrito na Seção 3.3.2, ou seja, em 

planos z constante são estabelecidos planos equipotenciais, como mostrado na Figura 3.10. 

A Tabela 3.14 mostra os valores ótimos para os parâmetros analisados e a Figura 3.21 

apresenta o potencial elétrico avaliado em todos os nós no domínio do problema. Uma 

comparação com os valores apresentados pelo MoM é mostrada na Figura 3.22. Conforme 

pode ser observado foi obtida uma boa concordância entre as duas soluções, Erro de 2,202%, 

e uma melhora em relação ao resultado apresentado na Figura 3.15, confirmando o sucesso da 

análise paramétrica realizada e a adequação do IEFGM para análise do problema proposto. Na 

Figura 3.23 é apresentada uma vista 3D da distribuição de potencial na equipotencial 1. 

Conforme pode ser observado nessa figura, e também na Figura 3.21, o potencial elétrico nos 

planos z constante apresenta uma variação maior do que a observada no capacitor com c = 0,3 

m (valores mais elevados nas bordas do capacitor). Esse comportamento é esperado para 

capacitores com dimensão finita. 
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Tabela 3.14– Parâmetros ótimos capacitor c = 1,0 m. 

cd  NN 
gd  Ng Ng/NN Ng/Pc 

 Erro 

0.1 1331 0.1 27000 20,285 27 3 2,202 

 

 

Figura 3.21 – Potencial elétrico em todos os nós distribuídos no domíno do problema capacitor c=1,0 m. 

 

Figura 3.22 – Potencial elétrico para parâmetrosótimos na linha Lv capacitor c=1,0 m. 
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Figura 3.23 – Potencial elétrico para parâmetros ótimos na equipotencial 1 capacitor c=1,0 m. 

3.5. Considerações finais 

No presente capítulo foram apresentados os resultados referentes à aplicação do 

método desenvolvido no Capítulo 2 para o cálculo de potencial elétrico nos casos sob 

estudos. Foram apresentados dois capacitores de dimensões distintas e que, por esse 

motivo, apresentam características e considerações diferentes para a resolução do 

problema. 

Durante a implementação do método sem malha utilizado, verificou-se a 

necessidade de realização de uma análise paramétrica para obtenção dos parâmetros 

ótimos que atendem à solução dos problemas propostos. Além disso, pode-se verificar a 

robustez e conformidade do método escolhido e conclui-se que ele se apresenta como 

uma boa ferramenta para o cálculo de potencial elétrico em problemas tridimensionais.  
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Capítulo 4 

Conclusão 

Os problemas que necessitam da utilização de métodos numéricos para sua resolução 

são trabalhados por engenheiros e matemáticos através de técnicas que discretizam o espaço 

de interesse em malhas para a análise. A utilização desses métodos tornou-se cada vez mais 

popular devido ao avanço computacional, proporcionado por computadores cada vez mais 

rápidos e com capacidade de memória mais elevada. Entretanto, a geração da malha de 

elementos oferece ainda alguns inconvenientes, principalmente quando problemas de 

geometria complexa ou geometria variável são analisados. 

Neste trabalho, apresentou-se a utilização de uma técnica, recente, que discretiza o 

espaço sob análise sem a utilização uma malha. A família de MM representa um conjunto de 

técnicas que analisam os mesmos tipos de problemas com algumas vantagens. A maior 

vantagem dos MM é a não geração de malhas, o que possibilita uma alta flexibilidade para 

tratar problemas de geometrias complexas. Essa alta flexibilidade dos MM, sugere que eles 

tenham grande vantagem para resolver problemas que não são muito bem resolvidos pelos 

métodos tradicionais.  

Este trabalho apresentou os aspectos envolvendo a implementação de um método da 

família MM, o EFGM conjugado ao IMLS, para a solução de um problema eletrostático 

tridimensional. O método final utilizado, IEFGM foi estudado detalhadamente e apresentado 

no Capítulo 2, juntamente com a formulação matemática para a resolução do problema sob 

estudo. No Capítulo 3 foi realizada uma análise paramétrica e os resultados obtidos 

confirmaram a precisão no método. 

Verifica-se que várias escolhas adequadas de parâmetros devem ser feitas para que o 

método tenha boa precisão e convergência. Além disso, o método deve ser aplicado associado 

a outras técnicas que ajudam na resolução e otimização da solução. Uma das vantagens da 

utilização desse método é a facilidade de se estender o mesmo para um problema 

tridimensional. 
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Portanto, verifica-se que a utilização de MM possui um grande potencial de aplicação. 

Esses métodos fazem parte de uma área de pesquisa que ainda pode ser muito estudada e 

otimizada, principalmente nos aspectos computacionais, em que esses métodos já demonstram 

ser tão apropriados quanto os métodos com malha. 

