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Resumo

A instabilidade de Sa�man-Taylor surge na interface que separa dois �uidos viscosos

con�nados no estreito espaço entre duas placas planas e paralelas. Tal dispositivo de�ne

o que chamamos de célula de Hele-Shaw. É conhecido que se injetarmos um �uido menos

viscoso em um mais viscoso, já contido entre as placas, observa-se a formação de �dedos

viscosos�. Com o passar do tempo, os dedos bifurcam sucessivamente produzindo uma

morfologia intensamente rami�cada. Uma interessante variação do problema de Sa�man-

Taylor usual ocorre se, ao invés de injetarmos, levantarmos a placa superior da célula de

Hele-Shaw mantendo imóvel a placa inferior. Neste caso, observa-se uma intensa com-

petição entre os dedos do �uido menos viscoso que penetram no mais viscoso. Nesta

dissertação, desenvolvemos uma teoria perturbativa de modos acoplados que visa o con-

trole destas instabilidades. No caso da injeção, os padrões podem ser disciplinados se a

taxa temporal de injeção escala com o tempo com expoente -1/3. Por outro lado, na situ-

ação de espaçamento variável entre as placas, as instabilidades de interface são suprimidas

se a distância entre as placas escala no tempo com expoente -2/7. Um processo alternativo

de controle das instabilidades pode ser obtido considerando-se um sistema onde a placa

superior da célula de Hele-Shaw oscila periodicamente no tempo. Encontramos, também

por uma teoria perturbativa, que para estágios iniciais da dinâmica da interface, observa-

se que a frequência e amplitude de oscilação da placa superior têm um signi�cante papel

na determinação do número de dedos gerados. Também veri�camos a in�uência desses

fatores no mecanismo de competição e bifurcação entre os dedos viscosos.

Palavras Chave: Instabilidades hidrodinâmicas, célula de Hele-Shaw, Processos de

controle em dinâmica de �uidos.



Abstract

The Sa�man-Taylor instability arises at the interface separating two viscous �uids

con�ned in the narrow space between two �at parallel plates. This apparatus sets what

we call a Hele-Shaw cell. It is known that the injection of a less viscous �uid in a more

viscous one results in the formation of �viscous �ngers�. Over time, the �ngers bifurcate

successively producing a strongly branched morphology. An interesting variation of the

usual Sa�man- Taylor problem occurs if, rather than injecting, one lifts up the top plate

of the Hele-Shaw cell, keeping the bottom plate at rest. In this case, there is an intense

competition between the �ngers of the less viscous �uid penetrating into the more viscous

one. In this dissertation, we develop a perturbative theory of coupled modes which seeks

to control these instabilities. In the case of injection, the patterns may be disciplined if

the rate of injection scales with exponent -1/3. Moreover, for the situation of variable gap

spacing, the instabilities of the interface are suppressed if the distance between the plates

scales with exponent -2/7. An alternative control of the instabilities can be obtained by

considering a system where the top plate of the Hele-Shaw cell oscillates periodically in

time. We also found that for the initial stages of the interface dynamics, it is observed

that the frequency and amplitude of oscillation of the top plate have a signi�cant role in

determining the number of emerging �ngers. We have also investigated the in�uence of

these factors in the mechanism of competition and bifurcation of viscous �ngers.

Keywords: Hydrodynamics instabilities, Hele-Shaw cell, control process in �uid

dynamics.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 O problema de Sa�man-Taylor

Você já deve ter se deparado com belíssimos e complexos padrões geométricos gerados

pela natureza. A variedade desses fenômenos é tão abrangente que pode ser observada

desde o crescimento de uma colônia de bactérias à formação de �ocos de neve. Incrivel-

mente, essas estruturas são geradas pelo mesmo mecanismo físico e matemático e a maioria

delas são produzidas pela dinâmica da interface entre meios de fases distintas. Além do in-

teresse acadêmico, a compreensão desses mecanismos e do papel dos parâmetros do sistema

na formação dos padrões tem a �nalidade de conseguir uma melhor e�ciência em diversos

sistemas físicos [1], biológicos [2�4] e de metalurgia [5]. Alguns interessantes exemplos

são os padrões gerados, durante o movimento celular, na interface entre o citoesqueleto

da célula e o meio externo [4], no processo de extração de petróleo [1] e na formação de

cristais [6].

Com tais fatos em mente, abordaremos o problema de Sa�man-Taylor [1], que repre-

senta a instabilidade hidrodinâmica encontrada em diversos sistemas naturais e tecnológi-

cos. A instabilidade de Sa�man-Taylor surge na interface que separa dois �uidos viscosos

que se deslocam no estreito espaço entre duas placas paralelas, de�nindo um dispositivo

chamado de célula de Hele-Shaw. Esse problema surgiu em 1956, quando Sir Geo�rey

Taylor, renomado físico britânico por seus trabalhos em dinâmica de �uidos, e Philip G.
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1.1 O problema de Sa�man-Taylor

Sa�man, da Universidade de Cambridge, utilizaram a célula de Hele-Shaw para modelar

um intrigante problema na indústria de extração de petróleo.

Na extração do petróleo (líquido oleoso) das rochas subterrâneas, quando uma sonda,

instrumento usado para escavação, atravessa as rochas sedimentares e chega à camada

petrolífera, o petróleo é jorrado para fora da jazida. Porém, é comum esse óleo �car

preso em meios porosos e não ser retirado completamente pela perfuração da sonda.

Uma solução é bombear água para expulsar o óleo remanescente nos poros das rochas.

Nesse processo surge um interessante fenômeno. Durante o deslocamento do óleo pela

água (�uido de menor viscosidade), são geradas deformações hidrodinâmicas que foram

chamadas de instabilidades de Sa�man-Taylor ou �viscous �ngering�. Tal fenômeno se

caracteriza pela desestabilização da interface entre os dois �uidos devido à diferença de

viscosidade entre eles, resultando na penetração do �uido menos viscoso em formato de

dedos. A consequência dessa instabilidade é a não retirada de todo o petróleo preso na

jazida, tornando a recuperação do óleo bastante ine�ciente. Sa�man e Taylor também

veri�caram que se um �uido de maior viscosidade deslocar um de menor viscosidade a

interface entre eles é completamente estável. Porém, essa não é uma solução para a

retirada do óleo preso nos poros das rochas, já que as jazidas são extremamente extensas

e não há fontes economicamente viáveis de �uidos mais viscosos que o petróleo.

Neste contexto, deseja-se obter uma interface de deslocamento entre cada par de �uidos

a mais estável possível, garantindo a retirada integral do óleo. Então, poderíamos ques-

tionar se existe uma maneira de inibir essas instabilidades manipulando algum parâmetro

do sistema, a �m de otimizar procedimentos como o de extração de petróleo descrito

acima. Essa possibilidade é um dos estudos realizados nesta dissertação no problema de

injeção de um �uido menos viscoso em um mais viscoso utilizando uma célula de Hele-

Shaw. Dessa forma, conseguimos suprimir literalmente as instabilidades não-lineares da

dinâmica injetando a uma taxa especí�ca o �uido menos viscoso. Nos próximos capítulos

veremos maneiras não só de reduzir as perturbações da interface como também a possi-

bilidade de controlar os padrões resultantes em �uxos em Hele-Shaw, tornando-os mais e

menos complexos.
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1.1 O problema de Sa�man-Taylor

Figura 1.1: Ilustração de padrões típicos obtidos em experimento na célula de Hele-Shaw
radial (à esquerda). À direita há um diagrama esquemático das instabilidades na célula
de Hele-Shaw de geometria retangular

Nos últimos anos, estudos da instabilidade dos dedos viscosos [1, 7�21] utilizaram a

célula de Hele-Shaw como um e�caz dispositivo para analisar a formação de padrões na

interface �uido-�uido. As experiências com a célula de Hele-Shaw focam-se em duas

geometrias básicas: radial e retangular. Na primeira, o �uido menos viscoso é injetado,

invadido um �uido mais viscoso, em uma entrada no centro da placa superior (veja à

esquerda na Fig. 1.1, retirada da Ref. [22]). Enquanto que na geometria retangular, o

�uido é empurrado em uma das direções do plano da célula, ilustrado à direita na Fig. 1.1.

Para ambos, a evolução inicial da interface segue as predições teóricas da estabilidade

linear. Quando as primeiras deformações na superfície surgem entre os �uidos, os modos

instáveis crescem e se acoplam em um regime fracamente não-linear da evolução temporal

[17]. Com o passar do tempo, a dinâmica é dominada completamente pelos efeitos não-

lineares e a interface se caracteriza por uma estrutura de �dedos�.

No início da instabilidade de Sa�man-Taylor, para ambas as geometrias, ocorre a

formação de pequenas ondulações devido a um aumento do gradiente de pressão local. Isso

se deve ao fato de que a velocidade do �uido em um ponto é proporcional ao gradiente de

pressão nesse ponto, fazendo com que alguns regiões da interface cresçam mais rápido que

outras. Nesse processo, observa-se a formação de dedos, podendo acontecer o crescimento

3



1.1 O problema de Sa�man-Taylor

mais rápido de alguns e a inibição no crescimento de outros na vizinhança, dando origem

a uma competição entre eles. Por outro lado, nas regiões muito curvadas da interface o

efeito da tensão super�cial tende a �achatar� esses dedos. Mais ainda, durante a evolução

eles não só podem competir mas também bifurcar nas suas pontas, gerando padrões

intensamente rami�cados.

Há uma diferença fundamental na dinâmica da interface na geometria retangular e

radial. Na primeira, quando a diferença entre as viscosidades dos �uidos é máxima e a

célula de Hele-Shaw muito estreita (canal �no), a competição entre os dedos viscosos gera

uma estrutura de apenas um dedo, atingindo, então, um estágio estacionário da dinâmica

(à direita na Fig. 1.1). Por outro lado, na dinâmica da geometria radial nenhum estado

estacionário é alcançado, ocorrendo rami�cações dos dedos durante toda a evolução da

interface (à esquerda na Fig. 1.1).

Nesse trabalho focamos nossa atenção na geometria radial. A maioria das pesquisas

nessa geometria examinou o �uxo com injeção em células de Hele-Shaw onde o espaça-

mento entre as placas é constante no tempo e no espaço. Contudo, uma particular e

interessante variação do problema tradicional de Sa�man-Taylor é o estudo da instabil-

idade dos dedos viscosos em células de Hele-Shaw de espaçamento variável onde não há

necessariamente uma injeção [8�12]. Isso pode ser realizado levantando (ou baixando) a

placa superior da célula enquanto a placa inferior permanece em repouso. Nos próximos

capítulos tentaremos compreender e controlar os padrões fundamentais desses dois sis-

temas (injeção e levantamento). Para isso, vamos discutir as características básicas do

�uxo hidrodinâmico na célula de Hele-Shaw.
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1.2 Célula de Hele-Shaw radial

1.2 Célula de Hele-Shaw radial

1.2.1 Injeção na célula de Hele-Shaw

Figura 1.2: Figura esquemática da injeção radial em Hele-Shaw.

Durante as últimas décadas �uxos de simetria radial têm sido estudados extensiva-

mente, tanto em análises experimentais [13�16,23] quanto teóricas [17�21] utilizando uma

célula de Hele-Shaw radial. A célula de Hele-Shaw radial é um dispositivo formado por

duas placas planas e paralelas com um estreito espaçamento b entre elas (b ∼ 1 mm).

Os experimentos usuais realizados são feitos injetando um �uido menos viscoso por um

pequeno orifício no centro da placa superior da célula, a qual é previamente preenchida

com um �uido mais viscoso, veja Fig. 1.2. A injeção é usualmente realizada a uma taxa

temporal de massa ou pressão constante. Uma das principais características da dinâmica

nessa geometria são: (i) a interface é sempre assimétrica por causa da diferença entre a

área interna e externa do contorno entre os �uidos; (ii) o �uxo radial apresenta múltiplos

estágios de instabilidade, e um estado estacionário nunca é atingido.

Inicialmente, a interface é circular (�bolha�) e em pouco tempo ondula-se e suaves

dedos viscosos começam a aparecer. Com o aumento da bolha, os dedos crescem e se

espalham, de tal maneira que suas pontas se tornam mais achatadas. No decorrer do

tempo, os dedos começam a rami�car através de sucessivas bifurcações das suas pontas

com os dedos maiores inibindo o crescimento dos menores. Nesse procedimento a interface

desenvolve padrões extremamente assimétricos. Esse crescimento de alguns dedos inibindo
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1.2 Célula de Hele-Shaw radial

Figura 1.3: Experimento da injeção radial em Hele-Shaw. Ilustra um estágio bem
avançado da dinâmica da interface já intensamente rami�cada

o crescimento de outros é o que chamamos de competição. Apesar desse fenômeno, o

principal mecanismo desse sistema são as rami�cações que ocorrem a cada novo dedo que

surge, gerando uma estrutura extremamente complexa. Esses são os processos básicos de

crescimento dos dedos viscosos na injeção na célula de Hele-Shaw radial. Veja a evolução

inicial da interface, que ilustra bem as bifurcações iniciais, à direita na Fig. 1.1 e um

estágio bem avançado da dinâmica dos padrões, apresentando uma estrutura bastante

rami�cada na Fig. 1.3 (retirada da Ref. [23]).

A análise de estabilidade linear da injeção na geometria radial foi efetuada nas Refs. [17,

24, 25]. Porém, um estudo simplesmente linear se aplica apenas aos estágios iniciais da

dinâmica e não consegue identi�car os mecanismos essenciais que de�nem a morfologia da

interface: a competição e a bifurcação dos dedos. Para analisar esses efeitos, Miranda e

Widom [17] desenvolveram uma teoria fracamente não-linear de modos acoplados do �uxo

radial em Hele-Shaw. Eles focaram no início dos efeitos não-lineares e suas in�uências na

evolução da interface perturbada. Miranda e Widom mostraram que uma teoria de modos

acoplados até segunda ordem reproduz as principais características dos padrões apenas

acoplando os modos fundamentais aos seus harmônicos e sub-harmônicos. Foi observado
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1.2 Célula de Hele-Shaw radial

que as simetrias do �uxo radial ditam a forma das equações, in�uenciando a estrutura

dos padrões resultantes na interface. Desse modo, essa abordagem é o foco principal de

todo nosso trabalho atual, onde tentaremos compreender melhor os processos de controle

das instabilidades geradas nessa geometria.

1.2.2 Célula de Hele-Shaw de espaçamento variável

Figura 1.4: Figura esquemática da célula de Hele-Shaw de espaçamento variável.

Uma interessante variação do problema de Sa�man-Taylor usual é obtida se, ao invés

de injetarmos um �uido menos viscoso em um mais viscoso, levantarmos a placa superior

da célula de Hele-Shaw paralelamente à placa inferior, a qual é mantida em repouso, com

dois �uidos já con�nados entre as placas (veja Fig. 1.4). As características da célula são

as mesmas discutidas na seção anterior porém com espaçamento b(t) variável. À medida

que a placa se desloca, o �uido externo, menos viscoso, penetra no �uido interno, gerando

padrões bastante complexos.

Nos últimos anos, diversos estudos experimentais e teóricos foram feitos em célula de

Hele-Shaw de espaçamento variável [8�12]. Quando os �uidos são imiscíveis e newtonianos,

a gota que é inicialmente circular tem sua interface ondulada devido a penetração do �uido

menos viscoso no �uido mais viscoso. No início da dinâmica, é observado um grande

número de dedos na interface. Nesse momento, a principal característica morfológica dos

padrões é a forte competição entre os dedos do �uido menos viscoso, que se deslocam em
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1.2 Célula de Hele-Shaw radial

Figura 1.5: À esquerda, visualizamos a competição dos dedos do �uido menos viscoso que
se deslocam em direção ao centro da placa. À direita, temos um experimento que ilustra
a evolução temporal dos padrões obtidos na célula de Hele-Shaw de espaçamento variável.

direção ao centro da placa (veja a ilustração da esquerda na Fig. 1.5). Neste momento,

os dedos do �uido menos viscoso se tornam gradativamente mais largos enquanto que os

dedos do �uido mais viscoso se tornam mais �nos. Após a forte instabilidade da estrutura,

o número de dedos diminui e, por �nal, a competição entre eles é amenizada. Com o passar

do tempo, a interface volta à condição circular. Podemos observar os padrões gerados

experimentalmente nessa con�guração por Derks et al. [11] na ilustração da direita na

Fig. 1.5 e em simulações numéricas pelo mesmo grupo na Fig. 1.6. Importantes variações

deste problema são os casos de �uidos miscíveis [10], magnéticos [26�29] e o problema

onde a posição da placa superior depende tanto do tempo como do espaço [30,31].

Simulações numéricas, feitas na Ref. [8], do problema em Hele-Shaw de espaçamento

variável identi�caram que a tensão super�cial entre os �uidos desenvolve um papel im-

portantíssimo nos padrões gerados na interface. É observado que, para valores cada vez

menores da tensão super�cial os dedos são cada vez mais rami�cados e a recircularização

da interface é retardada. Quando a tensão super�cial é desprezada, a competição entre

os dedos viscosos é tão intensa que há formação de singularidades topológicas e as gotas

se quebram.
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1.2 Célula de Hele-Shaw radial

Figura 1.6: Simulação numérica da evolução temporal dos padrões obtidos na célula de
Hele-Shaw de espaçamento variável.

