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A simulação numérica usando computador, ou simulação com-
putacional, tornou-se uma importante ferramenta para solucionar
problemas em engenharia e ciências. [1] A simulação numérica fornece
uma ferramenta alternativa de investigação cient́ıfica gerando in-
formações perspicazes e completas que não podem ser diretamente
medidas ou observadas, ou que são dif́ıceis de adquirir por outros
meios. Ela desempenha um papel valioso no fornecimento de uma
validação para teorias, atuando como uma ponte entre os modelos
experimentais e as previsões teóricas.

A simulação numérica através de métodos baseados em malha
costumam apresentar dificuldades que limitam sua aplicação a vários
problemas complexos. Além disso, há dificuldade em tempo e custo
computacional em fazer uma malha de qualidade para geometrias
complexas. [4] Durante os últimos 15 anos, vários novos métodos de
simulação sem uso de malha conhecidos como métodos meshfree ou
métodos baseados em part́ıculas, foram objeto de grande estudo para
o fornecimento de soluções para problemas de mecânica dos fluidos.
[4] Dentre eles, um método que é bem sucedido nas simulações de
problemas com fluidos é o SPH.

O método SPH, “hidrodinâmica das part́ıculas suavizadas”, do
acrônimo inglês Smoothed Particle Hydrodynamics, foi inicialmente
criado para resolver problemas em astrof́ısica [2], e desde então
tem sido estendido para modelar uma variedade maior de proble-
mas, incluindo também problemas em hidrodinâmica e mecânica
dos sólidos. [3]

O método SPH é discretizado por um conjunto de part́ıculas, que
são definidas como pontos no espaço. Estas part́ıculas carregam
propriedades f́ısicas, do objeto da simulação, e movem-se em função
das interações entre si e de forças externas. O conjunto de part́ıculas



de um sistema descreve totalmente o seu estado, e é utilizado como a
estrutura computacional para calcular as aproximações necessárias
para obtenção da solução numérica do problema [3].

No método SPH, o sistema inteiro é representado por um número
finito de part́ıculas [4]. A formulação básica do método SPH pode ser
descrita em duas etapas [3]: a aproximação integral, que é definida
pela convolução entre uma função arbitrária e uma função núcleo
suave; e a aproximação por part́ıculas que representa a configuração
inicial do problema por um conjunto de part́ıculas distribúıdas no
domı́nio computacional que é discretizado.

A representação integral de uma função f : Ω → Rm definida em
um domı́nio Ω ⊂ Rn é definida como a convolução [3] de f por uma
função suave

W h : Rn → R : fh(u) =

∫
Ω

f(x)W h(u− x)dnx

onde W h é chamada de núcleo ou kernel. Discretizando a função
fh em uma part́ıcula i tem-se que fh(xi) =

∫
Ω
f(x)W h(xi − x)dnx.

Considerando V (xi) como suporte compacto [3] do núcleo W h

no ponto xi, tem-se: V (xi) = Vi = {xj, ∥ xj − xi ∥≤ kh} onde h
é o comprimento suave do núcleo e k é o fator escalar associado ao
núcleo. Sendo assim, fh(xi) passa a ser: fh(xi) =

∫
Vi
f(x)W h(xi −

x)dnx.
A representação SPH das integrais na aproximação por kernel

torna-se na forma discreta um somatório sobre todas as part́ıculas
no domı́nio de suporte. Sendo assim, fh(xi) será então aproximada
por:

∑
j∈Vi

f(xj)W
h(xi − xj)△Vj, onde o volume infinitesimal dnx

é substitúıdo pelo volume finito △Vj, que se relaciona à porção do
sistema representada por uma part́ıcula vizinha pela equação△Vj =
mj

ρj
, onde m = massa e ρ = densidade da part́ıcula avaliada no

domı́nio de suporte.
Por fim, substituindo-se △Vj na equação de V (xi) = Vi = {xj, ∥

xj − xi ∥≤ kh} onde h é o comprimento suave do núcleo e k é o
fator escalar associado ao núcleo. Sendo assim, fh(xi) passa a ser:
fh(xi), e obtem-se que fh(xi) =

∑
j∈Vi

f(xj)W
h(xi − xj)

mj

ρj
.

Existem diversas funções que definem o núcleo da função [3], e
o uso de cada função está condicionado ao problema que se deseja
estudar. Para o problema do tubo de choque [1], por exemplo,

2



utiliza-se o como núcleo uma função Spline cúbico, que é definido
por:

W h(R) = αd ∗


2
3
−R2 + 1

2
R3 0 ≤ 1

1
6
(2−R)3 1 ≤ R2

0 R ≥ 2

onde R é a distância relativa entre duas part́ıculas R = ∥x−x′∥
h

, e
dada a dimensão d do problema (1, 2 ou 3), tem-se que:

αd =


1
h
, d = 1
15

7πh2 , d = 2
3

2πh3 , d = 3

Ométodo SPH pode ser aplicado a diversos problemas da mecânica
dos flúıdos, fornecendo bons resultados de simulação quando com-
paradas às soluções resultantes de outros métodos. Em [1] é posśıvel
verificar o resultado da simulação do método SPH, em uma rotina
própria implementada pelo autor, para vários problemas com difer-
entes dimensões, e é posśıvel examinar algumas propostas de adaptação
da função definida pelo núcleo para melhorar a solução que se obtém.
O que diferencia a aplicação do método SPH nos diferentes tipos de
problemas é a escolha da função que define o núcleo, e para proble-
mas de dimensões diferentes, existem diferentes funções que podem
ser aplicadas.
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