A partir da implementação do presente trabalho também verifica-se a necessidade de 

se implementar a modelagem matemática desenvolvida em uma linguagem computacional 

mais robusta, como C, para reduzir o custo computacional e ainda utilizar um malhador 

adequado para gerar a malhas mais densas em regiões onde o potencial elétrico varia mais, 

por exemplo, nas quinas do capacitor. 

O método sem malha apresentado aqui, representa somente o início dos estudos e 

aplicações destes métodos em problemas eletromagnéticos. Porém, muito ainda precisa ser 

pesquisado. Como trabalhos futuros propõem-se: 

 A implementação dos métodos sem malha acoplados a algoritmos de 

otimização; 

 A implementação dos métodos sem malha para o tratamento de problemas 

eletromagnéticos variáveis no tempo; 

 A implementação dos métodos sem malha para cálculo de campo elétrico;  

Como conclusão geral, pode-se destacar que os métodos sem malha possuem grande 

potencial de aplicação e constituem um rico campo de pesquisas na área de métodos 

numéricos em eletromagnetismo, especialmente nos aspectos relativos à sua implementação 

computacional, que podem ser muito melhorados, tornando-os mais competitivos em relação 

aos métodos com malha. 
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Apêndice A  

Códigos IEFGM 

Apresentação do código desenvolvido em Matlab para o cálculo do potencial elétrico 

utilizando o IEFGM nos problemas sob estudo nesse trabalho. 

A-1 Função principal 

%*****************************CAPACITOR 3D********************************* 
format long; 
clear all; 
clc 

  
%1)DEFINE A GEOMETRIA DO PROBLEMA E SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  
%========================================================================== 

   
x1=0.0; x2=1.0;  
y1=0.0; y2=1.0;  
z1=0.0; z2=1.0; 

  
Va=0; Vb=1;  

  
ng=0.1; nd=[1.0]; %(domínio) 
%2)GERA OS NÓS INTERNOS E SUAS COORDENADAS 
%========================================================================== 
%sempre deve existir nó na fronteira entre as duas interfaces. 

  
esp_no=0.1; %espaçamento entre os nos 
ndivx=round((x2-x1)/esp_no);  
ndivy=round((y2-y1)/esp_no); 
ndivz=round((z2-z1)/esp_no); 
dx=(x2-x1)/ndivx; dy=(y2-y1)/ndivy; dz=(z2-z1)/ndivz; 

  
[xi,numnodi] = mesh_nos(ndivx,ndivy,ndivz,dx,dy,dz); 

  
%3)GERA OS NÓS NAS FRONTEIRAS DE CONDIÇÃO DE CONTORNO ESSENCIAIS 
%========================================================================== 
numnod_tampa=0; 
for k=1:2 
    if k==1; auxz=z1; end; 
    if k==2; auxz=z2; end; 
    for i=1:ndivx+1 
        auxx=dx*(i-1);   
        for j=1:ndivy+1 
            numnod_tampa=numnod_tampa+1; 
            auxy=dy*(j-1); 
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            tampas(1,numnod_tampa)= auxx;  
            tampas(2,numnod_tampa)= auxy;  
            tampas(3,numnod_tampa)= auxz;  
            tampas(4,numnod_tampa)= 1;  
        end 
    end 
end 

  
%4)AGREGA AO CONJUNTO DE NÓS DOS DAS FRONTEIRAS 
%========================================================================== 
xt= [xi(1,:) tampas(1,:) 
     xi(2,:) tampas(2,:) 
     xi(3,:) tampas(3,:) 
     xi(4,:) tampas(4,:)]; 
aux=size(xt); 
numnod=aux(2); 

  
%5)GERA OS PONTOS DE GAUSS, PESOS E JACOBIANO PARA CADA CÉLULA DO DOMÍNIO 
%========================================================================== 
esp_cel_gauss=ng; 

  
nGaussX= round((x2-x1)/esp_cel_gauss);  
nGaussY= round((y2-y1)/esp_cel_gauss); 
nGaussZ= round((z2-z1)/esp_cel_gauss); 

  
pontosX = 3; 
pontosY = 3; 
pontosZ = 3; 
[gaussX] = gauss(pontosX);  
[gaussY] = gauss(pontosY); 
[gaussZ] = gauss(pontosY); 

  