Pelos estudos experimentais [9, 11] e teóricos [8, 10] realizados até então, vê-se que

alterando os parâmetros do sistema temos algum controle das estruturas geradas na in-

terface. Nesta dissertação abordamos um novo meio de controle dos padrões entre os

�uidos. Veri�camos que para o problema de Hele-Shaw de espaçamento variável, a for-

mação de dedos pode ser disciplinada se alterarmos a taxa de levantamento da placa

superior convenientemente. Por outro lado, para o caso da injeção veremos que o me-

canismo de rami�cação dos dedos pode ser literalmente suprimido se a taxa de injeção

variar no tempo de uma maneira especí�ca. Nos próximos capítulos discutiremos com

mais detalhes esses procedimentos.

Nós também obtivemos uma maneira alternativa de controle das instabilidades se

considerarmos um sistema onde a placa superior da célula de Hele-Shaw oscila periodica-

mente no tempo. Veremos no Cap. 3, que para estágios iniciais da dinâmica da interface,
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1.2 Célula de Hele-Shaw radial

observa-se que a frequência e amplitude de oscilação da placa superior têm um signi�cante

papel na determinação do número de dedos gerados entre os �uidos. Analisaremos tam-

bém a in�uência desses fatores no mecanismo de competição e bifurcação entre os dedos

viscosos.
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Capítulo 2

Controle dos padrões de dedos viscosos

2.1 Introdução

Sabemos do Cap. 1 que podemos gerar padrões extremamente complexos na interface

que separa dois �uidos quando injetamos, a uma taxa constante, um �uido menos viscoso

em outro mais viscoso em uma célula de Hele-Shaw radial. Muito recentemente, dois

grupos de pesquisa [32, 33] examinaram um aspecto pouco explorado desse problema de

instabilidade radial dos dedos viscosos: a possibilidade de suprimir a morfologia rami�-

cada que surge nesse sistema. Em contraste às investigações precedentes desse sistema,

ao invés de considerarem uma taxa de injeção constante, eles assumiram uma taxa de

injeção particular que escala com o tempo na forma t−1/3. Esse procedimento foi inicial-

mente proposto por Bataille [24] que realizou apenas uma análise de estabilidade linear

do problema.

Nas circunstâncias citadas acima, os estudos realizados nas Refs. [32, 33] abordaram

longos períodos da evolução da interface. Eles encontraram experimentalmente e com

avançadas simulações numéricas que, para um regime completamente não-linear, se ajus-

tarmos a taxa de injeção convenientemente, as rami�cações usuais (veja Fig. 1.3) são

completamente suprimidas. No lugar delas observa-se formas extremamente simétricas

formadas por um número constante de dedos (veja Fig. 2.1). Esse resultado introduz uma

nova técnica de controle que pode otimizar a e�ciência de sistemas físicos, biológicos e de
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2.1 Introdução

Figura 2.1: Evolução não-linear para três diferentes perturbações iniciais (condições ini-
ciais). Todos atingem a mesma estrutura depois que o raio da interface não perturbada
atinge um certo valor.

engenharia relacionados a fenômenos com instabilidades de dedos viscosos. Um exemplo

dessas aplicações, é o processo de extração de petróleo. Para otimizar a retirada do óleo

preso nas rochas, a água que é bombeada para empurrá-lo deve formar uma interface com

o óleo o mais estável possível.

A Ref. [33] abordou essas instabilidades estudando a dinâmica dos chamados �momen-

tos harmônicos� que são integrais de potências inteiras de z = x+ iy sobre o domínio de

uma interface que separa ar e óleo con�nados dentro da célula de Hele-Shaw, localizada

no plano x− y. Também foi considerado que o �uxo gerado é devido a injeção do ar. O

estudo desses momentos descreveu bem a evolução de padrões, cujo crescimento é dito

Laplaciano (�Laplacion growth�), similarmente às amplitudes dos modos de Fourier da

teoria de perturbação da interface �uido-�uido [17]. O crescimento Laplaciano é carac-

terizado por uma dinâmica cuja velocidade é proporcional ao gradiente de uma função

que satisfaz a equação de Laplace. As equações fundamentais da injeção radial na célula

de Hele-Shaw satisfazem essa condição. Então, na Ref. [33] foi calculado os momentos
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Figura 2.2: Padrões experimentais gerados na célula de Hele-Shaw devido a injeção. (a)
Interface gerada por injeção constante. (b) Interface gerada por uma injeção que escala
no tempo com expoente −1/3.

harmônicos em estágios fortemente não-lineares da dinâmica, para o caso da injeção cons-

tante e injeção variável no tempo. A consistência dos resultados obtidos pelos momentos

com a observação experimental demonstrou a robustez dessa abordagem em estudar os

padrões gerados em sistemas Laplacianos (veja Fig. 2.2 retirada da Ref. [33]).

Nesse capítulo nós investigamos esse mecanismo de controle da instabilidade radial

dos dedos viscosos de uma maneira diferente. Ao contrário dos estudos antecedentes,

os quais focaram em um regime inicial da evolução da interface [24] ou em um estágio

muito avançado e fortemente não-linear [32,33], nós atacamos o problema dando atenção

especial à dinâmica que conecta esses dois extremos. Centramos nosso estudo em um

regime temporal fracamente não-linear. Devido a essa abordagem, não �zemos uso de

so�sticadas simulações numéricas [32], nem de uma análise experimental requintada [33].

Ao invés disso, estudamos o problema analiticamente até segunda ordem de uma teoria de

modos acoplados [17]. Note que a necessidade de ir mais além do regime linear é devido a

sua incapacidade de acessar a morfologia dos padrões formados. O procedimento teórico

feito nesse capitulo é válido e preciso no início dos efeitos não-lineares, podendo prever a

morfologia de estágios futuros e fornecer grande compreensão de mecanismos de controle

dos padrões.
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2.2 Características gerais do �uxo em célula de Hele-Shaw

Para o problema radial de injeção nós mostramos que a bifurcação dos dedos viscosos

é suprimida, já em um estágio fracamente não-linear, se a taxa de injeção varia no tempo

com expoente −1/3. Nós usamos uma ferramenta similar para demonstrar que a instabil-

idade dos dedos viscosos na célula de Hele-Shaw de espaçamento variável no tempo [8�12]

também pode ser disciplinada, se convenientemente mudarmos a taxa de levantamento

da placa superior da célula. Nesse caso, nós mostramos que a competição dos dedos é

contida se a distância entre as placas escala com o tempo com expoente −2/7. Em ambos

os casos, a teoria de modos acoplados fornece mecanismos para suprimir instabilidades

de dedos viscosos, permitindo emergir estruturas mais simétricas na interface entre os

�uidos.

Antes de abordar nossa teoria de modos acoplados devemos rever algumas caracteríti-

cas e equações básicas para o �uxo na célula de Hele-Shaw. Entre elas estão a lei de Darcy

e condições de contorno da interface.

2.2 Características gerais do �uxo em célula de Hele-

Shaw

2.2.1 A lei de Darcy

Nessa seção vamos obter a equação fundamental do nosso trabalho e principal ex-

pressão em todos os sistemas aqui estudados, a lei de Darcy [34]. Essa lei governa a

dinâmica dos �uidos con�nados na célula de Hele-Shaw, sendo o ponto inicial para nossa

análise linear e fracamente não-linear.

A lei de Darcy foi primeiro apresentada como uma relação empírica baseada nos ex-

perimentos de �uxos estáveis em uma coluna vertical de areia. Em 1856, Henry Darcy

investigou o �uxo de água em �ltros de areia verticais e homogêneos usados para �ltrar a

água nas fontes públicas da cidade de Dijon, França, e observou que o �uxo de velocidade

é proporcional ao gradiente de pressão aplicado. Utilizando a célula de Hele-Shaw pode-

mos estudar experimentalmente a versão bidimensional da lei encontrada por Darcy em

seus experimentos. Curiosamente, o comportamento descrito em célula de Hele-Shaw é
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similar ao �uxo bidimensional em meios porosos [22,35,36] o que permite aplicação desse

fenômeno no processo de extração de petróleo.

A �m de obter a lei de Darcy, considere dois �uidos imiscíveis no espaço estreito b entre

as placas de uma célula de Hele-Shaw, como mostrado na Fig. 2.3. Vamos assumir que b

é o menor comprimento existente e, logo, o problema pode ser considerado efetivamente

bidimensional. A pressão é aplicada em uma das extremidades, empurrando o �uido

menos viscoso 1 no mais viscoso 2. Para o caso radial dessa versão do problema, sabemos

que o �uido 1 seria injetado no centro da placa deslocando o �uido 2, mas a derivação

da lei de Darcy não seria afetada. Considere a largura da célula L e o �uxo dos �uidos

efetivamente bidimensional no plano x− y.

Figura 2.3: Figura esquemática do �uxo viscoso em célula de Hele-Shaw

A conservação de massa dos �uidos é expressa pela equação da continuidade

∂ρj
∂t

+ ~∇ · (ρj~uj) = 0

onde ρj e ~uj são a densidade e velocidade tridimensional dos �uidos j = 1 e 2, respectiva-

mente. Considerando o �uido incompressível, temos que ρj não tem dependência espacial

e temporal. Logo a equação de continuidade resulta

~∇ · ~uj = 0. (2.1)
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O movimento dos �uidos é descrito pela equação de Navier-Stokes [37�39], que é a

lei de Newton aplicada para �uidos. Seja d~uj/dt a aceleração e ~f a resultante das forças

hidrodinâmicas e viscosas por unidade de volume, temos de Navier-Stokes

ρj
d~uj
dt

= ~fj. (2.2)

Queremos encontrar uma expressão para ~fj, para isso vamos estudar a contribuição

de cada uma das forças individualmente. As forças viscosas surgem devido ao �atrito

interno�, proporcionando resistência à deformação do �uido em movimento. Essa força

depende do tensor de estresses viscosos P j da forma ~∇ · P j [37�39]. Mais ainda, os

estresses viscosos estão relacionados com a velocidade do �uido através da relação (para

�uidos incompressíveis) [37�39]

P j = ηj[~∇~uj + (~∇~uj)T ], (2.3)

onde ηj é a viscosidade dos �uidos j = 1 e 2.

Por outro lado, a contribuição da pressão hidrodinâmica, normalizada por unidade de

volume, é dada por −~∇pj. Para visualizar essa expressão, considere a força que atua em

um elemento in�nitesimal de superfície ds, exercida pela pressão pj, dada por −pjn̂ds (o
sinal negativo é devido a de�nição de n̂ que aponta para fora da superfície). Desta forma,

pelo teorema da divergência para uma função escalar, a força total proveniente da pressão

hidrodinâmica é

−
∫
S

pjn̂ds = −
∫
V

~∇pjdv. (2.4)

Logo, −~∇pj é a força de pressão por unidade de volume que atua no �uido.

Calculando o divergente da Eq. (2.3), obtemos a expressão ~fj = −~∇pj + ηj∇2~uj.

Assim, reescrevendo a Eq.(2.2), temos

ρj

[
∂~uj
∂t

+ (~uj · ~∇)~uj

]
= −~∇pj + ηj∇2~uj. (2.5)
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O primeiro termo do lado direito na Eq. (2.5) é a força provocada pelo gradiente de

pressão, o segundo termo é devido a força de atrito que é proporcional a viscosidade e o

lado esquerdo corresponde a contribuição inercial do �uido. A eventual inclusão de outras

forças (gravitacional, magnética, centrífuga, etc.) contribuem com termos adicionais no

lado direito da Eq. (2.5).

Podemos agora obter a lei de Darcy apenas a partir das Eqs. (2.1) e (2.5). Vamos

considerar que o espaçamento b entre as placas é pequeno su�ciente para que o �uxo

na célula de Hele-Shaw seja completamente determinado pelo balanço entre as forcas

viscosas e da pressão. Portanto, para �uxos em que os valores de sua velocidade sejam

pequenos, os termos inerciais ρj
[
∂~uj

∂t
+ (~uj · ~∇)~uj

]
podem ser desprezados. No Cap.3, em

particular, expressaremos essa condição com mais detalhes, pois no sistema lá estudado

temos um �uxo de velocidade relativamente alto em relação aos problemas usuais em

Hele-Shaw. Apesar disso, no regime físico abordado neste capítulo podemos desprezar os

termos inerciais.

Para o �uxo descrito acima, como o �uido é incompressível e o espaco entre as placas

é muito pequeno, assumimos que na Eq. (2.5) ~uj varia mais intensamente com z do que x

e y. Devido a essas características, consideramos ainda que a pressão é aproximadamente

constante na direção ẑ. Sob estas condições, obtemos a equação de Navier-Stokes para as

componentes da velocidade e ~ujx e ~ujy:

ηj
∂2ujx
∂z2

=
∂pj
∂x

(2.6)

e

ηj
∂2ujy
∂z2

=
∂pj
∂y

(2.7)

onde ujz = 0, pois pj é independente de z. Para resolvermos as Eqs. (2.6) e (2.7),

assumimos a condição de não deslizamento do �uido nas paredes das placas (�no-slip

boundary condition�), ou seja, o líquido �ca �preso� nas paredes sólidas: ~uj = 0 em z = 0

e z = b. Então, a solução para as Eqs. (2.6) e (2.7) pode ser escrita numa forma mais

compacta
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ηj~uj(x, y, z) =
z(z − b)

2
~∇pj(x, y). (2.8)

Devido a forma quadrática em z, o per�l de velocidade é dito �parabólico�. Calculando

a média transversal da Eq. (2.8) com relação a coordenada z, de�nida por

~vj(x, y) ≡ 1

b

∫ b

0

~uj(x, y, z)dz, (2.9)

obtemos a equação para velocidade média (efetivamente bidimensional) dos �uidos

~vj = − b2

12ηj
~∇pj, (2.10)

a chamada lei de Darcy [34]. Note que ~vj = ~vj(x, y) e pj = pj(x, y) são respectivamente

as médias transversais da velocidade e da pressao com relação a z.

Outra importante informação do �uxo em nosso sistema pode ser obtida com a ajuda

da lei de Darcy. Forças geradas pelo gradiente da pressão média não exercem torque em

um elemento de �uido. Isso não altera o momento angular ou a velocidade angular média

do sistema. Por esse motivo consideraremos o �uxo irrotacional. Contudo, em dinâmcia

de �uidos, o �uxo pode ser considerado irrotacional e ainda ter uma região do espaço

com vorticidade diferente de zero. Para o nosso caso de lei de Darcy na célula de Hele-

Shaw, esse domínio de vorticidade surge da descontinuidade das velocidades tangenciais

na interface que separa os �uidos. Nesse trabalho consideraremos apenas esses �uxos

irrotacionais, de modo que temos a condição ~∇× ~vj = 0. Disso podemos escrever

~vj = −~∇φj, (2.11)

onde φj representa o potencial de velocidade de cada um dos �uidos. Se substituirmos a

equação (2.11) na Lei de Darcy (2.10) obtemos,

ηjφj =
b2

12
pj. (2.12)

Por outro lado, se tirarmos a média transversal de (2.1)
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~∇ · ~vj = 0. (2.13)

Desse resultado obtemos uma nova equação para o potencial de velocidade

∇2φj = 0. (2.14)

Agora, o movimento dos �uidos está bem determinado pelas Eqs. (2.12) e (2.14).

Aparentemente pode parecer fácil resolver o nosso problema, porém temos um contorno

�livre� que envolve a região que separa esses dois �uidos. Isso proporciona uma condição

de contorno que varia com o tempo, envolvendo a forma de uma interface desconhecida.

Esse problema é conhecido como �free boundary problem� o qual em geral é impossível ser

solucionado de uma forma fechada.

2.2.2 As condições de contorno

Para determinar as características da evolução da interface, especi�camos o problema

em célula de Hele-Shaw com duas condições de contorno. Uma delas é a contribuição

vinda da tensão super�cial. A tensão super�cial σ é produzida pelas forças microscópicas

entre os átomos e moléculas na interface [6]. Essas forças que atuam na superfície de

separação entre os �uidos, junto à curvatura κ da mesma, geram uma diferença de pressão

entre eles. A curvatura é dada por κ = 1
R‖

+ 1
R⊥

, onde R‖ e R⊥ representam raios de

circunferência paralelo e perpendicular ao plano da célula, respectivamente, que melhor se

ajustam à superfície entre os �uidos em um dado ponto da interface. Matematicamente,

essa condição de contorno na interface �uido-�uido é expressa da forma [37�39]

p1 − p2 = σκ, (2.15)

A próxima condição de contorno é a condição cinemática. Ela nos diz que para existir

uma interface, a velocidade normal a ela de ambos os �uidos no contorno entre eles deve

ser a mesma. Isso nos permite escrever [37�39]
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2.2 Características gerais do �uxo em célula de Hele-Shaw

n̂ · ~∇φ1 = n̂ · ~∇φ2, (2.16)

com n̂ representando o vetor unitário normal à interface. Outra maneira de visualizar a

condição cinemática é de�nindo a equação da interface �uido-�uido no plano x− y como

I(x, y, t) ≡ y −R(x, t) = 0. (2.17)

Derivando em relação ao tempo a Eq.(2.17) temos

∂R
∂t

= vjy − vjx
∂R
∂x

, (2.18)

onde ~vj são as velocidades dos �uidos j = 1 e 2. Expressando a equação acima em termos

do potencial de velocidade obtemos outra versão da condição cinemática,

∂R
∂t

=

(
∂R
∂x

∂φj
∂x

)
y=R
−
(
∂φj
∂y

)
y=R

. (2.19)

Onde observamos que o movimento da interface está acoplado com o movimento dos

�uidos.

