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Resumo:

Dado o estudo apresentado no trabalho [1], onde foram estudados aspectos impor-
tantes do tratamento numérico, incluindo comparações com a solução exata, de
uma equação de advecção com termo fonte, pretende-se apresentar um estudo so-
bre aproximações numéricas que melhor satisfazem condições de estabilidade para
o problema. A partir do que se pode concluir com um estudo teórico apresentado
em [4], a simulação para a solução T (x, t), a qual é feita evoluindo na variável t e
considerando variável espacial x, apresenta melhoras quando se utilizam métodos
como o método box [2], o qual satisfaz a condição CFL. Assim, será apresentado
um estudo dos métodos de discretização para a solução de problemas de advecção
com termo fonte, descrita pela equação:
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em que, é considerado um escoamento viscoelástico [3], com f(x) = (b(x) − 1
Wi

),
sendo Wi é o número de Weissenberg e u a velocidade de convecção com u > 0.
Um fato relevante é que a condição inicial é prescrita como sendo: T (x, 0) = 1
com 0 ≤ x ≤ L e T (0, t) = 1 para t ≥ 0. A condição inicial T (0, t) = 1 para
t ≥ 0 é que impõe adequações na condição CFL. São analisados os métodos Euler
explícito, upwind, trapézio, método box, entre outros, para obter uma solução
numérica para o problema, com bi = b(xi) e Ti,j = T (xi, yt), para o tempo j. O
espaçamento espacial é de h e o temporal de k, permitindo concluir que é preciso
impor restrições à variável espacial x, como uma condição CFL considerando a
evolução do escoamento em x e não apenas em t. Portanto, percorrer a malha
fazendo combinações dos métodos ora no nível j + 1, ora para o espaçamento no
nível i + 1, se obtém soluções numéricas que melhor se aproximam da solução
exata.
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