  
[gs] = egaussxy(nGaussX, nGaussY, nGaussZ, gaussX, gaussY, gaussZ, x1, x2, 

y1, y2, z1, z2); 

  
disp([numnod size(gs)]) 
pause 

  
%6)DETERMINA O TAMANHO DOS DOMÍNIO DE INFLUENCIA DE CADA NÓ  
%========================================================================= 
dmax=nd; 
xspac = (x2-x1)/ndivx; 
yspac = (y2-y1)/ndivy; 
zspac = (z2-z1)/ndivz; 
dm(1,1:numnod)=dmax*xspac*ones(1,numnod); 
dm(2,1:numnod)=dmax*yspac*ones(1,numnod); 
dm(3,1:numnod)=dmax*zspac*ones(1,numnod); 

  
%7) LOOP SOBRE OS PONTOS DE GAUSS 
%========================================================================== 
k = sparse(numnod,numnod); 
f=zeros(numnod,1);  
cont=0; 
tic 
for gg=gs 
    cont=cont+1; 
    gpos = gg(1:3); 
    weight = gg(4); 
    jac = gg(5); 
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    Material=gg(6); 

      
    %Determinas os nos na vizinhança dos pontos de Gauss 
    v = domainCV(gpos,Material,xt,dm,numnod); 
    L = length(v);   
    en = zeros(1,L); 
    [phi,dphix,dphiy,dphiz] = shape(gpos,xt,v,dm); 

  
    dux=dphix; duy=dphiy; duz=dphiz; 
    dwx=dphix; dwy=dphiy; dwz=dphiz;  

     
    en=v; 
    k(en,en) = 

k(en,en)+sparse((Material*weight*jac)*(dwx'*dux+dwy'*duy*+dwz'*duz)); 
 end  
tempo=toc; 

  
%8)SISTEMA LINEAR 
%========================================================================== 
aux1=numnodi+numnod_tampa/2; 
aux2=numnodi+numnod_tampa; 

  
auxv=f'; auxf=f; 
auxv(numnodi+1:aux1) = Va; 
auxv(aux1+1:aux2) = Vb; 

  
for clinha=1:numnodi 
    auxf(clinha)=sum(auxv.*k(clinha,:)); 
end 

  
kk=k(1:numnodi,1:numnodi); 
f=f-auxf; 
ff=f(1:numnodi); 

  
ff=[ff]; 
d=kk\ff; 

  
u(1:numnodi) = d(1:numnodi); 
u(numnodi+1:aux1) = Va; 
u(aux1+1:aux2) = Vb; 

  
plot(u) 
ylabel('Potencial(V)') 
xlabel('Número de nós') 
title('Potencial Elétrico U') 
pause 
close all 

  
cont=0; 
for iz=1:ndivz-1 
    for ix=1:ndivx+1 
        for iy=1:ndivy+1 
            cont=cont+1; 
            mat_u(ix,iy,iz)=d(cont); 
        end 
    end 
end 
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%9)CALCULA A SOLUÇÃO EM UMA LINHA 
%========================================================================== 
np_teste=50; 
dz=(z2-z1)/np_teste; 
aux=z1; 
for iii=1:np_teste+1 
    xteste(1,iii)=0.5; 
    xteste(2,iii)=0.5;  
    xteste(3,iii)=aux; 
    xteste(4,iii)=1; 
    aux=aux+dz;  
end 
aux=size(xteste); 
numnodteste=aux(2); 
dmteste(1,1:numnodteste)=dmax*xspac*ones(1,numnodteste); 
dmteste(2,1:numnodteste)=dmax*yspac*ones(1,numnodteste); 
dmteste(3,1:numnodteste)=dmax*zspac*ones(1,numnodteste); 

  
ind=0; 
 for gg=xteste 
    ind = ind+1; 
    gpos = gg(1:3); 
    Material=gg(4); 
    v = domainCV(gpos,Material,xt,dm,numnod); 
    [phi,dphix,dphiy,dphiz] = shape(gpos,xt,v,dm); 
    displ(ind) = phi*u(1,v)'; 
    dex(ind)=dphix*u(1,v)'; 
    dey(ind)=dphiy*u(1,v)'; 
    dez(ind)=dphiz*u(1,v)'; 
    

Eletrico(ind)=sqrt(dex(ind)*dex(ind)+dey(ind)*dey(ind)+dez(ind)*dez(ind)); 
 end 

  
potencial=displ; 
eixo=xteste(3,:); 

  
%10)CALCULA ERRO 
%========================================================================== 

  
aux=abs(potencial'-SMoM(:,2))./abs(SMoM(:,2)); 
aux1=length(aux); 
for iii=1:aux1-1; aux2(iii)=aux(iii+1); end 
erro=mean(aux2)*100 

 

A-2 Função domainCV 

%função que calcula a função de forma e suas derivadas 

 
function [phi,dphix,dphiy,dphiz] = shape(gpos,x,v,dm) 

  
gpos1(1)=gpos(1); 
gpos1(2)=gpos(2); 
gpos1(3)=gpos(3); 
gpos1=gpos1'; 
gpos=gpos1; 