Note que, reescrevendo a Eq.(2.18) para j = 1, 2 e sabendo que n̂ = ~∇I/|~∇I|, re-
tomamos facilmente a Eq. (2.16). Discutidas as características fundamentais do �uxo em

Hele-Shaw, podemos estudar os efeitos lineares e não-lineares da dinâmica da interface

�uido-�uido com o objetivo de controlar suas instabilidades.
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2.3 Supressão das instabilidades da injeção na célula de

Hele-Shaw

2.3.1 Aproximação de modos acoplados

Figura 2.4: Figura esquemática da injeção radial em Hele-Shaw

A partir desta Seção até o �m do capítulo, os resultados obtidos encontram-se na

Ref. [40]. Considere a célula de Hele-Shaw de espaçamento constante b contendo dois

�uidos viscosos, imiscíveis e incompressíveis (veja Fig. 2.4). Sejam as viscosidades dos

�uidos interno e externo η1 e η2, respectivamente. Entre os dois �uidos há uma tensão

super�cial σ. O �uido 1 é injetado no �uido 2 a uma dada taxa de injeção q (área

preenchida pelo �uido por unidade de tempo) o qual pode ser uma função do tempo. Nós

descrevemos a interface perturbada �uido-�uido como R(θ, t) = R(t) + ζ(θ, t), onde θ

representa o ângulo azimutal e R(t) é o raio não perturbado dependente do tempo

R(t) =

√
R2

0 +
1

π

∫ t

0

q(t′)dt′, (2.20)

com R0 sendo o raio não perturbado em t = 0. A presença da integral no tempo na

Eq. (2.20) é necessária porque a taxa de injeção não é necessariamente constante. Temos

ainda ζ(θ, t) =
∑+∞

n=−∞ ζn(t) exp (inθ) que denota a interface perturbada com amplitude

de Fourier ζn(t), e números de onda azimutal discretos n = 0,±1, ±2, .... Nossa aprox-

imação perturbativa mantém termos até segunda ordem em ζ. Na expansão de Fourier

de ζ, nós incluímos o modo n = 0 para manter a área ocupada pelo �uido interno inde-
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2.3 Supressão das instabilidades da injeção na célula de Hele-Shaw

pendente da forma de sua interface com o �uido externo. A conservação da massa impõe

que o modo zero seja escrito em termos dos outros modos como

ζ0 = −(1/2R)
∑
n6=0

|ζn(t)|2.

A equação de movimento da interface é dada pela lei de Darcy aplicada a ambos os

�uidos

A

(
φ1 + φ2

2

)
−
(
φ1 − φ2

2

)
= − b

2(p1 − p2)

12(η1 + η2)
(2.21)

onde o parâmetro adimensional

A =
(η2 − η1)

(η2 + η1)
(2.22)

é o contraste de viscosidade e p representa a pressão hidrodinâmica.

Sob tais circunstâncias, nós expandimos em Fourier os potenciais de velocidade φj,

os quais sabemos que obedecem a equação de Laplace ∇2φj = 0. Longe da interface o

campo de velocidade deve se aproximar a um �uxo estacionário não perturbado com uma

interface circular de raio R. Disso, em r −→ 0 e r −→ +∞, o potencial de velocidade φj

se aproxima de φ0 (potencial não perturbado para o �uxo radial)

φ0
j = − Q

2π
log
( r
R

)
+ Cj. (2.23)

onde a constante Cj não depende de r e θ. A solução mais geral que satisfaz essas

condições é dada por

φj = φ0
j +

∑
n6=0

φjn

(
R|n|

r|n|

)(−1)j

exp(inθ), (2.24)

Nosso objetivo é calcular a equação diferencial de modos acoplados para as amplitudes de

perturbação. Logo, temos que substituir as expressões (2.23) e (2.24) para os dois �uidos

na equação de movimento (2.21), mantendo termos de segunda ordem nas amplitudes de

perturbação. Depois precisamos tirar a transformada de Fourier da equação resultante.

22



2.3 Supressão das instabilidades da injeção na célula de Hele-Shaw

Porém, mais cálculos são necessários a�m de obtermos nossa expressão �nal. Devemos

ainda expressar φj e a diferença de pressão dos �uidos da Eq. (2.21) em termos das

amplitudes de perturbação ζn. Para isso usaremos as condições de contorno discutidas na

Seção 2.2. Primeiro, consideremos a solução Laplaciana (2.24) e a condição (2.16), que

a�rma que as componentes normais das velocidades de cada �uido são iguais à velocidade

normal da própria interface. Em coordenadas polares (r, θ), a condição cinemática (2.19)

é reescrita como

∂R
∂t

=

(
1

r2

∂R
∂θ

∂φi
∂θ

)
r=R
−
(
∂φi
∂r

)
r=R

. (2.25)

Expandindo até segunda ordem em ζ a equação (2.25) e então aplicando a tranformada

de Fourier, obtemos uma relação não trivial para n 6= 0 dada por

φ1n(t) = − R

|n| ζ̇n −
Q

2πR|n|ζn

+
∑
n′ 6=0

(
sgn(nn′)− 1

|n|

)
˙ζn′ζn−n′ +

Q

2πR2

∑
n′ 6=0

sgn(nn′)ζn′ζn−n′ (2.26)

e

φ2n(t) =
R

|n| ζ̇n +
Q

2πR|n|ζn

+
∑
n′ 6=0

(
sgn(nn′) +

1

|n|

)
˙ζn′ζn−n′ +

Q

2πR2

∑
n′ 6=0

sgn(nn′)ζn′ζn−n′ . (2.27)

A função sinal sgn é igual a ±1 de acordo com o sinal do seu argumento.

Para concluir nossos cálculos devemos agora expressar a curvatura da interface κ em

termos da perturbação ζ. Nós desconsideramos a curvatura na direção perpendicular às

placas de Hele-Shaw κ⊥ ≡ 1
R⊥

por ser aproximadamente constante ao longo da interface

ou de gradiente desprezível, não afetando a dinâmica do problema. Da geometria radial,

a expressão da curvatura da interface no plano da célula é dada por [41]
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κ‖ ≡
1

R‖
=

[
r2 + 2

(
∂r
∂θ

)2 − r ∂2r
∂θ2

]
[
r2 +

(
∂r
∂θ

)2]3/2 , (2.28)

onde r é a distância da interface à fonte de injeção. Mantendo termos de segunda ordem

em ζ, nós reescrevemos a curvatura como

κ‖ '
1

R
− 1

R2

(
ζ +

∂2ζ

∂θ2

)
+

1

R3

[
ζ2 +

1

2

(
∂ζ

∂θ

)2

+ 2ζ
∂2ζ

∂θ2

]
. (2.29)

Substituindo as expressões de (2.26), (2.27) e a Eq. (2.15) na Eq. (2.21), sempre man-

tendo termos até segunda ordem em ζ, e aplicando a transformada de Fourier na equação

resultante, encontramos uma equação de movimento para as amplitudes de perturbação

ζn(t). Para n 6= 0 temos

ζ̇n = λ(n)ζn

+
∑
n′ 6=0

[
F (n, n′)ζn′ζn−n′ +G(n, n′)ζ̇n′ζn−n′

]
, (2.30)

onde o ponto acima de ζn indica a derivada temporal total. Aqui,

λ(n) =
Q(t)

2πR2
(A|n| − 1)− 1

R3
|n|(n2 − 1) (2.31)

é a taxa de crescimento linear e

Q(t) =
12q(t)(η1 + η2)

σb
. (2.32)
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Os termos de segunda ordem dos modos acoplados são dados por

F (n, n′) =
|n|
R

{
Q(t)A

2πR2

(
1

2
− sgn(nn′)

)

− 1

R3

[
1− n′

2
(3n′ + n)

]}
, (2.33)

e

G(n, n′) =
1

R
{A|n|[1− sgn(nn′)]− 1}. (2.34)

Na Eq. (2.30) os comprimentos são rescalados por b e o tempo por [12b(η1 +η2)]/σ. Nesta

dissertação nós trabalhamos com a versão adimensional das equações. Ressaltamos que os

parâmetros adimensionais utilizados estão consistentes com valores das grandezas físicas

usadas em experimentos reais de injeção radial em Hele-Shaw [13�16, 24, 25, 35, 42, 43].

Entre elas, o espaçamento entre as placas b = 1.5 mm, η1 ≈ 0 que é aproximadamente

a viscosidade do ar, η2 ∼ 1 Pa s que corresponde à viscosidade da glicerina e a tensão

super�cial σ ≈ 63 m N/m.

2.3.2 Supressão da bifurcação dos dedos viscosos

Nós estudamos o mecanismo de controle da estrutura dos dedos considerando o acopla-

mento de poucos modos de Fourier da amplitude de perturbação. Para simpli�car nossa

discussão nós reescrevemos a Eq. (2.30) em termos dos modos cosseno e seno, onde as

amplitudes dos modos cosseno an = ζn + ζ−n e o seno bn = i(ζn − ζ−n) são valores reais.

Sem perda de generalidade, escolhemos a fase do modo fundamental de modo que an > 0

e bn = 0. Sob tais circunstâncias, os fenômenos de bifurcação e de a�namento dos dedos

viscosos são descritos considerando a in�uência do modo fundamental n no crescimento

do seu primeiro harmônico 2n [17]. Uma peça chave da informação sobre a morfologia

dos padrões emergentes pode ser extraída da equação da amplitude do cosseno do modo

harmônico,
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2.3 Supressão das instabilidades da injeção na célula de Hele-Shaw

ȧ2n = λ(2n) a2n +
1

2
T (2n, n) a2

n, (2.35)

onde a função "tip-splitting"(ou função bifurcação) é de�nida como

T (2n, n) = [F (2n, n) + λ(n) G(2n, n)] . (2.36)

Da mesma forma, o crescimento do modo seno b2n não é in�uenciado por an e, logo, não

apresenta acoplamento de segunda ordem. Então focamos a atenção no crescimento do

modo cosseno. O ponto interessante da função T (2n, n) é que ela descreve o comporta-

mento da forma do dedo viscoso. O sinal da função T (2n, n) indica se a bifurcação ou

a�namento na ponta dos dedos viscosos é favorecido pela dinâmica. Da Eq. (2.35), nós

vemos que se, T (2n, n) > 0, há uma contribuição do termo de ordem a2
n no crescimento

de a2n > 0. Isso faz com que os dedos que emergem do �uido interno se tornem mais

a�nalados. Por outro lado, se T (2n, n) < 0, o crescimento de a2n < 0 é favorescido oca-

sionando bifurcação dos mesmos dedos do �uido interno (ou o menos viscoso) [17]. Na

Fig. 2.5 ilustramos esse comportamento.

Figura 2.5: Figura esquemática da in�uência da função T (2n, n) na forma dos dedos
viscosos.
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2.3 Supressão das instabilidades da injeção na célula de Hele-Shaw

Figura 2.6: (a) Comportamento da função bifurcação T (2n, n) variando no tempo, con-
siderando o acoplamento dos modos n = 5 e 2n = 10; (b) Evolução temporal da amplitude
de perturbação do primeiro harmônico a2n. As curvas sólidas descrevem a situação no
qual a taxa de injeção é constante, enquanto que as curvas tracejadas são plotadas con-
siderando a taxa de injeção variando no tempo Q = f(n,A) t−1/3. A taxa de injeção
constante Q = 61.5 e f(5, 1) = 76.8.

Para analisar a in�uência da taxa de injeção Q(t) na bifurcação dos dedos em se-

gunda ordem, nós plotamos, na Fig. 2.6, T (2n, n) como uma função do tempo, para o

acoplamento entre 2 modos de Fourier (n = 5 e 2n = 10). Consideramos o contraste de

viscosidade máximo (A = 1) que é a situação mais instável possível. Isso é feito para situ-

ações onde a taxa de injeção é constante (curva contínua) e também quando ela depende

do tempo (curva tracejada) da forma

Q(t) = f(n,A) t−1/3, (2.37)

onde

f(n,A) =

[
8π3(3n2 − 1)2

3A2

]1/3

. (2.38)
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Uma expressão similar a Eq. (2.37) foi primeiramente encontrada por Bataille [24]. A

Eq. (2.37) pode ser obtida usando as Eqs. (2.20) e (2.31) fazendo

dλ(n)

dn
= 0.

Esse cálculo fornece uma injeção adequeda para manter o número de dedos n �xo no tempo

e igual ao modo que maximiza a taxa de crescimento linear. Analisando a Fig. 2.6(a),

vemos que para Q(t) ∼ constante, observa-se que T (2n, n) é inicialmente positivo e rapi-

damente se torna negativo permanecendo assim por toda a sua evolução temporal. Esse é

o cenário usual de bifurcação dos dedos: no início da instabilidade hidrodinâmica os dedos

viscosos apresentam-se um pouco a�nalados, mas após um pequeno período de tempo eles

se tornam mais achatados nas pontas e eventualmente tendem a bifurcar.

A situação descrita acima é consideravelmente diferente quando a taxa de injeção

decresce no tempo como descrito pela Eq. (2.37): agora, a função bifurcação T (2n, n) é

sempre positiva e assume menor magnitude com o transcorrer do tempo. Isso indica que

nos dedos viscosos não ocorrerá o processo de bifurcação e ainda manterão sua simetria

original no decorrer da evolução temporal.

Assim para reforçar as conclusões obtidas, na Fig. 2.6(b) nós plotamos a amplitude

de perturbação do modo harmônico cosseno a2n para ambas taxas de injeção, constante

e variando no tempo (2.37). Relembrando que usamos o modo fundamental n = 5 e seu

primeiro harmônico 2n = 10. As perturbações iniciais das amplitudes são an(0) = 0.1 e

a2n = 0. Claramente observa-se que o acoplamento fracamente não-linear é quem comanda

o crescimento do primeiro harmônico. Para Q(t) ∼ constante a amplitude do primeiro

harmônico cresce fortemente com sinal negativo. Nesse caso, os efeitos não-lineares fazem

com que os dedos viscosos tendam a bifurcar. Por outro lado, quando Q(t) ∼ t−1/3

a amplitude do modo harmônico não muda signi�cantemente com o tempo e é sempre

positiva. Isso aponta a estabilização dos efeitos não-lineares de bifurcação dos dedos

induzida pelo acoplamento entre o modo harmônico e seu fundamental. Também não se

deve observar o a�namento das pontas dos dedos pois a amplitude do modo harmônico

se mantém aproximadamente nula.
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Figura 2.7: Ilustração da interface evoluindo em intervalos de tempo iguais para a in-
teração entre dois modos cosseno n = 5 and 2n = 10 quando (a) Q(t) ∼ constante e
(b) Q(t) = f(n,A) t−1/3. Aqui a taxa de injeção constante Q = 61.5 e a variável com
f(5, 1) = 76.8. A área preta representa o �uido mais viscoso. A bifurcação dos dedos é
claramente observada em (a), e suprimida em (b).

A combinação do papel da injeção com o acoplamento não-linear na bifurcação é

ilustrada ainda mais claramente na Fig. 2.7 o qual plota a evolução temporal da interface

em intervalos de tempos iguais ∆t. A Fig. 2.7(a) plota as interfaces para 0 ≤ t ≤ 62.4,

∆t = 10.4 e τ = 62.5 (tempo máximo para o qual a teoria fracamente não-linear é

válida), enquanto que na Fig. 2.7(b) nós temos 5 ≤ t ≤ 905, ∆t = 150, e τ = 1790. Nós

consideramos assim como na Fig. 2.6(b) dois modos cossenos (um fundamental n = 5 e seu

primeiro harmônico 2n = 10), para: (a) Q = 61.5 e (b) Q(t) = f(5, 1) t−1/3. Novamente,

as amplitudes iniciais são an(0) = 0.1 e a2n(0) = 0.

Nesse ponto vamos discutir nosso acesso ao tempo máximo (t = τ) onde nossa teoria

fracamente não-linear é válida. Nós seguimos uma aproximação originalmente proposta

por Gingras e Rácz [44] para o regime linear e estendemos sua faixa de aplicabilidade

para o estágio fracamente não-linear da evolução do sistema. Nós encerramos a evolução

temporal da interface no tempo no qual a base dos dedos começavam a mover-se em sentido

contrário à injeção, onde a partir desse ponto ilustraria sucessivas interfaces cruzando

umas às outras. Ou seja, para t > τ os dedos do �uido mais viscoso tenderiam a mover-se
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em direção ao centro da célula de Hele-Shaw. Como tal cruzamento entre interfaces não é

observado nos experimentos [13,15,16,24,25,35], assim como na Ref. [44] nós adotamos o

tempo máximo antes das interfaces se interceptarem como o limite temporal no qual nossa

teoria é válida. A utilidade e a efetividade desse critério foram demonstrados na Ref. [44].