 
 

53 

L = length(v); 
won = ones(1,L); 
nv = x(1:3,v); 
p = [won;nv]; %base polinomial [1 x y z] nos nós que envolve o ponto de 

gauss 
dif = gpos*won-nv; %(x-xi),(y-yi) e (z-zi) 

  
%Calcula os vetor de w e dw e derivadas usando o IMLS 

  
[w,dwdx,dwdy,dwdz] = pn3wgt(dif,v,dm);  

  
B = p.*[w;w;w;w]; %Simone 4.26 
pp = zeros(4); 
aa = zeros(4); 
daax = zeros(4); 
daay = zeros(4); 
daaz = zeros(4); 

  
for i=1:L 
    pp = p(1:4,i)*p(1:4,i)'; 
    aa = aa+w(1,i)*pp; %Simone 4.24 
    daax = daax+dwdx(1,i)*pp; %Simone 4.37 
    daay = daay+dwdy(1,i)*pp; %Simone 4.37 
    daaz = daaz+dwdz(1,i)*pp; %Simone 4.37 
end 

  
%Solução por LU  
%phi=gama*B %gama=P*inv(A) %dphi=dgama*B+gama*dB %Adgama=dP-dA*gama 
pg = [1 gpos']; 
[L,U,PERM] = lu(aa); 
for i=1:4  
    if i==1 
         C = PERM*pg'; 
    elseif i==2 
         C = PERM*([0 1 0 0]'-daax*gam(1:4,1)); 
    elseif i==3 
         C = PERM*([0 0 1 0]'-daay*gam(1:4,1)); 
    elseif i==4 
         C = PERM*([0 0 0 1]'-daaz*gam(1:4,1)); 
    end 
    D1 = C(1); 
    D2 = (C(2)-L(2,1)*D1); 
    D3 = (C(3)-L(3,1)*D1-L(3,2)*D2); 
    D4 = (C(4)-L(4,1)*D1-L(4,2)*D2-L(4,3)*D3); 
    gam(4,i)=D4/U(4,4);  
    gam(3,i)=(D3-U(3,4)*gam(4,i))/(U(3,3)); 
    gam(2,i)=(D2-U(2,4)*gam(4,i)-U(2,3)*gam(3,i))/U(2,2); 
    gam(1,i)=(D1-U(1,4)*gam(4,i)-U(1,3)*gam(3,i)-U(1,2)*gam(2,i))/U(1,1); 
end 
phi = gam(1:4,1)'*B; 
dbx = p.*[dwdx;dwdx;dwdx;dwdx]; 
dby = p.*[dwdy;dwdy;dwdy;dwdy]; 
dbz = p.*[dwdz;dwdz;dwdz;dwdz]; 
dphix = gam(1:4,2)'*B + gam(1:4,1)'*dbx; 
dphiy = gam(1:4,3)'*B + gam(1:4,1)'*dby; 
dphiz = gam(1:4,4)'*B + gam(1:4,1)'*dbz; 

  
end 
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A-3 Função egaussxy 

%função que gera os pontos de Gauss, pesos e Jabobiano 

  
function [gs] = egaussxy(nGaussX, nGaussY, nGaussZ, gaussX, gaussY, 

gaussZ,... 
                         x1, x2, y1, y2, z1, z2); 

  
dx=(x2-x1)/nGaussX; 
dy=(y2-y1)/nGaussY; 
dz=(z2-z1)/nGaussZ; 

  
tx = gaussX(1,:); 
ty = gaussY(1,:); 
tz = gaussZ(1,:); 

  
aux = size(gaussX); nxx = aux(1,2); 
aux = size(gaussY); nyy = aux(1,2); 
aux = size(gaussZ); nzz = aux(1,2); 

  
cont=0; conty=0; yi=y1; 
for i = y1:nGaussY-1 
    yf = yi + dy; 
    vary = (yf-yi)/2; 
    for iy = 1:nyy 
        conty = conty + 1; 
        auxy = (yf - yi)/2*ty(iy) + (yf + yi)/2; 
        contx = 0; xi=x1; 
        for j = x1:nGaussX-1 
              xf = xi + dx; 
              varx = (xf-xi)/2; 
              for jx = 1:nxx 
                contx = contx + 1;   
                auxx = (xf-xi)/2*tx(jx) + (xf+xi)/2; 
                contz = 0; zi=z1; 
                for k = z1:nGaussZ-1 
                    zf = zi + dz; 
                    varz = (zf-zi)/2; 
                    for kz = 1:nzz 
                        contz = contz + 1;   
                        cont = cont + 1;  
                        auxz = (zf-zi)/2*tz(kz) + (zf+zi)/2; 