Assim, para o problema da injeção, o instante em que a velocidade da interface começa a

se tornar negativa pela primeira vez é o tempo limite para o qual a descrição fracamente

não-linear é válida. Essa condição de validade pode ser matematicamente expressa da

seguinte forma

[
dR
dt

]
t=τ

= [Ṙ(t) + ζ̇(θ, t)]t=τ = 0. (2.39)

Note que diferentemente do que foi feito na Ref. [44], nós calculamos a Eq. (2.39)

levando em conta a contribuição dos termos de segunda ordem para a perturbação da

interface ζ(θ, t), como descrito pela nossa equação de modos acoplados (2.30).

Como podemos ver, a Fig. 2.7(a) ilustra que uma taxa de injeção constante resulta

no alargamento dos dedos. No decorrer do tempo, eles começam claramente a bifur-

car. Esse cenário é signi�cantemente diferente de quando consideramos uma taxa de

injeção variando no tempo. Na Fig. 2.7(b), no início da evolução observa-se uma interface

aproximadamente circular evoluindo para uma estrutura de cinco dedos. Com o passar

do tempo, os padrões resultantes são simétricos e ainda formados por cindo dedos os

quais não mostram nenhuma tendência de bifurcação. Esse é exatamente o tipo de com-

portamento obtido na realização de experimentos e simulações numéricas em um regime

temporal muito avançado, onde a interface continua com a mesma simetria da Fig. 2.7(b).

Reveja as Figs. 2.2 e 2.1. Nossa análise de modos acoplados, fracamente não-linear, é ca-

paz de capturar essa estabilização completamente não-linear através de métodos analíticos

relativamente simples.
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2.4 Inibição das instabilidades na célula de Hele-Shaw

de espaçamento variável

2.4.1 Problema físico e a descrição de modos acoplados

Como visto no Cap. 1, o levantamento uniforme da placa superior da célula de Hele-

Shaw força a interface �uido-�uido a mover-se para o centro da célula, formando padrões

de dedos viscosos. Em contraste com a situação onde o �uxo é originado pela injeção

no centro da célula, onde a bifurcação dos dedos é o principal mecanismo de formação

dos padrões emergentes, o aspecto morfólogico predominante no levantamento uniforme

é a forte competição entre os dedos que penetram no �uido mais viscoso. Nessa seção,

nosso principal objetivo é conseguir uma visão analítica sobre a possibilidade de controlar

o processo de competição, manipulando a taxa de levantamento da placa superior.

A geometria da célula de Hele-Shaw de espaçamento variável é ilustrada na Fig. 2.8.

Considere a célula com uma separação entre as placas de largura b(t) contendo dois �uidos

imiscíveis, incompressíveis e viscosos. A placa de cima da célula pode ser levantada na

direção perpendicular ao plano contendo os dois �uidos. Por outro lado, a placa inferior

permanece imóvel. A interface �uido-�uido é inicialmente circular de raio R0. Usando

a conservação de volume, a dependência temporal do raio da interface não perturbada é

dada por

R(t) = R0

√
b0
b(t)

. (2.40)

Como no caso da injeção radial, nós usamos a lei de Darcy (2.21), a condição de

diferença de pressão (2.15) e a condição cinemática (2.16) para obter a equação diferencial

de modos acoplados para as amplitudes de perturbação. Contudo, devido ao levantamento

da placa superior, a média transversal (2.9) da condição de incompressibilidade (2.13) é

escrita como

~∇ · ~v = − ḃ(t)
b(t)

. (2.41)
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Figura 2.8: Esquema da célula de Hele-Shaw de gap variável.

Então agora temos o potencial de velocidade obedecendo a equação de Poisson

∇2φj =
ḃ(t)

b(t)
. (2.42)

Apesar disso, como o espaçamento da célula só tem dependência temporal, a solução da

Eq. (2.42) difere da Laplaciana usual (2.24) pelo simples termo adicional φ̄ = ḃr2/(4b). A

consequência principal da mudança para soluções de Poisson está no resultado da condição

cinemática (2.26) e (2.27) para os potenciais de velocidade. Onde temos para n 6= 0,

φ1n(t) = − R

|n| ζ̇n −
ḃR

2b|n|ζn

+
∑
n′ 6=0

(
sgn(nn′)− 1

|n|

)
˙ζn′ζn−n′ +

ḃ

2b

∑
n′ 6=0

(
sgn(nn′)− 1

|n|

)
ζn′ζn−n′(2.43)

e

φ2n(t) =
R

|n| ζ̇n +
ḃR

2b|n|ζn

+
∑
n′ 6=0

(
sgn(nn′) +

1

|n|

)
˙ζn′ζn−n′ +

ḃ

2b

∑
n′ 6=0

(
sgn(nn′) +

1

|n|

)
ζn′ζn−n′ .(2.44)

Mantendo essa diferença em mente e seguindo os passos descritos na situação da injeção

radial, a equação de modos acoplados permanece da mesma forma
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2.4 Inibição das instabilidades na célula de Hele-Shaw de espaçamento variável

ζ̇n = λ(n)ζn

+
∑
n′ 6=0

[
F (n, n′)ζn′ζn−n′ +G(n, n′)ζ̇n′ζn−n′

]
, (2.45)

porém agora temos a taxa de crescimento linear

λ(n) = − ḃ

2b
(A|n|+ 1)− 8b7/2

δ3
|n|(n2 − 1), (2.46)

onde δ = 2R0/b0 (�aspect ratio�) é a razão do diâmetro da gota pelo espaçamento das

placas em t = 0. Os termos de segunda ordem de modos acoplados são agora dados por

F (n, n′) =
ḃ

b1/2

[
A|n|

(
1

2
− sgn(nn′)

)
− 1

]

− 16b4

δ3
|n|
[
1− n′

2
(3n′ + n)

]
, (2.47)

e

G(n, n′) = 2b1/2{A|n|[1− sgn(nn′)]− 1}. (2.48)

Note que nas Eqs. (2.45)-(2.48) os comprimentos paralelos às placas, b(t), e o tempo

são adimensionalisados por 2R0, b0, e o tempo característico T = [12b0(η1 + η2)]/σ, res-

pectivamente. Assim, usualmente a equação adimensional do espaçamento entre as placas

é dada por b(t) = 1 +βt, onde β = [12V (η1 +η2)/σ]. Este tipo de levantamento (b(t) ∼ t)

é normalmente usado em estudos teóricos e experimentais para célula de Hele-Shaw de

espaçamento variável [9, 11]. Como na Seção 2.3 nossos parâmetros adimensionais foram

obtidos com as quantidades físicas típicas usadas em experimentos reais para �uxos ra-

diais em célula de Hele-Shaw de espaçamento variável [9, 11]. Entre elas, o espaçamento

inicial entre as placas b0 = 0.4 mm, η1 ≈ 0, η2 ≈ 92 Pa s que corresponde à viscosidade

do óleo de glicerina e a tensão super�cial σ ≈ 20 m N/m.
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2.4 Inibição das instabilidades na célula de Hele-Shaw de espaçamento variável

2.4.2 Inibição da competição dos dedos viscosos

De acordo com a Ref. [17] e da discussão realizada no Cap. 1 consideramos a diferença

entre o comprimento dos dedos viscosos como uma medida da competição dos padrões. Em

nossa aproximação o mecanismo de competição pode ser descrito pela in�uência do modo

fundamental n, assumindo n par, no crescimento do seu modo sub-harmônico n/2 [17].

As equações de movimento para o modo sub-harmônico podem ser escritas como

ȧn/2 = {λ(n/2) + C(n) an} an/2, (2.49)

ḃn/2 = {λ(n/2)− C(n) an} bn/2, (2.50)

onde de�nimos a função competição como

C(n) =
1

2

[
F
(
−n

2
,
n

2

)
+ λ(n/2) G

(n
2
,−n

2

)]
. (2.51)

Observando as Eqs. (2.49) e (2.50) nós veri�camos que C(n) > 0 contribui no cresci-

mento da amplitude do cosseno do modo sub-harmônico an/2, enquanto que inibe o cresci-

mento da amplitude do seno de seu sub-harmônico bn/2. O resultado disso é um aumento

na diferença do comprimento dos dedos do �uido 1 que invadem o �uido 2, menos viscoso.

Esse efeito descreve a competição dos dedos do �uido interno que se movem para fora da

célula. Invertendo o sinal de C(n) temos o inverso da conclusão anterior, pois agora, o

crescimento do modo bn/2 é favorescido enquanto que o de an/2 é inibido. O que veri�-

camos é que o modo bn/2 aumenta a diferença dos comprimentos dos dedos do �uido 2 que

penetra no �uido 1. Logo, C(n) < 0 indicaria uma competição entre os dedos do �uido

menos viscoso que se movem em direção ao centro da célula de Hele-Shaw. Contudo,

independente do sinal de C(n), a magnitude dessa função mede a força da competição

entre os dedos. A validade e exatidão desse simples mecanismo de competição em estágios

avançados no tempo foram testadas extensivamente por simulações numéricas [45,46]. Na

Fig. 2.9 é ilustrado esse comportamento.
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2.4 Inibição das instabilidades na célula de Hele-Shaw de espaçamento variável

Figura 2.9: Descrição esquemática do mecanismo de competição.

Para examinar a in�uência do tipo de variação temporal do espaçamento da célula de

Hele-Shaw, nós plotamos na Fig. 2.10(a) o comportamento de C(n) como uma função do

tempo, para o acoplamento entre dois modos de Fourier (n = 56 e n/2 = 28). Note agora

que a posição dos �uidos é trocada em relação ao problema da injeção pois o �uido mais

viscoso é o interno. Vamos considerar o contraste de viscosidade máximo A = −1. Isso é

feito para situações no qual o espaçamento entre as placas cresce linearmente no tempo

b(t) = 1 + βt (curva sólida), e também quando varia (curva tracejada) da maneira

b(t) = [1 + g(n,A, δ) t]−2/7, (2.52)

onde

g(n,A, δ) =

[
56(3n2 − 1)

Aδ3

]
. (2.53)

Essa expressão pode ser obtida usando Eq. (2.46), e fazendo dλ(n)/dn = 0. A Eq. (2.52)

fornece a variação temporal do espaçamento entre as placas necessária para manter o

número de dedos �xo, e igual ao modo de crescimento mais rápido.

Examinando a Fig. 2.10(a) nós observamos que, para esses dois meios de levantar a

placa, a função competição C(n) assume apenas valores negativos. Isso indica que em

ambos os casos a competição dos dedos do �uido menos viscoso que se movem em direção
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2.4 Inibição das instabilidades na célula de Hele-Shaw de espaçamento variável

Figura 2.10: (a) Comportamento da função competição C(n) com o passar do tempo; (b)
Evolução temporal das amplitudes cosseno (an/2) e seno (bn/2) do modo sub-harmônico. As
curvas sólidas descrevem a situação onde b(t) = 1+βt, com β = 0.03. As curvas tracejadas
são plotadas assumindo que b(t) = [1 + g(n,A, δ) t]−2/7, onde g(56,−1, 200) = 0.066.

ao centro da placa deve ser observada. Contudo, nota-se também que a magnitude de

C(n) é menor quando b(t) é dado pela Eq. (2.52). Isso signi�ca que devemos esperar uma

menor intensidade na competição para esse tipo de levantamento, se comparado com a

situação usual em que b(t) ∼ t.

As previsões feitas na Fig. 2.10(a) são reforçadas pelos resultados ilustrados na Fig. 2.10(b)

que ilustra a evolução temporal das amplitudes dos sub-harmônicos seno (bn/2) e cosseno

(an/2) para b(t) = 1 + βt (curvas sólidas) e b(t) = [1 + g(n,A, δ)]−2/7 (curvas tracejadas).

Nós consideramos as amplitude iniciais an/2(0) = bn/2(0) = 0.00046 e an(0) = 0.0013.

Relembremos que a diferença do comprimento dos dedos e a natureza da competição de-

pende da magnitude relativa entre as amplitudes dos sub-harmônicos seno e cosseno. Da

Fig. 2.10(b) é evidente que o crescimento de bn/2 sobre an/2 é signi�cantemente menor

quando b(t) = [1 + g(n,A, δ)t]−2/7, signi�cando que, nesse caso, deve ocorrer uma com-

petição mais atenuada entre os dedos.

O efeito de inibição discutido acima é ainda ilustrado na Fig. 2.11 onde se mostra a

interface �uido-�uido no tempo t = 4, considerando as mesmas condições iniciais e os

parâmetros usados na Fig. 2.10(b). Ressaltamos que para o problema do levantamento
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2.4 Inibição das instabilidades na célula de Hele-Shaw de espaçamento variável

Figura 2.11: Ilustração da interface �uido-�uifo no tempo t = 4 para a interação de dois
modos n = 60 e n/2 = 30 (ambos senos e cossenos) quando (a) b(t) = 1+βt, com β = 0.03
e (b) b(t) = [1 + g(n,A, δ) t]−2/7, onde g(56,−1, 200) = 0.066. A área escura representa o
�uido mais viscoso. A competição dos dedos é favorescida em (a) e inibida em (b).

o tempo máximo permitido na nossa teoria τ , calculado pela equação de validade (2.39),

indica a transição na velocidade da interface de negativa (sentido convergente ao centro)

para positiva (sentido divergente ao centro). Na situação retratada pela Fig. 2.11(a)

temos τ = 4 e na Fig. 2.11(b) temos como tempo limite τ = 5.3. A Figura 2.11(a)

exibe a interface quando b(t) = 1 + βt, revelando competição dos dedos que convergem

para o centro. Por outro lado, a Fig. 2.11(b) ilustra a interface obtida quando b(t) =

[1 + g(n,A, δ)t]−2/7, na qual a competição entre os dedos convergentes é amortecida,

resultando em um padrão de dedos mais simétrico.

Neste capítulo conseguimos prever efeitos fortemente não-lineares de estabilização da

interface �uido-�uido já em um estágio fracamente não-linear da dinâmica para dois pro-

blemas tradicionais em célula de Hele-Shaw. Conclusões dos resultados obtidos são dis-

cutidas mais detalhadamente no Cap. 4. No próximo capítulo, estudaremos um novo

controle dos padrões da interface entre os �uidos para o problema da célula de Hele-Shaw

de espaçamento variável. Nesse problema, o espaçamento entre as placas da célula oscilará

senoidalmente e permitirá controlar o número de dedos e a morfologia dos padrões por

meio dos parâmetros do sistema (frequência e amplitude de oscilação).
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Capítulo 3

Instabilidades e controle em célula de

Hele-Shaw de espaçamento periódico

3.1 Introdução

No capítulo anterior analisamos o problema de controle das instabilidades hidrodinâmi-

cas na célula de Hele-Shaw de espaçamento variável no tempo [40]. Vimos que mudando

convenientemente a taxa de variação da distância entre as placas, podemos �xar o número

de dedos viscosos e ainda promover uma estrutura mais simétrica da interface �uido-�uido.

Nesse capítulo, nós perseveramos no problema de espaçamento variável, mas exploramos

uma situação diferente e ainda pouco explorada, a qual foi estudada na Ref. [47].

O trabalho da Ref. [47] considerou o caso no qual a placa de cima da célula oscila

senoidalmente. Uma lei de Darcy bidimensional (2D) efetiva foi obtida [47], levando em

conta alguns termos inerciais provindos da equação tridimensional de Navier-Stokes. Mais

ainda, foram apresentados uma análise de estabilidade linear e experimentos em �uidos

compressíveis, na maioria deles considerando o �uido interno como o ar e o externo como

a água, revelando a formação de dedos viscosos irregulares. O caso no qual ambos os

�uidos são incompressíveis só foi analisado por simulações numéricas das equações de

movimento. Infelizmente, a inclusão da inércia resultou em expressões da análise apenas

linear muito complicadas, que não puderam ser resolvidas de forma fechada. De fato,
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3.2 Equações que governam o problema

nem mesmo uma expressão explícita da relação de dispersão linear do sistema foi obtida

na Ref. [47]. Isso obscurece a possibilidade de extrair informações relevantes em estágios

lineares e não-lineares da dinâmica.

Contudo, o problema de Hele-Shaw de espaçamento periódico pode ser signi�cante-

mente simpli�cado em um caso ainda interessante, no qual os efeitos inerciais possam

ser negligenciados. No contexto dos problemas em célula de Hele-Shaw, o papel da inér-

cia é quanti�cado pelo número de Reynolds (medida relativa entre as forças inerciais e

viscosas), o qual é diretamente proporcional ao quadrado da distância entre as placas e

inversamente proporcional a viscosidade do �uido deslocado. Desde que a maioria dos

experimentos e teorias do problema de instabilidades de Sa�man-Taylor lidam com célu-

las de Hele-Shaw de espaçamento entre as placas muito pequeno e com �uidos de alta

viscosidade, o negligenciamento do número de Reynolds é válido [1, 8�11, 25, 35, 48�50].