                                
                        material = 1;  

                                
                        gs(1,cont) = auxx; %coordenada x de gauss 
                        gs(2,cont) = auxy; %coordenada y de gauss 
                        gs(3,cont) = auxz; %coordenada y de gauss 
                        gs(4,cont) = 

gaussX(2,jx)*gaussY(2,iy)*gaussZ(2,kz); %produto do pesos de gauss 
                        gs(5,cont) = vary*varx*varx; %jacobiana 
                        gs(6,cont) = material; %material de cada ponto de 

gauss  
                        gs(7,cont) = conty; %auxiliares para montar e plota 

func.forma 
                        gs(8,cont) = contx; %auxiliares para montar e plota 

func.forma 
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                        gs(9,cont) = contz; %auxiliares para montar e plota 

func.forma 
                    end 
                    zi=zf; 
                end 
              end 
              xi=xf; 
        end 
    end 
    yi = yf; 
end 
end 

A-4 Função gauss 

%função que retorna os pesos e os pontos de Gauss 

  
function v = gauss(k) 

  
np=k; 

  
if np==1; 
    t(1)=0; 
    A(1)=2; 
end 
if np==2; 
    t(1)=-1/sqrt(3); t(2)=1/sqrt(3); 
    A(1)=1; A(2)=1; 
end 
if np==3; 
    t(1)=-.77459667; t(2)=0; t(3)=.77459667; 
    A(1)=5/9; A(2)=8/9; A(3)=5/9; 
end 
if np==4; 
    t(1)=-.86113631; t(2)=-.33998104; t(3)=.33998104;  t(4)=.86113631; 
    A(1)=.34785484; A(2)=.65214516; A(3)=.65214516;  A(4)=.34785484; 
end 
if np==5   
    t(1)=-0.90617984593866399280; A(1)=0.23692688505618908751; 
    t(2)=-0.53846931010568309104; A(2)=0.47862867049936646804;       
    t(3)=0.00000000000000000000;  A(3)=128/225;   
    t(4)=0.53846931010568309104;  A(4)=0.47862867049936646804;   
    t(5)=0.90617984593866399280;  A(5)=0.23692688505618908751;   
end 
if np==6   
    t(1)=-0.93246951420315202781;  A(1)=0.17132449237917034504;  
    t(2)=-0.66120938646626451366;  A(2)=0.36076157304813860757;  
    t(3)=-0.23861918608319690863;  A(3)=0.46791393457269104739;  
    t(4)=0.23861918608319690863;   A(4)=0.46791393457269104739;   
    t(5)=0.66120938646626451366;   A(5)=0.36076157304813860757;   
    t(6)=0.93246951420315202781;   A(6)=0.17132449237917034504;   
end 
if np==7   
    t(1)=-0.94910791234275852453;  A(1)=0.129484966168869693271;  
    t(2)=-0.74153118559939443986;  A(2)=0.27970539148927666790;     
    t(3)=-0.40584515137739716691;  A(3)=0.38183005050511894495;       
    t(4)=0.00000000000000000000;   A(4)=512/1225;   
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    t(5)=0.40584515137739716691;   A(5)=0.38183005050511894495;   
    t(6)=0.74153118559939443986;   A(6)=0.27970539148927666790;   
    t(7)=0.94910791234275852453;   A(7)=0.129484966168869693271;  
end 

  
v(1,:)=t; 
v(2,:)=A; 
end 

 

A-5 Função mesh_nos 

%Função que gera as coordenadas dos nós 

  
function [x,numnod] = mesh_nos(ndivx,ndivy,ndivz,dx,dy,dz); 

  
numnod = 0;  

  
for k=1:ndivz-1 
    auxz=dz+dz*(k-1); 
    for i=1:ndivx+1 
        auxx=dx*(i-1);   
        for j=1:ndivy+1 
            numnod=numnod+1; 
            auxy=dy*(j-1); 
            x(1,numnod)= auxx; %Coordenada x 
            x(2,numnod)= auxy; %Coordenada y 
            x(3,numnod)= auxz; %Coordenada z 
            x(4,numnod)= 1; %material fazer uma rotina para implementar 

geral 
        end 
    end 
end 

  
end 

A-6 Função pn3wgt 

%função janela singular 

  
function [w,dwdx,dwdy,dwdz]=pn3wgt(dif,v,dm) 

  
n=10; 
epsii=0.1; 
l=length(v); 
ng=100000; 

  
for i=1:l 
    rx=abs(dif(1,i))/dm(1,v(i)); 
    ry=abs(dif(2,i))/dm(2,v(i)); 
    rz=abs(dif(3,i))/dm(3,v(i)); 
    r=sqrt((rx^2)+(ry^2)+(rz^2)); 
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    w(i)=1/((r^n)+(epsii^n)); 

     
    if (r==0) 
        dwdx(i)=ng; 
        dwdy(i)=ng; 
        dwdz(i)=ng; 
    else 
        dwdx(i)=((-n*(r)^(n-1))*rx)/((r^n+epsii^n)^2*r); 
        dwdy(i)=((-n*(r)^(n-1))*ry)/((r^n+epsii^n)^2*r); 
        dwdz(i)=((-n*(r)^(n-1))*rz)/((r^n+epsii^n)^2*r); 
    end 
end 
end 

A-7 Função shape 

%função que calcula a função de forma e suas derivadas 

 
function [phi,dphix,dphiy,dphiz] = shape(gpos,x,v,dm) 

  
gpos1(1)=gpos(1); 
gpos1(2)=gpos(2); 
gpos1(3)=gpos(3); 
gpos1=gpos1'; 
gpos=gpos1; 
L = length(v); 
won = ones(1,L); 
nv = x(1:3,v); 
p = [won;nv]; %base polinomial [1 x y z] nos nós que envolve o ponto de 

gauss 
dif = gpos*won-nv; %(x-xi),(y-yi) e (z-zi) 

  
%Calcula os vetor de w e dw e derivadas usando o IMLS 

  
[w,dwdx,dwdy,dwdz] = pn3wgt(dif,v,dm);  

  
B = p.*[w;w;w;w]; %Simone 4.26 
pp = zeros(4); 
aa = zeros(4); 
daax = zeros(4); 
daay = zeros(4); 
daaz = zeros(4); 

  
for i=1:L 
    pp = p(1:4,i)*p(1:4,i)'; 
    aa = aa+w(1,i)*pp; %Simone 4.24 
    daax = daax+dwdx(1,i)*pp; %Simone 4.37 
    daay = daay+dwdy(1,i)*pp; %Simone 4.37 
    daaz = daaz+dwdz(1,i)*pp; %Simone 4.37 
end 

  
%Solução por LU  
%phi=gama*B %gama=P*inv(A) %dphi=dgama*B+gama*dB %Adgama=dP-dA*gama 
pg = [1 gpos']; 
[L,U,PERM] = lu(aa); 
for i=1:4  
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    if i==1 
         C = PERM*pg'; 
    elseif i==2 
         C = PERM*([0 1 0 0]'-daax*gam(1:4,1)); 
    elseif i==3 
         C = PERM*([0 0 1 0]'-daay*gam(1:4,1)); 
    elseif i==4 
         C = PERM*([0 0 0 1]'-daaz*gam(1:4,1)); 
    end 
    D1 = C(1); 
    D2 = (C(2)-L(2,1)*D1); 
    D3 = (C(3)-L(3,1)*D1-L(3,2)*D2); 
    D4 = (C(4)-L(4,1)*D1-L(4,2)*D2-L(4,3)*D3); 
    gam(4,i)=D4/U(4,4);  
    gam(3,i)=(D3-U(3,4)*gam(4,i))/(U(3,3)); 
    gam(2,i)=(D2-U(2,4)*gam(4,i)-U(2,3)*gam(3,i))/U(2,2); 
    gam(1,i)=(D1-U(1,4)*gam(4,i)-U(1,3)*gam(3,i)-U(1,2)*gam(2,i))/U(1,1); 
end 
phi = gam(1:4,1)'*B; 
dbx = p.*[dwdx;dwdx;dwdx;dwdx]; 
dby = p.*[dwdy;dwdy;dwdy;dwdy]; 
dbz = p.*[dwdz;dwdz;dwdz;dwdz]; 
dphix = gam(1:4,2)'*B + gam(1:4,1)'*dbx; 
dphiy = gam(1:4,3)'*B + gam(1:4,1)'*dby; 
dphiz = gam(1:4,4)'*B + gam(1:4,1)'*dbz; 

  
end 
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Apêndice B  

Códigos MoM 

Apresentação do código desenvolvido em Matlab para o cálculo do potencial elétrico 

através do Método dos Momentos aplicado nos problemas sob estudo nesse trabalho. 