Porém, no caso do espaçamento periódico alguns cuidados para permanecer neste limite

devem ser tomados. Isto se deve ao fato de que agora o número de Reynolds é também

proporcional à freqüência de oscilação da placa superior. Isso leva a uma relação que

permite eliminar os termos inerciais envolvendo a freqüência e a amplitude de oscilação

da placa. Nós calculamos essa inequação de validade e a demonstraremos no decorrer

deste capítulo.

Felizmente, considerando o limite onde os efeitos inerciais são desprezíveis, mostra-

remos que informações físicas podem ser extraídas tanto na análise linear quanto fraca-

mente não-linear da dinâmica da interface �uido-�uido. Com isso obteremos resultados

úteis que podem ser acessados analiticamente e de forma fechada. Nesse capítulo, nós

realizamos um estudo sistemático do comportamento linear e fracamente não-linear dos

padrões dos dedos viscosos sob uma excitação externa periódica. Nossa análise, assim

como a do capítulo anterior, são focadas em uma descrição de modos acoplados do prob-

lema de Sa�man-Taylor [17] adaptado para a situação de espaçamento variável na célula

de Hele-Shaw.
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3.2 Equações que governam o problema

Figura 3.1: Figura esquemática da célula de Hele-Shaw de espaçamento periódico.

3.2 Equações que governam o problema

A partir dessa Seção até o �m do capítulo os resultados obtidos encontram-se na

Ref. [12]. A geometria do problema de Hele-Shaw de espaçamento periódico está ilustrada

na Fig. (3.1). Considere uma célula de Hele-Shaw vibrante de distância entre as placas

b(t) contendo dois �uidos imiscíveis, incompressíveis e viscosos. A placa superior pode se

mover para cima e para baixo ao longo da direção z, a qual é perpendicular ao plano da

célula. O sistema de coordenadas é de�nido de tal maneira que sua origem está localizada

no centro da célula com a placa inferior �xa em z = 0. A distância inicial entre as placas

é representada por b0 e a interface �uido-�uido inicial é circular, tendo raio R0. A placa

superior é movimentada senoidalmente

b(t) = b0 + b1sen(ωt) (3.1)

onde b1 é amplitude de oscilação e ω é a frequência angular. Usaremos aqui a mesma

notação do Cap. 2. Relembrando, as viscosidades dos �uidos interno e externo são, respec-

tivamente, η1 e η2, e a tensão super�cial entre eles é dada por σ. A interface perturbada

é dada por R(θ, t) = R(t) + ζ(θ, t) onde ζ(θ, t) =
∑+∞

n=−∞ ζn(t) exp (inθ) representa a

perturbação da interface em coordenadas polares (r, θ) com amplitudes de Fourier ζn(t)
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3.2 Equações que governam o problema

e número de onda azimutal discreto n. R = R(t) é o raio não perturbado da interface

�uido-�uido. Assim como no Cap. 2, a conservação de volume leva à relação R2b = R2
0b0.

Note que o problema é basicamente o mesmo da Seção 2.4. Logo, as equações são as

similares para o levantamento do Cap. 2, a menos da equação de movimento da placa

superior da célula (3.1). Por outro lado, como mencionado no Cap. 1 deve-se ter cuidado

no uso da lei de Darcy (2.10). Antes de a�rmarmos que as equações de movimento são

as mesmas do Cap. 2 vamos discutir o limite de validade da lei de Darcy para a célula de

Hele-Shaw de espaçamento periódico. Nós começamos pela forma mais geral da equação

da lei de Darcy (veja Eq. (4) na Ref. [47]) escrita para um dado �uido

[
ρ
∂~v

∂t
+ ρ

ḃ(t)

b(t)
~v +

12η

b(t)2
~v

]
= −~∇p, (3.2)

onde ~v é uma velocidade bidimensional calculada pela Eq.(2.9).

Ao contrário da maioria dos estudos em célula de Hele-Shaw [1, 8�11, 25, 35, 48�50] a

equação Eq. (3.2) inclui parte dos termos inerciais originalmente presentes na equação

de Navier Stokes (2.5). A�m de obter a Eq. (3.2) Rauseo negligenciou os termos inerci-

ais advectivos (~u·~∇)~u, mas manteve o termo inercial ∂~u/∂t durante a média transversal.

Repare que, os dois termos iniciais do lado esquerdo da equação Eq. (3.2) são unica-

mente originados pela contribuição de ∂~u/∂t. Para a completa demonstração da Eq. (3.2)

aconselhamos ler o trabalho de Rauseo [47].

Assim como no Cap. 2, os comprimentos paralelos à placa, b(t) e o tempo serão adimen-

sionalisados por 2R0, b0 e pelo tempo característico T = [12b0(η1+η2)]/σ, respectivamente.

Assim, o espaçamento adimensional entre as placas é dado por

b(t) = 1 + b1sen(Ωt), (3.3)

onde a frequência angular adimensional é representada por Ω = [12ωb0(η1 + η2)]/σ. Sem

perda de generalidade nós nos concentramos nos casos extremos do contraste de viscosi-

dade (2.22) A = +1 e A = −1.

Podemos então escrever a Eq. (3.2) na forma adimensional como
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3.2 Equações que governam o problema

Re

Ω

[
∂~v

∂t
+
ḃ(t)

b(t)
~v

]
+

12

b(t)2
~v = −~∇p, (3.4)

onde um parâmetro adimensional importante

Re =
ρb20ω

η
(3.5)

representa o número de Reynolds e

Ω =
[12ωb0η]

σ
.

O número de Reynolds funciona como um parâmetro de controle que regula a intensidade

dos efeitos inerciais.

Usando a Eq. (3.4) nós obtemos a seguinte condição para negligenciar os efeitos iner-

ciais

∣∣∣∣∣Re

Ω

[
∂~v

∂t
+
ḃ(t)

b(t)
~v

]∣∣∣∣∣�
∣∣∣∣ 12

b(t)2
~v

∣∣∣∣ . (3.6)

Uma estimativa para a condição de validade acima pode ser obtida considerando a

evolução de uma interface puramente circular. A natureza da incompressibilidade do

�uido dado pela Eq. (2.41) leva a uma relação entre a velocidade da placa superior e a

velocidade da interface

~v = Ṙ r̂ = − ḃ(t)R(t)

2b(t)
r̂, (3.7)

onde r̂ denota o vetor unitário ao longo da direção radial. Isso nos permite reescrever a

Eq. (3.6) como

Re

Ω

∣∣∣∣∣ b̈(t)ḃ(t)
− ḃ(t)

2b(t)

∣∣∣∣∣�
∣∣∣∣ 12

b(t)2

∣∣∣∣ , (3.8)

e �nalmente, substituindo a Eq. (3.3) em (3.8) obtemos a condição de validade do nosso

estudo
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3.2 Equações que governam o problema

∣∣∣∣(1 + b1senΩt)

[
2senΩt+ b1(1 + sen2Ωt)

24 cos Ωt

]∣∣∣∣� 1

Re
.

(3.9)

Enquanto essa condição for válida, nós podemos com segurança negligenciar a con-

tribuição inercial na Eq. (3.2), de modo que a lei de Darcy usual dada pela Eq. (2.10)

descreve perfeitamente o �uxo periódico que nós estudaremos. Note que a condição (3.9)

não é válida em regiões muito próximas dos pontos de retorno da placa, onde a velocidade

da placa se anula (ḃ ∼ cos Ωt = 0). Contudo, essa não é uma limitação séria desde que o

sistema é estável em torno do ponto onde ḃ→ 0.

Uma vez que o valor de b1 é �xo podemos usar a Eq. (3.9) para estabelecer o intervalo

de valores de Re que pode ser usado a�m de validar a formulação da lei de Darcy em

nosso problema. O parâmetro Ω não tem uma in�uência direta na condição, pois ele

apenas aparece no argumento de funções que são periódicas e limitadas. De acordo com

os estudos realizados pelas Refs. [1, 8�11, 25, 35, 48�50] nós veri�camos que a condição

(3.9) é perfeitamente válida no limite de baixo número de Reynolds [/ O(10−2)], quando

os valores típicos das amplitudes adimensionais são 0.02 ≤ b1 ≤ 0.2, usados em [47].

Contudo, se os efeitos inerciais são importantes, como no caso da Ref. [47], nós obtemos

um alto número de Reynolds [15 < Re < 60], e obviamente a Eq. (3.9) não é válida.

Além do mais, note que o valor da frequência de oscilação dimensional ω não pode ser

arbitrariamente grande. Isso pode ser veri�cado analisando a Eq. (3.9): se ω é aumentado

arbitrariamente, Re e Ω assumem valores maiores. Como resultado, o lado direito da

Eq. (3.9) se torna ainda menor. Por outro lado, o valor máximo da função do lado

esquerdo permanece inalterado. Nesse caso, a condição (3.9) seria eventualmente violada.

Novamente, nós ressaltamos que os parâmetros chave para estabelecer a condição de

validade são Re e b1. Finalmente, como já foi salientado no Cap. 1 nossa aproximação

da lei de Darcy requer grandes valores do aspect ratio, ou seja, que o sistema obedeça a

relação δ � b(t)/R(t), onde b(t)/R(t)� 1. Nesse capítulo, como na Ref. [47] nós usamos

valores de δ na ordem de 102, o qual confortavelmente cumpre a condição acima requerida.
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3.3 Regime linear: análise e processos de controle

Após estabelecer nosso regime de validade para poder aplicar a Lei de Darcy (2.10)

podemos utilizar as equações de movimento para os modos de Fourier [Eqs. (2.45)- (2.48)]

já obtidas no Cap. 2.

É importante ressaltar que todos os parâmetros adimensionais que usamos nesse capí-

tulo são tão próximos quanto possível das quantidades experimentais típicas utilizadas

na Ref. [47], a �m de estarmos dentro da condição de validade (3.9). Embora o valor da

tensão super�cial σ não ter sido dado na Ref. [47], no cálculo no parâmetro adimensional

Ω nós assumimos valores típicos onde σ = O(10−3) − O(10−2) N/m. As frequências de

oscilação que utilizamos são 0 < f ≤ 60 Hz, onde f = ω/2π.

3.3 Regime linear: análise e processos de controle

Nós começamos nosso estudo usando a Eq. (2.46) para examinar como as instabilidades

da interface no estágio linear da dinâmica poderiam ser modi�cadas pela in�uência de b1

e Ω. A nível linear uma informação importante pode ser extraída de dλ(n)/dn = 0,

resultando em

nmax =

√√√√1

3

(
1 +

ḃAq3

16b9/2

)
. (3.10)

O inteiro mais próximo a nmx é o modo que maximiza a taxa de crescimento linear. Um

dado modo n só é o de maior crescimento quando λ(n) > λ(n − 1) e λ(n) > λ(n + 1).

Esse é o modo que tenderá a dominar durante o estágio linear no processo de formação

de padrões e, talvez, determinar o número típico de dedos em estágios mais avançados.

Então, examinando a evolução temporal de nmax nós podemos acessar como o número de

dedos da interface pode variar quando a placa superior da célula de Hele-Shaw oscila.

A Fig. 3.2 ilustra nmax como função do tempo t para diferentes amplitudes de oscilação

b1: 0.10, 0.15 e 0.20. Na Fig. 3.2(a) o �uido interno é muito mais viscoso (A = −1),

enquanto que na Fig. 3.2(b) o �uido mais viscoso é o externo (A = 1). Para guiar melhor

os olhos na análise da instabilidade da interface, a velocidade da placa ḃ = b1Ω cos Ωt é

também mostrada pela curva tracejada preta (não está em escala). Na Fig. 3.2 foram
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3.3 Regime linear: análise e processos de controle

Figura 3.2: nmax como função do tempo adimensional t, para (a) A = −1, (b) A = +1
e diferentes valores da amplitude adimensional de oscilação b1 (curvas sólidas). Curvas
mais claras representam maiores valores b1. A curva tracejada ilustra como a velocidade
da placa superior ḃ (fora de escala) varia com t. Foi considerado δ = 200 e Ω = 0.02.

usados os valores δ = 200 e Ω = 0.02. Note que não há nada especial no intervalo de

tempo usado na Fig. 3.2 e também em nenhuma outra �gura desse capítulo pois as funções

que envolvem esses grá�cos são periódicas de modo que a escolha do intervalo de tempo

pode ser arbitrária.

Primeiro, nós examinamos a situação na qual o �uido mais viscoso é o interno Fig. 3.2(a).

A instabilidade da interface é impulsionada pela diferença de viscosidade entre os �uidos,

similarmente ao problema usual de Sa�man-Taylor. Se a placa superior é levantada (ḃ < 0)

o �uido externo penetra no �uido interno mais viscoso, resultando em uma interface instá-

vel com um certo número de dedos. Por outro lado, se a placa move-se para baixo (ḃ > 0) a

interface é linearmente estável e nenhuma instabilidade é gerada pois a penetração é feita

pelo �uido mais viscoso. Esse comportamento pode ser facilmente veri�cado observando a

curva preta tracejada representando ḃ: quando a velocidade aumenta positivamente leva

a formação de um maior número de dedos. Além disso, note que a variação do número de

dedos está diretamente relacionada com a aceleração da placa superior. Se a placa acelera

(ḃ e b̈ têm o mesmo sinal) o número de dedos tende a aumentar no tempo. Contudo, se a

placa desacelera nmax decresce no tempo.
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3.3 Regime linear: análise e processos de controle

O papel da amplitude de oscilação b1 é também evidente: quando o valor b1 é aumen-

tado nós observamos que mais dedos são gerados na região onde ḃ > 0. Por outro lado,

apesar do papel desestabilizante de b1 nenhum dedo surge na região na qual ḃ < 0.

Agora, retornamos ao caso no qual o �uido mais viscoso é o de fora Fig. 3.2(b).

Em contraste com o que vemos na Fig. 3.2(a), os dedos viscosos surgem quando ḃ < 0

pois é quando a penetração é feita pelo �uido menos viscoso. A respeito desse fato,

similarmente ao que ocorre na Fig. 3.2(a) nós vemos que maiores valores de b1 implicam em

um maior número de dedos. Note que ilustramos circunferências em torno dos pontos onde

a velocidade da placa é aproximadamente nula (ḃ ∼ 0). Como discutido anteriormente,

nessa região não é mais válido eliminar os termos inerciais, correspondendo a uma área

não física. Todos os outros grá�cos desse capítulo também não podem ser analisados

em torno de ḃ = 0, porém evitamos ilustrar as circunferências de validade para não

�sobrecarregá-los�.

Uma característica curiosa da Fig. 3.2(b) é que a curva que descreve nmax tende a

desviar para direita quando b1 é aumentado, em contraste ao comportamento ilustrado

pela Fig. 3.2(a) onde a curva se desloca para esquerda. Essa assimetria indica que em

geral nmax não atinge seu maior valor no tempo em que a velocidade da placa é máxima

t = τ ? (com sen Ωτ ? = 0). Mas por que a curva desvia para valores menores no tempo

para A = −1, e para valores maiores para A = 1 quando valores de b1 são aumentados?

A resposta a essa questão pode ser obtida se usarmos a Eq. (3.10) para calcular o tempo

t = τ̄ no qual nmax atinge sua maior magnitude

senΩτ̄ =
1−

√
1 + 63b21
7b1

. (3.11)

Note que para um dado Ω o tempo τ̄ só depende de b1, mostrando nenhuma de-

pendência em A. Isso pode parecer uma pequena contradição desde que nós sabemos das

Figs. 3.2(a) e da Fig. 3.2(b) que temos diferentes comportamentos do desvio para A = −1

e A = 1. Contudo, não há nenhuma contradição. Primeiro note que da Eq. (3.11) que

quando b1 → 0, senΩτ̄ → 0, implicando que a magnitude máxima de nmax ocorre exata-
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3.3 Regime linear: análise e processos de controle

Figura 3.3: nmax como uma função do tempo t, para A = +1, b1 = 0.15, δ = 200 e
dois valores de frequência: Ω = 0.02 (curvas cinza e sólidas) e Ω = 0.01 (curvas pretas
e sólidas). As curvas tracejadas ilustram como a velocidade da placa superior ḃ (fora de
escala) varia com o tempo para cada valor de Ω.

mente no tempo no qual a velocidade da placa ḃ é maximizada, ou seja, τ̄ → τ ?. Nesse

caso particular não há nenhuma assimetria.

A assimetria surge nos casos em que aumentamos o valor de b1. Novamente da

Eq. (3.11) nós observamos que para valores diferentes de zero da amplitude de oscilação

temos senΩτ̄ < 0. Para A = −1 nós sabemos que os dedos são instáveis quando senΩt

varia de −1 a +1. Logo, como nmax tem sua magnitude máxima para valores negativos

de senΩτ̄ , essa situação ocorreria em menor tempo em relação a τ ? (instante em que a

placa atinge sua maior velocidade), já que senΩτ ? = 0, desviando a curva da Fig. 3.2(a)

para esquerda. Por outro lado, para A = +1, desde que a Eq. (3.11) é independente de

A sabemos que o valor de senΩτ̄ permanece inalterado. Contudo, para A = 1 os dedos

são instáveis quando senΩt varia de +1 a −1 de modo que nmax é maximizado em maior

tempo em relação à τ ?, desviando as curvas mostradas na Fig. 3.2(b) para direita.