B-1 Função principal 

%Programa para capacitor de placas parales avaliado pelo MOM 

  
clc 
clear all 
format long 

  
%Geometria do prolema 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
%placa 1 
P1x1=0.0; P1x2=1;  
P1y1=0.0; P1y2=1;  
z1=0;  
v1=0; 

  
%placa 2 
P2x1=0.0; P2x2=1; %largura 
P2y1=0.0; P2y2=1; %altura 
z2=0.3;  
v2=1; 

  
epi=1*8.854e-12; 

  
%Geração da grade 
%-------------------------------------------------------------------------- 
%Placa 1 
a=20; 
ndivx=a; ndivy=a; 

  
auxx=[P1x1:(P1x2-P1x1)/ndivx:P1x2]; 
auxy=[P1y1:(P1y2-P1y1)/ndivy:P1y2]; 
aux=size(auxx); nx=aux(2)-1; 
aux=size(auxy); ny=aux(2)-1; 
nsup1=nx*ny; 

  
cont=0; 
for i=1:ny 
     for j=1:nx 
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         cont=cont+1; 
         P1xi(cont)=auxx(j); 
         P1xf(cont)=auxx(j+1); 
     end 
end 
cont=0; 
for i=1:nx 
     for j=1:ny 
         cont=cont+1; 
         P1yi(cont)=auxy(i); 
         P1yf(cont)=auxy(i+1); 
     end 
end 

  
P1z=ones(1,nsup1)*z1; 
P1v=ones(1,nsup1)*v1; 

  
%Placa 2 

  
P2xi=P1xi; 
P2xf=P1xf; 
P2yi=P1yi; 
P2yf=P1yf; 
nsup2=nsup1; 

  
P2z=ones(1,nsup2)*z2; 
P2v=ones(1,nsup1)*v2; 

  
%Agrega os valores 

   
xxi=[P1xi P2xi]; xxf=[P1xf P2xf]; 
yyi=[P1yi P2yi]; yyf=[P1yf P2yf]; 
zz=[P1z P2z]; 
v=[P1v P2v]; 
nsup=nsup1+nsup2; 

  
clear i j 

  
%Parâmetros de integração 
%-------------------------------------------------------------------------- 
pontosO = 2; 
pontosF = 4; 
[gaussO] = gauss(pontosO);  
[gaussF] = gauss(pontosF); 

  
%Loop do MOM 
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
for kj=1:nsup % observador 
    xi=xxi(kj); xf=xxf(kj); 
    yi=yyi(kj); yf=yyf(kj); 
    z=zz(kj); 
    for ki=1:nsup % fonte 
        xil=xxi(ki); xfl=xxf(ki); 
        yil=yyi(ki); yfl=yyf(ki); 
        zl=zz(ki); 
        [valork] = integral1(xi, xf, yi, yf, xil, xfl, yil, yfl, z, zl, ... 
                            gaussO,gaussF, pontosO, pontosF); 
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        k(kj,ki)=valork; 
    end 
    [valorf] = integral2(xi, xf,yi, yf, gaussO, pontosO); 
    f(kj)=valorf*4*pi*v(kj)*epi; 
end 

  
q=f/k; 

  
Dl=(P1x2-P1x1)/ndivx; 
Q=sum(q(1:nsup/2))*(Dl^2); 
V0=2; 
C=abs(Q)/V0 

  
% plot(q) 
% pause 
% close 

         
%calcula potencial 
%-------------------------------------------------------------------------- 
xv=0.5; yv=0.5; 
zv=[z1:(z2-z1)/50:z2]; 

  
for i=1:length(zv) 
    auxV=0; 
    for ki=1:nsup  
        xil=xxi(ki); xfl=xxf(ki); 
        yil=yyi(ki); yfl=yyf(ki); 
        zl=zz(ki); 

         
        valor=integral3(xv, yv, zv(i), xil, xfl, yil, yfl, zl, gaussF, 

pontosF); 
        auxV=auxV+valor*q(ki)/4/pi/epi; 
    end 
    potencial(i)=auxV; 
end 

  
plot(potencial) 
pause 
close 

B-2 Função gauss 

%função que retorna os pesos e os pontos de Gauss 

  
function v = gauss(k) 

  
np=k; 

  
if np==1; 
    t(1)=0; 
    A(1)=2; 
end 
if np==2; 
    t(1)=-1/sqrt(3); t(2)=1/sqrt(3); 



 
 

62 

    A(1)=1; A(2)=1; 
end 
if np==3; 
    t(1)=-.77459667; t(2)=0; t(3)=.77459667; 
    A(1)=5/9; A(2)=8/9; A(3)=5/9; 
end 
if np==4; 
    t(1)=-.86113631; t(2)=-.33998104; t(3)=.33998104;  t(4)=.86113631; 
    A(1)=.34785484; A(2)=.65214516; A(3)=.65214516;  A(4)=.34785484; 
end 
if np==5   
    t(1)=-0.90617984593866399280; A(1)=0.23692688505618908751; 
    t(2)=-0.53846931010568309104; A(2)=0.47862867049936646804;       
    t(3)=0.00000000000000000000;  A(3)=128/225;   
    t(4)=0.53846931010568309104;  A(4)=0.47862867049936646804;   
    t(5)=0.90617984593866399280;  A(5)=0.23692688505618908751;   
end 
if np==6   
    t(1)=-0.93246951420315202781;  A(1)=0.17132449237917034504;  
    t(2)=-0.66120938646626451366;  A(2)=0.36076157304813860757;  
    t(3)=-0.23861918608319690863;  A(3)=0.46791393457269104739;  
    t(4)=0.23861918608319690863;   A(4)=0.46791393457269104739;   
    t(5)=0.66120938646626451366;   A(5)=0.36076157304813860757;   
    t(6)=0.93246951420315202781;   A(6)=0.17132449237917034504;   
end 
if np==7   
    t(1)=-0.94910791234275852453;  A(1)=0.129484966168869693271;  
    t(2)=-0.74153118559939443986;  A(2)=0.27970539148927666790;     
    t(3)=-0.40584515137739716691;  A(3)=0.38183005050511894495;       
    t(4)=0.00000000000000000000;   A(4)=512/1225;   
    t(5)=0.40584515137739716691;   A(5)=0.38183005050511894495;   
    t(6)=0.74153118559939443986;   A(6)=0.27970539148927666790;   
    t(7)=0.94910791234275852453;   A(7)=0.129484966168869693271;  
end 

  
v(1,:)=t; 
v(2,:)=A; 
end 

B-3 Função integral1 

 
%Função que faz a integral quadupla 

  
function [valor] = integral1(xi, xf, yi, yf, xil, xfl, yil, yfl,z, zl, 

gaussO,gaussF, pontosO, pontosF); 

  

  
soma3=0; 
for ngx=1:pontosO 
    auxx1=(xf-xi)/2; 
    auxx2=(xf+xi)/2; 
    x=auxx1*gaussO(1,ngx)+auxx2; 
    Ax=gaussO(2,ngx); 

     
    soma2=0; 
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    for ngy=1:pontosO 
        auxy1=(yf-yi)/2; 
        auxy2=(yf+yi)/2; 
        y=auxy1*gaussO(1,ngy)+auxy2; 
        Ay=gaussO(2,ngy); 

         
        soma1=0; 
        for ngxl=1:pontosF 
            auxx1l=(xfl-xil)/2; 
            auxx2l=(xfl+xil)/2; 
            xl=auxx1l*gaussF(1,ngxl)+auxx2l; 
            Axl=gaussF(2,ngxl); 

             
            soma=0; 
            for ngyl=1:pontosF 
                auxy1l=(yfl-yil)/2; 
                auxy2l=(yfl+yil)/2; 
                yl=auxy1l*gaussF(1,ngyl)+auxy2l; 
                Ayl=gaussF(2,ngyl); 

                 
                func=1/sqrt((x-xl)^2+(y-yl)^2+(z-zl)^2); 
                soma=soma+func*Ayl*auxy1l; 
            end 
            soma1=soma1+soma*Axl*auxx1l; 
        end 
        soma2=soma2+soma1*Ay*auxy1; 
    end 
    soma3=soma3+soma2*Ax*auxx1; 
end 

  
valor=soma3; 
end 

B-4 Função integral2 

%Função que faz a integral quadupla 

  
function [valor] = integral2(xi, xf,yi, yf, gaussO, pontosO); 

  
soma1=0; 
for ngx=1:pontosO 
    auxx1=(xf-xi)/2; 
    Ax=gaussO(2,ngx); 

     
    soma=0; 
    for ngy=1:pontosO 
        auxy1=(yf-yi)/2; 
        Ay=gaussO(2,ngy); 
        soma=soma+Ay*auxy1; 
    end 
    soma1=soma1+soma*Ax*auxx1; 
end 

  
valor=soma1; 
end 
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B-5 Função integral3 

%Função que faz a integral dupla para cálculo de V 

  
function [valor] = integral3(xv, yv, zv, xil, xfl, yil, yfl, zl, gaussF, 

pontosF); 

  
soma1=0; 
for ngxl=1:pontosF 
    auxx1l=(xfl-xil)/2; 
    auxx2l=(xfl+xil)/2; 
    xl=auxx1l*gaussF(1,ngxl)+auxx2l; 
    Axl=gaussF(2,ngxl); 

             
    soma=0; 
    for ngyl=1:pontosF 
        auxy1l=(yfl-yil)/2; 
        auxy2l=(yfl+yil)/2; 
        yl=auxy1l*gaussF(1,ngyl)+auxy2l; 
        Ayl=gaussF(2,ngyl); 

         
        func=1/sqrt((xv-xl)^2+(yv-yl)^2+(zv-zl)^2); 
        soma=soma+func*Ayl*auxy1l; 
    end 
    soma1=soma1+soma*Axl*auxx1l; 
 end 

  
valor=soma1; 
end 
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