Nós também examinamos como nmax responde à mudanças na frequência de oscilação

Ω para um dado valor de amplitude b1. Esse aspecto é ilustrado na Fig. 3.3, o qual

ilustra nmax como função do tempo t, para A = 1, b1 = 0.15 e duas diferenças frequên-

cias Ω = 0.01 (curvas pretas sólidas) e Ω = 0.02 (curvas cinza sólidas). As curvas de

velocidade correspondentes a essas duas frequências são apresentadas na mesma cor por

linhas tracejadas. Como esperado, quando A = 1 nós só temos dedos viscosos quando
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3.3 Regime linear: análise e processos de controle

Figura 3.4: Amplitude crítica bcrit1 como função de Ω, para A = 1, modos n = 10, 20, 30 e
aspect ratio δ = 180, 200. Curvas calculadas em Ωt = 3.6.

ḃ < 0. É também evidente que a periodicidade de nmax é sempre a mesma periodicidade

da oscilação da placa.

Nós observamos na Fig. 3.3 que altas frequências resultam na produção de um maior

número de dedos. Isso pode ser facilmente justi�cado analisando a Eq. (3.10): maiores

valores de Ω induzem maiores valores de ḃ, que leva a um aumento do nmax. Além do

mais, o intervalo de tempo no qual há dedos na interface �uido-�uido é menor para maiores

frequências Ω. Nós notamos que conclusões similares seriam obtidas para A = −1, a única

diferença seria que nesse caso os dedos apareceriam desviados para a esquerda.

Outra importante grandeza física pode ser extraída da taxa de crescimento linear dada

pela Eq. (2.46). Referimo-nos à amplitude de oscilação crítica bcrit1 , a qual representa a

amplitude mínima para excitar um dado modo n. Essa quantidade é obtida fazendo

λ(n) = 0. A resposta de bcrit1 à frequência Ω é ilustrada na Fig. 3.4 para A = 1, três

modos de Fourier n = 10, 20, 30 e dois diferentes valores de δ = 180, 200. Grosseiramente

falando, esse grá�co funciona como uma espécie de �diagrama de fase� para o sistema.

Concluímos o estudo de estabilidade linear analisando Fig. 3.4. Para um dado n, nós

claramente vemos que o aumento de Ω leva a menores valores de bcrit1 . Logo, podemos

a�rmar que valores maiores de Ω tornam mais fácil excitar um determinado modo de

Fourier da interface. Essa análise reforça o caráter desestabilizante da frequência, como

ilustrado na Fig. 3.2. Por outro lado, como as curvas sólidas estão abaixo das curvas

tracejadas, é evidente que maiores valores de δ (menor espaçamento inicial entre as placas)
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3.4 Regime fracamente não-linear: mecanismo de crescimento e morfologia dos padrões

resultam em uma situação mais instável da interface. Note também que a in�uência

de δ na estabilidade é mais signi�cante para maiores valores de n. Mais uma vez, um

comportamento qualitativamente similar é observado se A = −1.

3.4 Regime fracamente não-linear: mecanismo de cresci-

mento e morfologia dos padrões

Já é bem conhecido das discussões anteriores que os principais mecanismos de cresci-

mento dos dedos viscosos são a competição, a bifurcação ou o a�namento dos dedos. Esses

mecanismos caracterizam a morfologia dos padrões e são intrinsecamente não-lineares.

Então como sabemos, para investigar sistematicamente as principais características mor-

fológicas dos padrões dos dedos, devemos ir além da análise puramente linear. Para

isso, voltamos nossa atenção para o estágio fracamente não-linear (início dos efeitos não-

lineares). Como discutido no Cap. 2, devido à natureza complicada das equações de

segunda ordem de modos acoplados, uma importante informação pode ser extraída ex-

aminando o acoplamento de um pequeno número de modos de Fourier.

Nós começamos nossa discussão com o mecanismo de competição dos dedos. Lembre-

mos nossa análise no Cap. 2 onde nós consideramos a diferença do comprimento dos dedos

como uma medida da competição entre eles. Em nossa aproximação esse mecanismo pode

ser descrito pela in�uência do modo fundamental n, assumindo n par, no crescimento

do seu modo sub-harmônico n/2. As equações de movimento para o sub-harmônico são

as já obtidas no Cap. 2 [Eqs. (2.49-2.51)]. Relembrando a análise da função competição

[Eq. (2.51)], temos que, quando C(n) > 0 observamos competição dos dedos do �uido 1

que penetra no �uido 2 durante a evolução da interface. Por outro lado, quando C(n) < 0

ocorre competição dos dedos do �uido 2 que penetra no �uido 1. Contudo, independente

do sinal de C(n), a magnitude dessa função mede a intensidade da competição entre

os dedos. Nessa seção, nossa análise assumirá o modo fundamental n como o modo de

crescimento linear máximo nmax.
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3.4 Regime fracamente não-linear: mecanismo de crescimento e morfologia dos padrões

Figura 3.5: Comportamento da função competição C(n) com o tempo para os casos
(a) A = −1 e (b) A = +1. Três diferentes valores da amplitude de oscilação b1 são
considerados (curvas sólidas), δ = 200 e Ω = 0.02. A velocidade da placa superior ḃ (fora
de escala) é ilustrado pela curva tracejada.

Examinando a Fig. 3.5(a) nós notamos que C(n) < 0 se A = −1. Contudo, observando

a Fig. 3.5(b) vemos que C(n) > 0 se A = 1. Isso signi�ca que independente do sinal do

contraste de viscosidade, haverá um aumento da competição dos dedos do �uido menos

viscoso. Ao mesmo tempo, a competição dos dedos do �uido mais viscoso é contida. É

claro que esse comportamento não poderia ser obtido com uma análise puramente linear.

Vemos também na Fig. 3.5 que a intensidade da competição é consideravelmente sen-

sível a mudanças na amplitude de oscilação: maiores valores de b1 resultam em um au-

mento da competição entre os dedos. Finalmente, também veri�camos que para A = −1

e A = +1 a competição se torna maior quando a velocidade da placa superior é maior,

basta observar a Fig. 3.5. Nós também analisamos a in�uência da frequência Ω (para val-

ores �xos de b1) e encontramos que a competição é elevada signi�cantemente com maiores

valores de Ω.

Similarmente ao observado nas Figs. 3.2 e 3.3, na Fig. 3.5 nós vemos que o tempo

para o qual C(n) é mínimo ou máximo é desviado do tempo quando a velocidade da placa

atinge seus pontos de máximo ou mínimo. Pensando nisso, calculamos os pontos máximo

ou mínimo de C(n) (a qual é uma função de n e t),

dC(nmax, t)

dt
=
∂C(nmax, t)

∂t
+

∂C

∂nmax

dnmax
dt

= 0. (3.12)
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3.4 Regime fracamente não-linear: mecanismo de crescimento e morfologia dos padrões

Figura 3.6: Evolução temporal de T (2n, n) para os casos: (a) A = −1 e (b) A = +1 . Três
diferentes valores da amplitude de oscilação são considerados (curvas sólidas), δ = 200
e Ω = 0.02. A velocidade da placa superior ḃ (fora de escala) é ilustrada pela curva
tracejada.

Nós veri�camos numericamente que ∂C/∂nmax é sempre diferente de zero com o passar

do tempo e seu sinal permanece inalterado: ∂C/∂nmax < 0 e C(n) < 0 se A = −1, e

∂C/∂nmax > 0 e C(n) > 0 se A = +1. Logo, um incremento no número de dedos

(dnmax/dt > 0) produz um aumento na magnitude da competição. Isso nos diz que um

maior número de dedos na interface ocasiona uma maior competição entre eles. Do mesmo

modo, uma queda de nmax resulta na diminuição da magnitude de C(n). Isso leva a um

desvio similar de C(n) ao que acontece com nmax. A in�uência do termo ∂C/∂t é de inibir

esse desvio. Um comportamento similar é também observado na Fig. 3.6.

Nós terminamos esta seção discutindo a evolução da morfologia da ponta dos dedos.

Os fenômenos de bifurcação ou a�namento são descritos, como já sabemos, considerando

a in�uência do modo fundamental n no crescimento do seu modo harmônico 2n [17]. As

equações de movimento para o modo harmônico são as já descritas nas Eqs. (2.35) e

(2.36). Lembramos que a função T (2n, n) estabelece a morfologia da ponta dos dedos.

Se T (2n, n) < 0, a2n cresce negativamente, isso leva a um alargamento e bifurcação dos

dedos. Inversamente, se T (2n, n) > 0 o crescimento de a2n > 0 é favorecido, levando ao

a�namento na ponta dos dedos. Esse comportamento é sempre nos dedos que movem-se

para fora da célula.
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3.4 Regime fracamente não-linear: mecanismo de crescimento e morfologia dos padrões

A Fig. 3.6 retrata como a função T (2n, n) varia com t, para (a) A = −1 e (b) A = +1.

Todos os parâmetros físicos são exatamente iguais aos usados na Fig. 3.5. É evidente que

independente do valor de A temos T (2n, n) ≥ 0. Logo, não devemos esperar bifurcação

dos dedos na célula de Hele-Shaw periódica. Em vez disso, nós observaríamos um rela-

tivo a�namento em suas pontas. Desde que esse mecanismo refere-se aos dedos que se

movem fora do �uido interno, na Fig. 3.6(a) os dedos que a�nam são os dedos do �uido

mais viscoso, enquanto que na Fig. 3.6(b) os dedos afetados pelo comportamento descrito

acima são aqueles do �uido menos viscoso. Finalmente, notamos que esse mecanismo é

intensamente aumentado com o incremento na frequência de oscilação.
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Capítulo 4

Conclusões

A injeção na célula de Hele-Shaw radial resulta em padrões intensamente rami�cados

se a taxa de injeção é constante no tempo. As estruturas emergentes são caracterizadas

por eventos frequentes de bifurcação dos dedos. Da mesma forma, na célula de Hele-

Shaw de espaçamento variável surgem padrões morfológicos se a distância entre as placas

da célula é aumentada linearmente no tempo. Neste caso, as formas resultantes são

originadas pela intensa competição entre os dedos viscosos. No decorrer desta dissertação,

nós exploramos a possibilidade de controlar os mecanismos de bifurcação e competição

dos dedos manipulando a taxa de injeção do �uido menos viscoso e o levantamento da

placa superior da célula de Hele-Shaw.

Em contraste às investigações precedentes [32, 33] que examinaram mecanismos de

controle em estágios completamente não-lineares da evolução dos padrões para o prob-

lema da injeção na célula de Hele-Shaw, nós focamos nossa atenção no início dos efeitos

não lineares. Complementando os experimentos meticulosos e as so�sticadas simulações

numéricas, nós usamos uma aproximação fracamente não-linear relativamente simples.

Apesar de sua simplicidade, nosso modelo teórico [40] foi capaz de extrair importantes

informações analíticas sobre a possibilidade de se inibir as características complexas não

só no problema da injeção radial, mas também na célula de Hele-Shaw de espaçamento

variável.
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Nossa análise indica que o controle da bifurcação dos dedos viscosos no problema

do �uxo por injeção radial pode ser compreendido simplesmente através do acoplamento

entre dois modos da expansão de Fourier da perturbação na interface �uido-�uido: o

fundamental e seu harmônico. Sob tais circunstâncias, uma taxa de injeção variável no

tempo do tipo Q ∼ t−1/3 leva a completa supressão da morfologia rami�cada usual (na

qual o �uido é injetado à taxa constante) através do amortecimento da perturbação do

modo harmônico.

Similarmente, nós veri�camos que a determinação de um mecanismo de controle para

a competição dos dedos em célula de Hele-Shaw de espaçamento variável pode também

ser acessado via acoplamento de dois modos, agora envolvendo o fundamental e seu sub-

harmônico. Neste caso, se o espaçamento entre as placas varia no tempo com expoente

−2/7, a competição dos dedos é �amortecida� por meio da inibição do crescimento da

perturbação do sub-harmônico. Realizando esses procedimentos obtemos uma interface

�uido-�uido mais simétrica, onde os fenômenos de rami�cação e competição são clara-

mente inibidos.

Nós também estudamos a análise de estabilidade linear e fracamente não-linear da

dinâmica da interface �uido-�uido em uma célula de Hele-Shaw de espaçamento var-

iável onde a placa superior vibra periodicamente [12]. Nosso estudo foi motivado por

investigações precedentes realizadas por Rauseo [47] que analisou um caso geral onde con-

tribuições de termos inerciais foram considerados. Infelizmente, a inclusão desses termos

inerciais di�culta o tratamento analítico do problema, até mesmo no estágio temporal

linear da evolução da interface.

Nesta dissertação (Cap. 3) desenvolvemos um limite de validade envolvendo a ampli-

tude b1 e frequência Ω de oscilação a �m de negligenciar as contribuições inerciais no

problema da placa vibrante. Dentro desse limite, nós mostramos que o problema pode

ser descrito por uma teoria de modos acoplados. Desta maneira, fomos capazes de cap-

turar os detalhes da análise linear cujo acesso não foi permitido para o caso mais geral

na Ref. [47]. Mais ainda, estudamos as propriedades chave da dinâmica da interface no

início dos efeitos não-lineares.
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A nível linear, nós veri�camos que tanto a amplitude como a frequência de oscilação

têm importante papel na determinação da estabilidade da interface, particularmente no

número de dedos viscosos emergentes. Mecanismos de crescimento intrinsicamente não-

lineares relacionados a competição e bifurcação dos dedos também foram estudados. Nós

detectamos uma forte competição dos dedos apenas pelo �uido menos viscoso, indepen-

dente do valor de A. Mais ainda, a competição é favorecida para maiores valores de b1 e

Ω. E �nalmente, nosso modelo prevê a supressão do fenômenos de bifurcação dos dedos

na célula de Hele-Shaw de espaçamento periódico.

Infelizmente, a comparação quantitativa entre nossos resultados teóricos e o experi-

mentos com �uidos compressíveis em célula de Hele-Shaw de espaçamento variável não foi

possível, devido à ausência na Ref. [47] de dados experimentais para o �uxo incompressível

que nós abordamos. Contudo, esperamos que físicos experimentais sintam-se motivados

a realizar uma comparação mais sistemática no futuro. O estudo de Hele-Shaw de es-

paçamento periódico que nós realizamos, fornece uma maneira conveniente de controle

em laboratórios experimentais que investiga o processo de formação de padrões variando

a frequência ou amplitude de oscilação.

A abordagem desta dissertação indica que importantes mecanismos de controle podem

ser capturados já em um regime temporal fracamente não-linear da evolução dos padrões.

Além disso, obtivemos predições realísticas sobre a morfologia da interface sem recorrer

à intensas simulações numéricas.
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Apêndice A

Control of radial �ngering patterns: A

weakly nonlinear approach.
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It is well known that the constant injection rate flow in radial Hele-Shaw cells leads to the formation of
highly branched patterns, where finger tip-splitting events are plentiful. Different kinds of patterns arise in the
lifting Hele-Shaw flow problem, where the cell’s gap width grows linearly with time. In this case, the mor-
phology of the emerging structures is characterized by the strong competition among inward moving fingers.
By employing a mode-coupling theory we find that both finger tip-splitting and finger competition can be
restrained by properly adjusting the injection rate and the time-dependent gap width, respectively. Our theo-
retical model approaches the problem analytically and is capable of capturing these important controlling
mechanisms already at weakly nonlinear stages of the dynamics.

DOI: 10.1103/PhysRevE.81.016312 PACS number�s�: 47.15.gp, 47.54.�r, 47.20.Ma, 47.15.km

I. INTRODUCTION

The Saffman-Taylor instability �1� arises at the interface
separating two viscous fluids constrained to flow in the nar-
row gap between closely spaced parallel plates of a Hele-
Shaw cell. This famous pattern-forming problem �2� involves
the development of stable smooth fingers in long rectangular
channels or branched fronts if the flow takes place in an open
radial geometry. Under radial flow circumstances �3–5� a less
viscous fluid is radially injected into a more viscous one
producing fingerlike structures which can split at their tips,
tending toward a dense-branching morphology. The radial
viscous fingering problem �Fig. 1� has been extensively stud-
ied during the last few decades, both experimentally �6–8�
and theoretically �9–13�.

Very recently, two research groups �14,15� have examined
a still poorly explored aspect of the radial viscous fingering
problem: the possibility of suppressing the emergence of the
usual branched morphology, by properly controlling the in-
jection rate of the less viscous fluid. In contrast to most pre-
vious investigations, instead of considering a constant injec-
tion process, they assumed a particular time-varying
injection rate which scaled with time like t−1/3. This proce-
dure has been originally suggested by Bataille �3� who per-
formed a linear stability analysis of the problem. However,
under such time-dependent injection rate, the long-time evo-
lution of the pattern-forming dynamics has been investigated
in Refs. �14,15�. Their numerical and experimental findings
for the fully nonlinear regime demonstrate that by continu-
ously adjusting the injection rate the usual branched patterns
are indeed suppressed and replaced with n-fold symmetric
universal shapes. These results introduce a suggestive control
technique which might improve the efficiency of a number of
physical, biological, and engineering systems related to the
radial viscous fingering phenomenon.

In this work we investigate control mechanisms in radial
viscous fingering, but focus on a different time regime, and
use an alternative theoretical strategy to attack the problem.

Unlike previous studies which either addressed the early lin-
ear �3� or the fully advanced nonlinear time regimes �14,15�,
we tackle the problem by paying special attention to the
dynamics that bridges these two extremes. We do this by
considering the intermediate weakly nonlinear time stage.
Moreover, instead of using purely linear stability analysis or
intensive highly sophisticated numerical simulations, we ap-
proach the problem analytically through a second-order
mode-coupling theory �9�. As opposed to conventional linear
stability methods our weakly nonlinear study enables one to
access the morphology of the emerging patterns. This theo-
retical procedure is valid and accurate at the onset of the
nonlinear effects and gives insight into mechanisms of pat-
tern control.

For the injection-driven radial fingering problem we show
that finger tip splitting is suppressed, already at the weakly
nonlinear stage, if the injection rate behaves as prescribed in
Refs. �3,14,15�. We apply a similar maneuvering to demon-
strate that fingering formation in time-dependent gap Hele-
Shaw flows �16–20� can also be disciplined if one conve-
niently changes the lifting rate of the upper plate. In this case
we show that finger competition is restrained if the gap width
scales with time with exponent −2 /7. In both cases mode-
coupling theory provides mechanisms for the suppression of
fingering, allowing the emergence of more symmetric struc-
tures. In this work we focus on the unstable situation in
which the more viscous fluid is displaced by the less viscous
one.

*jme@df.ufpe.br
FIG. 1. Schematic setup for the injection-driven radial Hele-

Shaw flow.
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II. INJECTION-DRIVEN HELE-SHAW FLOW

A. Mode-coupling approach

Consider a Hele-Shaw cell of constant gap spacing b con-
taining two immiscible, incompressible, and viscous fluids
�see Fig. 1�. Denote the viscosities of the inner and outer
fluids, respectively, as �1 and �2. Between the two fluids
there exists a surface tension �. Fluid 1 is injected into fluid
2 at a given injection rate q=q�t� �equal to the area covered
per unit time�, which may depend on time. We describe the
perturbed fluid-fluid interface as R�� , t�=R�t�+��� , t�, where
� represents the azimuthal angle and R�t� is the time-
dependent unperturbed radius,

R�t� =�R0
2 +

1

�
�

0

t

q�t��dt�, �1�

with R0 being the unperturbed radius at t=0. The presence
of the time integral in Eq. �1� is required since the injec-
tion rate is not necessarily constant. In addition, ��� , t�
=�n=−�

+� �n�t�exp�in�� denotes the net interface perturbation
with Fourier amplitudes �n�t� and discrete azimuthal wave
numbers n=0, �1, �2, . . .. Our perturbative approach keeps
terms up to the second order in �. In the Fourier expansion of
� we include the n=0 mode to maintain the area of the per-
turbed shape independent of the perturbation �. Mass conser-
vation imposes that the zeroth mode is written in terms of the
other modes as �0=−�1 /2R��n�0��n�t��2.

For the quasi-two-dimensional geometry of the Hele-
Shaw cell, the flow velocity v j =−�	 j, where 	 j represents
the velocity potential in fluids j=1,2. The equation of mo-
tion of the interface is given by Darcy’s law �1,2,5,9�

A		1 + 	2

2

 − 		1 − 	2

2

 = −

b2�p1 − p2�
12��1 + �2�

, �2�

where the dimensionless parameter A= ��2−�1� / ��2+�1� is
the viscosity contrast and pj represents the hydrodynamic
pressure.

To include the contributions coming from surface tension
we consider a Young-Laplace pressure boundary condition,
which expresses the pressure jump across the fluid-fluid in-
terface,

p1 − p2 = �
 , �3�

where the interfacial curvature is denoted by 
. The problem
is then specified by Eq. �3�, plus the kinematic boundary
condition, which states that the normal components of each
fluid’s velocity are continuous at the interface

n · �	1 = n · �	2, �4�

with n=��r−R�� , t�� / ���r−R�� , t��� representing the unit
normal vector at the interface.

For the injection-driven Hele-Shaw flow we consider the
incompressibility condition

� · v j = 0. �5�

Under such circumstances, we define Fourier expansions for
the velocity potentials, which obey Laplace’s equation
�2	 j =0. Then, we express 	 j in terms of the perturbation

amplitudes �n by considering condition �4�. Substituting
these relations, and the pressure jump condition �3� into Eq.
�2�, always keeping terms up to second order in �, and Fou-
rier transforming, we find the dimensionless equation of mo-
tion for the perturbation amplitudes �for n�0�,

�̇n = ��n��n + �
n��0

�F�n,n���n��n−n� + G�n,n���̇n��n−n�� ,

�6�

where the overdot denotes total time derivative,

��n� =
Q�t�
2�R2 �A�n� − 1� −

1

R3 �n��n2 − 1� �7�

is the linear growth rate, and

Q�t� =
12q�t���1 + �2�

�b
�8�

is a dimensionless injection parameter. The second-order
mode-coupling terms are given by

F�n,n�� =
�n�
R
�Q�t�A

2�R2 	1

2
− sgn�nn��


−
1

R3�1 −
n�

2
�3n� + n�� , �9�

G�n,n�� =
1

R
�A�n��1 − sgn�nn��� − 1� . �10�

The sgn function equals �1 according to the sign of its ar-
gument. In Eq. �6� lengths are rescaled by b and time by
�12b��1+�2�� /�. For the remainder of this section, we work
with the dimensionless version of the equations. We stress
that the values we take for our dimensionless parameters are
consistent with typical physical quantities used in real ex-
periments for injection-driven radial viscous flow �2,3,5–8�.

B. Suppression of finger tip splitting

We study a mechanism to control the finger shape behav-
ior, by considering the coupling of a small number of modes.
To simplify our discussion we rewrite Eq. �6� in terms of
cosine and sine modes, where the cosine an=�n+�−n and sine
bn= i��n−�−n� amplitudes are real valued. Without loss of
generality we choose the phase of the fundamental mode, so
that an�0 and bn=0. Under such circumstances, finger tip-
sharpening and tip-splitting phenomena are described by
considering the influence of a fundamental mode n on the
growth of its harmonic 2n �9�. One key piece of information
about the morphology of the emerging patterns can be ex-
tracted from the equation of motion for the harmonic cosine
mode,

ȧ2n = ��2n�a2n +
1

2
T�2n,n�an

2, �11�

where the finger tip function is defined as
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T�2n,n� = �F�2n,n� + ��n�G�2n,n�� . �12�

It can be shown that the equivalent growth of the sine mode
b2n is uninfluenced by an and does not present second-order
couplings, so we focus on the growth of the cosine mode.
The interesting point about the function T�2n ,n� is that it
controls the finger shape behavior. The sign of T�2n ,n� dic-
tates whether finger tip sharpening or finger tip splitting is
favored by the dynamics. From Eq. �11� we see that, if
T�2n ,n��0, the result is a driving term of order an

2 forcing
growth of a2n�0, the sign that is required to cause outward-
pointing fingers to become sharp, favoring finger tip sharp-
ening. In contrast, if T�2n ,n�0 the growth of a2n0
would be favored, leading to outward-pointing finger tip
splitting.

To analyze the influence of the injection rate on the tip-
splitting behavior at second order, in Fig. 2�a� we plot the
behavior of T�2n ,n� as a function of time, for the coupling
between two Fourier modes �n=5 and 2n=10�. This is done
for the situations in which the injection rate is constant �solid
curve�, and also when it depends on time �dashed curve� as

Q�t� = f�n,A�t−1/3, �13�

where

f�n,A� = �8�3�3n2 − 1�2

3A2 1/3

. �14�

A similar expression has been originally derived by Bataille
�3�. Equation �13� can be obtained by using Eqs. �1� and �7�
and by setting d��n� /dn=0. It provides the adequate injec-
tion rate needed to maintain the number of fingers n fixed
and is equal to the fastest growing mode. For Q�t��const,
we observe that T�2n ,n� is initially positive, reaches zero,
and then becomes negative. This describes the usual finger
tip-splitting scenario: at early time stage the fingers look
sharp, but as time progresses they become wider at their tips,
which eventually tend to bifurcate. The situation is consider-
ably different when the injection rate decreases with time as

prescribed by Eq. �13�: now, the finger tip function is always
positive and assumes smaller magnitudes as time evolves.
This indicates that the fingers will not be subjected to a tip-
splitting process. Therefore, the patterns will retain their
original n-fold symmetry as they grow.

In order to reinforce the conclusions reached from Fig.
2�a�, in Fig. 2�b� we compare the time evolution of the co-
sine harmonic mode a2n for both constant and time-varying
injection rates. The initial perturbation amplitudes are an�0�
=0.1 and a2n�0�=0. We clearly observe that the weakly non-
linear coupling dictates the growth of the harmonic. For
Q�t��const the sign of the harmonic goes strongly negative
although its initial value was zero. In this case, the nonlinear
effects naturally enhance tendency toward finger tip splitting.
On the other hand, when Q� t−1/3 the amplitude of the har-
monic mode does not change much with time and is always
positive. This points to a nonlinear stabilization of the tip-
splitting phenomenon induced by the nonlinear coupling be-
tween the harmonic mode and its fundamental.

The combined role of injection and nonlinear coupling in
determining the finger tip behavior is even more clearly il-
lustrated in Fig. 3 which plots the time evolution of the in-
terface, plotted at equal time intervals �t. Figure 3�a� is plot-
ted for 0� t�62.4, �t=10.4, and �=62.5, while in Fig. 3�b�
we have 5� t�905, �t=150, and �=1790. We consider the
interaction of two representative cosine modes �a fundamen-
tal n=5 and its harmonic 2n=10�, for �a� Q=61.5 and �b�
Q�t�= f�5,1�t−1/3. Again, we take the initial amplitudes as
an�0�=0.1 and a2n�0�=0.

At this point we discuss our assessment of the largest time
�t=�� for which our weakly nonlinear theoretical results are
valid. We follow an approach originally proposed by Gingras
and Rácz �21� for the linear regime and extend its range of
applicability to the weakly nonlinear stage of evolution.
While plotting the evolving interface we stop the time evo-
lution of the patterns as soon as the base of the fingers starts
to move inward, which would make successive interfaces to
cross one another. Since this crossing is not observed in ex-
periments �2,3,5–8�, as in Ref. �21�, we adopt the largest
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FIG. 2. �Color online� �a� Behavior of the finger tip function T�2n ,n� as time is varied, considering the coupling of modes n=5 and
2n=10; �b� time evolution of the cosine perturbation amplitude for the first harmonic mode a2n. The solid curves describe the situation at
constant injection rate, while the dashed curves are plotted by taking a time-varying injection rate Q= f�n ,A�t−1/3. The constant injection rate
is Q=61.5 and f�5,1�=76.8.
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time before crossing as the upper bound time for the validity
of our theoretical description. The usefulness and effective-
ness of this criterion have been demonstrated in Ref. �21�.
Thus, for the injection problem the instant when the interfa-
cial velocity becomes negative for the first time gives an
upper limit for the period in which the weakly nonlinear
description is valid. This validity condition can be math-
ematically expressed as

�dR
dt


t=�

= �Ṙ�t� + �̇��,t��t=� = 0. �15�

Notice that, differently from what has been done in Ref. �21�,
we evaluate Eq. �15� by taking into account second-order
contributions for interface perturbation ��� , t�, as prescribed
by our mode-coupling equation �6�.

As one can see by examining Fig. 3�a� a constant injec-
tion rate leads to wide fingers, having blunt tips. At later
times, these grown fingers clearly start to bifurcate, by split-
ting at their tips. This scenario is significantly changed when
we consider a time-varying injection rate. In Fig. 3�b� we see
a nearly circular initial interface evolving to a five-fingered
structure. At later times, the resulting patterns are still five-
fold symmetric, presenting the formation of fingering struc-
tures which show no tendency toward finger broadening and
finger tip splitting. This is exactly the kind of behavior ob-
served in Refs. �14,15� by performing experiments and simu-
lations at the advanced time regime. Our mode-coupling
weakly nonlinear analysis is able to capture this fully non-
linear stabilization process through relatively simple analyti-
cal means.

III. TIME-DEPENDENT GAP HELE-SHAW FLOW

A. Physical problem and mode-coupling description

A particularly interesting variation of the traditional radial
Saffman-Taylor problem is the investigation of fingering in-
stabilities in Hele-Shaw cells presenting variable gap spacing
�16–20�. In such a “lifting” version of the radial fingering
problem, the upper plate is lifted uniformly, while the lower
plate remains at rest. During the lifting process the plates
remain parallel to each other, so that the gap is a function of
time, but not of space. Usually, the upper plate is moved at a

constant lifting velocity V, so that the gap width grows lin-
early with time as b�t�=b0+Vt, where b0 is the initial plate-
plate distance. This defines the conventional setup for time-
dependent gap Hele-Shaw flows.

The uniform lifting forces the fluid-fluid interface to move
inward forming visually striking fingering patterns. Initially,
a circular droplet of the more viscous fluid undergoes a de-
stabilization process via the penetration of multiple fingers of
the outer less viscous fluid. The interface behavior is mark-
edly characterized by the competition among the fingers of
the invading less viscous fluid, which advance toward the
center of the droplet. At the same time, it is also observed
that the outermost limit of the interface ceases to shrink,
indicating that the competition among the fingering struc-
tures of the more viscous fluid is considerably less intense.

In contrast to the injection-driven situation discussed in
Sec. II where finger tip splitting is the prevalent pattern-
forming mechanism, the most noteworthy morphological as-
pect in time-dependent gap Hele-Shaw flows is the strong
competition among the penetrating fingering structures. In
this section our main goal is to get analytical insight about
the possibility of controlling such a finger competition pro-
cess by properly manipulating the lifting rate of the upper
plate.

The geometry of the time-dependent gap Hele-Shaw cell
is sketched in Fig. 4. Consider a Hele-Shaw cell of a variable
gap width b�t� containing two immiscible, incompressible,
and viscous fluids. The upper plate of the cell can be lifted
along the direction perpendicular to the cell plates. On the
other hand, the lower plate is held fixed. The initial fluid-
fluid interface is circular, having radius R0. By using volume

(b)(a)

FIG. 3. Snapshots of the evolving interface,
plotted at equal time intervals for the interaction
of two cosine modes n=5 and 2n=10 when �a�
Q�t��const and �b� Q�t�= f�n ,A�t−1/3. Here, the
constant injection rate is Q=61.5 and f�5,1�
=76.8. The area in black represents the more vis-
cous fluid. Finger tip splitting is clearly present in
�a� and suppressed in �b�.

FIG. 4. Schematic setup for the time-dependent gap radial Hele-
Shaw flow.
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conservation the time-dependent radius of the unperturbed
interface is given by

R�t� = R0� b0

b�t�
. �16�

As in the case of the injection-driven flow, we use Darcy’s
law �2�, the pressure jump condition �3�, and the kinematic
boundary condition �4� to obtain a differential equation for
the perturbation amplitudes. However, due to the lifting of
the upper plate, the gap-averaged incompressibility condition
is now written as

� · v = −
ḃ�t�
b�t�

, �17�

so that the velocity potential obeys a Poisson equation

�2	 j =
ḃ�t�
b�t�

. �18�

Nevertheless, since the gap is only time dependent, the solu-
tion of Eq. �18� differs from the usual Laplacian only by the

simple additional term 	̄= ḃr2 / �4b�. Keeping this in mind,
and by following the standard steps described in the
injection-driven situation, a dimensionless mode-coupling
equation of the form given by Eq. �6� can be obtained for the
lifting Hele-Shaw case, where now

��n� = −
ḃ

2b
�A�n� + 1� −

8b7/2

�3 �n��n2 − 1� �19�

is the linear growth rate, and �=2R0 /b0 denotes the initial
aspect ratio. In addition, the second-order mode-coupling
terms are given by

F�n,n�� =
ḃ

b1/2�A�n�	1

2
− sgn�nn��
 − 1

−
16b4

�3 �n��1 −
n�

2
�3n� + n� , �20�

G�n,n�� = 2b1/2�A�n��1 − sgn�nn��� − 1� . �21�

Note that in Eqs. �19�–�21� in-plane lengths, b�t�, and time
are rescaled by 2R0, b0, and the characteristic time T
= �12b0��1+�2�� /�, respectively. Therefore, the dimension-
less gap width is written as b�t�=1+�t, where �= �12V��1
+�2� /��. The dimensionless version of the equations is used
throughout this section. As in Sec. II our dimensionless pa-
rameters are consonant with typical physical quantities used
in real experiments for time-dependent gap radial viscous
flow �17,19�.

B. Inhibition of finger competition

We follow Refs. �9,20� and consider finger length vari-
ability as a measure of the competition among fingers.
Within our approach the finger competition mechanism can
be described by the influence of a fundamental mode n, as-
suming that n is even, on the growth of its subharmonic

mode n /2. The equations of motion for the subharmonic
mode can be written as

ȧn/2 = ���n/2� + C�n�an�an/2, �22�

ḃn/2 = ���n/2� − C�n�an�bn/2, �23�

where the finger competition function is given by

C�n� =
1

2
�F	−

n

2
,
n

2

 + ��n/2�G	n

2
,−

n

2

 . �24�

Observing Eqs. �22� and �23� we verify that C�n��0 in-
creases the growth of the cosine subharmonic an/2, while
inhibiting growth of its sine subharmonic bn/2. The result is
an increased variability among the lengths of fingers of fluid
1 invading the less viscous fluid 2. This effect describes the
enhanced competition of the outward moving fingers of fluid
1. Sine modes bn/2 would vary the lengths of fingers of fluid
2 penetrating into fluid 1, but it is clear from Eq. �23� that
their growth is suppressed. Reversing the sign of C�n� would
exactly reverse these conclusions, such that modes bn/2
would be favored over modes an/2. Therefore, C�n�0
would indicate an increased competition among the inward
moving fingers of fluid 2. Regardless of its sign, the magni-
tude of the function C�n� measures the strength of the com-
petition: increasingly larger values of C�n� lead to an en-
hanced finger competition. The validity and correctness of
this simple finger competition mechanism during advanced
time stages have been extensively tested by numerical simu-
lations �22,23�.

To examine the influence of the time-dependent gap width
on the finger competition behavior at second order, in Fig.
5�a� we plot the behavior of C�n� as a function of time,
for the coupling between two Fourier modes �n=56 and
n /2=28�. This is done for the situations in which the gap
width grows linearly with time b�t�=1+�t �solid curves�,
and also when it varies �dashed curves� as

b�t� = �1 + g�n,A,��t�−2/7, �25�

where

g�n,A,�� = �56�3n2 − 1�
A�3  . �26�

This expression can be obtained by using our Eq. �19� and
setting d��n� /dn=0. Equation �25� provides the proper time-
dependent gap width that is needed to maintain the number
of fingers n fixed and equal to the fastest growing mode.

By examining Fig. 5�a� we observe that for these two
different ways of lifting the upper plate, the finger competi-
tion function C�n� only assumes negative values. This indi-
cates that, for both cases, finger competition among inward
moving fingers should be observed. However, it is also no-
ticed that the magnitude of C�n� is smaller when b�t� is given
by Eq. �25�. This means that we should expect less intense
finger competition events for this kind of lifting if compared
with the usual situation in which b�t�� t.

The predictions made in Fig. 5�a� are supported by the
results depicted in Fig. 5�b� which plots the time evolution
of the sine �bn/2� and cosine �an/2� subharmonic amplitudes
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for b�t�=1+�t �solid curves� and b�t�= �1+g�n ,A ,��t�−2/7

�dashed curves�. We take the initial amplitudes as an/2�0�
=bn/2�0�=0.000 46 and an�0�=0.0013. Recall that the finger
length variability and the very nature of finger competition
�i.e., among inward or outward moving fingers� depend
on the relative magnitudes of cosine and sine subharmonic
amplitudes. From Fig. 5�b� it is evident that the growth
of bn/2 over an/2 is significantly diminished when b�t�= �1
+g�n ,A ,��t�−2/7, meaning that a restrained finger competi-
tion should occur.

The inhibition effect discussed above is further illustrated
in Fig. 6 which shows the fluid-fluid interface at time t=4
considering the same initial conditions and physical param-
eters used in Fig. 5�b�. We point out that for the lifting prob-
lem the largest allowed time �, which can also be calculated
from Eq. �15�, indicates the transition from negative �inward
motion� to positive �outward motion� interfacial velocity.
The time �=4 ��=5.3� for the situation depicted in Fig. 6�a�
�Fig. 6�b��. Figure 6�a� exhibits the interface when b�t�=1
+�t, revealing the competition among inward moving fin-
gers. On the other hand, Fig. 6�b� illustrates the interface
obtained when b�t�= �1+g�n ,A ,��t�−2/7, in which the compe-
tition among inward moving fingers is damped, resulting in a
more in-and-out symmetric pattern.

IV. CONCLUSION

Injection-driven flow in radial Hele-Shaw cells results in
highly ramified patterns if the injection rate is constant in
time. The emerging structures are markedly characterized by
the occurrence of finger tip-splitting events. Likewise, time-
dependent gap flow in lifting Hele-Shaw cells leads to com-
plex pattern morphologies if the cell’s gap width grows lin-
early with time. In this case, the resulting shapes are formed
due to the intense competition among the fingered structures.
In this work, we have explored the possibility of controlling
the development of both finger tip splitting and finger com-
petition by properly manipulating the injection and the lifting
rates.

In contrast to previous investigations �14,15� which exam-
ined controlling mechanisms during fully nonlinear stages of
pattern evolution for the injection-driven problem, we fo-
cused on the onset of nonlinear effects. Instead of relying on
meticulous experiments or sophisticated numerical simula-
tions, we used a relatively simple weakly nonlinear ap-
proach. Despite its simplicity, our theoretical model was ca-
pable of extracting important analytical information about
the possibility of inhibiting the appearance of complex inter-
facial features not only in the injection-driven situation, but
also in variable gap width Hele-Shaw flows.
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FIG. 5. �Color online� �a� Behavior of the finger competition function C�n� as time is varied; �b� time evolution of the cosine �an/2� and
sine �bn/2� perturbation amplitudes for the subharmonic mode. The solid curves describe the situation where b�t�=1+�t, with �=0.03. The
dashed curves are plotted by assuming that b�t�= �1+g�n ,A ,��t�−2/7, where g�56,−1,200�=0.066.
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FIG. 6. Snapshot of the fluid-fluid interface at
time t=4 for the interaction of two modes n=56
and n /2=28 �both sine and cosine� when �a�
b�t�=1+�t, with �=0.03, and �b� b�t�= �1
+g�n ,A ,��t�−2/7, where g�56,−1,200�=0.066.
The area in black represents the more viscous
fluid. Finger competition among inward moving
fingers is detected in �a� and inhibited in �b�.
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Our analysis indicates that the control of finger tip split-
ting in injection-driven flow can be understood simply
through the coupling between two modes: the fundamental
and its harmonic. Under such circumstances, a time-
dependent injection rate Q�t�� t−1/3 would lead to the sup-
pression of the branching morphology through the damping
of the harmonic perturbation. Similarly, we have verified that
the determination of a controlling mechanism for finger com-
petition in lifting Hele-Shaw flows could be also be achieved
via a two-mode mechanism, now involving the fundamental
and its subharmonic. In this case, if the gap width varies in
time with a −2 /7 exponent, finger competition is made un-
favorable by means of the inhibited growth of subharmonic
perturbations. By employing these procedures quite symmet-
ric interfacial patterns are obtained, where branching and
competition phenomena are clearly restrained. These sugges-

tive findings indicate that such important controlling mecha-
nisms can be caught and predicted already at weakly nonlin-
ear time stages of the pattern evolution. In conclusion,
realistic predictions are obtained for the morphology of the
patterns without recourse to intensive numerical calculations.
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Interfacial instabilities in periodically driven Hele-Shaw flows
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We consider flow in a Hele-Shaw cell for which the upper plate moves up and down, making the fluid-fluid
interface be driven periodically. To study such a flow we employ a mode-coupling approach, which allows the
analytical assessment of important aspects about the stability and morphology of the evolving interface. At the
linear level, it is shown that both the amplitude and the frequency of the drive have a significant role in
determining the ultimate number of fingers formed. The influence of these factors on the mechanisms of finger
competition and finger tip behavior at the onset of nonlinear effects is also studied.

DOI: 10.1103/PhysRevE.80.026303 PACS number�s�: 47.15.gp, 47.15.km, 47.20.Ma, 47.54.�r

I. INTRODUCTION

The Saffman-Taylor problem �1� considers the confined
viscous flow between narrowly spaced parallel plates in
Hele-Shaw cell geometry �2�. This famous pattern-forming
problem involves the development of stable smooth fingers
in long rectangular channels, or branched fronts if the flow
takes place in open radial geometry �3�. Under such circum-
stances, the fluid motion is perfectly described by the well-
known Darcy’s law, which connects the fluid velocity to the
pressure gradient.

Much of the research in this area has examined the flow in
constant-gap spacing Hele-Shaw cells. However, a particu-
larly interesting variation in the traditional Saffman-Taylor
problem is the investigation of fingering instabilities in Hele-
Shaw cells presenting variable-gap width. This can be ac-
complished by lifting �or compressing� the upper plate while
the lower one remains at rest. To account for the variable-gap
motion of the upper plate, the usual divergence-free condi-
tion for the flow velocity is modified so that the pressure
field is no longer harmonic, and it satisfies a Poisson equa-
tion. These features differ significantly from the conventional
constant-gap Hele-Shaw situation, in which the pressure is
Laplacian and where a divergence-free condition holds. The
study of fingering pattern formation under time-dependent
gap conditions is very diverse, involving the lifting of New-
tonian �4�, non-Newtonian �5�, miscible �6�, and magnetic
fluids �7�. In addition to being an intrinsically important aca-
demic problem, the lifting Hele-Shaw cell system is also
intimately related with the practical problem of adhesion
�8–10�.

A curious but still largely unexplored gap-variable Hele-
Shaw situation has been examined in Ref. �11� that consid-
ered the case in which the upper cell plate oscillates sinusoi-
dally. A generalized effectively two-dimensional �2D�
Darcy’s law has been derived, taking into account part of the
inertial terms in the three-dimensional �3D� Navier-Stokes
equation, and a linear stability calculation was presented.
Experiments considering compressible flow situations have
also been performed, mostly by taking the inner �outer� fluid
as air �water�, revealing the formation irregular fingering

structures. The case in which both fluids are incompressible
has only been addressed by numerical solutions of the gov-
erning equations. Unfortunately, the inclusion of inertia re-
sulted in complicated linear stability expressions, which can-
not be solved in closed form. In fact, not even an explicit
expression for the linear dispersion relation of the system has
been found in Ref. �11�. This has obscured the possibility of
extracting more relevant information at linear and nonlinear
stages of the dynamics.

It turns out that the periodically driven Hele-Shaw prob-
lem originally proposed in Ref. �11� can be significantly sim-
plified if a related but still interesting case is considered in
which inertial effects are neglected. In the context of Hele-
Shaw flow problems, the role of inertia is quantified by a
Reynolds number �relative measure of inertial and viscous
forces�, which is directly proportional to the cell gap thick-
ness, and inversely proportional to the viscosity of the dis-
placed fluid. Since most experimental and theoretical studies
of the Saffman-Taylor instability deal with very thin cell
gaps and highly viscous oils, the vanishing Reynolds number
limit is readily validated �1–10�. By considering such a limit,
we show that both the linear stability analysis and the weakly
nonlinear dynamics of the system can be accessed so that a
number of useful results can be deduced analytically and in
closed form. In this work, we perform a systematic study of
the linear and early nonlinear behavior of the viscous finger-
ing patterns under a periodically driven excitation. Our ana-
lytical findings are rationalized by focusing on a mode-
coupling description of the Saffman-Taylor problem �12�
adapted to the variable-gap Hele-Shaw situation.

II. PHYSICAL PROBLEM AND GOVERNING EQUATIONS

The geometry of the periodically driven Hele-Shaw cell
problem is sketched in Fig. 1. Consider a vibrating Hele-
Shaw cell of gap width b containing two immiscible incom-
pressible viscous fluids. The upper plate of the cell is al-
lowed to move up and down along the z axis, which is
perpendicular to the cell plates. The coordinate system is
defined in such a way that its origin is located at the center of
the cell. On the other hand, the lower plate is hold fixed at
z=0. The initial plate-plate distance is represented by b0 and
the initial fluid-fluid interface is circular, having radius R0.
The upper plate is sinusoidally driven as b�t�=b0*jme@df.ufpe.br
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+b1 sin��t�, where b1 denotes the oscillation amplitude, and
� is the angular frequency. The viscosities of the inner and
outer fluids are, respectively, denoted as �1 and �2, and the
surface tension between them is �. The perturbed interface is
described as R�� , t�=R�t�+��� , t�, where ��� , t�
=�n=−�

+� �n�t�exp�in�� represents the net interfacial perturba-
tion in polar coordinates �r ,�� with Fourier amplitudes �n�t�,
and discrete azimuthal wave numbers n. R=R�t� is the time-
dependent unperturbed radius of the fluid-fluid interface.
Note that conservation volume leads to the useful relation
R2b=R0

2b0.
Our analytical approach follows a theoretical model pro-

posed in Refs. �4,11,12�, and considers that the fluid flow is
governed by the continuity equation for incompressible flu-
ids

� · u j = 0, �1�

and by the Navier-Stokes equation

� j� �u j

�t
+ �u j · ��u j� = − �pj + � j�

2u j , �2�

where u j denotes the three-dimensional fluid velocity for
fluid j �where j=1,2�, � j represent the densities of the fluids,
and pj is the hydrodynamic pressure.

For the quasi-two-dimensional geometry of the Hele-
Shaw cell, one reduces the three-dimensional flow to an
equivalent two-dimensional one by averaging Eqs. �1� and
�2� over the direction perpendicular to the plates. By per-
forming the gap averaging of Eq. �1� one obtains a modified
incompressibility condition

� · v = −
ḃ�t�
b�t�

, �3�

where the overdot denotes total time derivative, � represents
the two-dimensional gradient operator in polar coordinates,
and v�r ,��=�0

bu�r ,� ,z�dz /b. By applying the same proce-
dure to Eq. �2�, and by neglecting the inertial terms as in
Refs. �1–10�, one obtains Darcy’s law

v j = −
b�t�2

12� j
� pj . �4�

We point out that the use of Eq. �4� implies that we assume
that the upper plate is not being lifted high enough to alter
the system being of large aspect ratio �R�t�	b�t��. A discus-
sion about the range of applicability of Darcy’s law approach
to our system is presented in the Appendix.

From Eq. �3� it can be verified that the equation satisfied
by the velocity potential 
 �v=−�
� differs from Laplace
equation valid in the usual constant-gap Hele-Shaw flow so
that here the velocity potential is not a harmonic function

�2
 j =
ḃ�t�
b�t�

. �5�

However, since the gap is only time dependent, the solution
of Poisson equation �5� can be conveniently expressed as


 j = 
 j
0 + �

n�0

 jn	R
n


r
n
 ��− 1�j

exp�in�� +
ḃr2

4b
, �6�

where the first two terms at the right-hand side represent the
solution of the Laplace equation for 
 �with 
 j

0 being inde-
pendent of r and ��, while the last term is the radial particu-
lar solution of Eq. �5�.

By rewriting Darcy’s law �4� in terms of the velocity po-
tential for each fluid, and then by subtracting the resulting
expressions, we obtain the equation of motion for the system
evaluated at the fluid-fluid interface

�A
�
1 + 
2�

2
+

�
1 − 
2�
2

� =
b2�p1 − p2�
12��1 + �2�

, �7�

where A= ��1−�2� / ��1+�2� is the viscosity contrast.
The problem is then specified by the usual pressure jump

boundary condition

p1 − p2 = �� , �8�

where � represents the interfacial curvature, plus the kine-
matic boundary condition, which states that the normal com-
ponents of each fluid’s velocity are continuous at the inter-
face

n · �
1 = n · �
2, �9�

where n=��r−R�� , t�� / 
��r−R�� , t��
 denotes the unit nor-
mal vector at the interface. Note that this last equation is

useful in expressing 
 j in terms of �n and �̇n.
To obtain an equation of motion for the perturbation am-

plitudes valid at linear and early nonlinear stages, first we
Fourier expand the velocity potentials in Eq. �6� and the
interfacial curvature � in Eq. �8� to second order in �. Then
we substitute all these expanded second-order expressions
back into Eq. �7�, and Fourier transform it to obtain a dimen-
sionless differential equation for the evolution of the system
�for n�0�

0

z z

η1

R
0R

η
1b

b(t)

ζ

b(t)

Upper plate can move
up and down

Side view Upper view

η2

η2

FIG. 1. Diagrammatic representation of the periodically driven
flow in a variable-gap width Hele-Shaw cell.
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�̇n = ��n��n + �
n��0

�F�n,n���n��n−n� + G�n,n���̇n��n−n�� ,

�10�

where

��n� =
ḃ

2b
�A
n
 − 1� −

8b7/2

q3 
n
�n2 − 1� �11�

is the linear growth rate, and q=2R0 /b0 denotes the initial
aspect ratio.

The second-order mode-coupling terms are given by

F�n,n�� =
ḃ

b1/2�A
n
	sgn�nn�� −
1

2
� − 1�

−
16b4

q3 
n
�1 −
n�

2
�3n� + n�� , �12�

and

G�n,n�� = 2b1/2�A
n
�sgn�nn�� − 1� − 1 . �13�

In Eq. �10� in-plane lengths, b�t�, and time are rescaled by
2R0, b0, and the characteristic time T= �12b0��1+�2�� /�, re-
spectively. The dimensionless gap thickness is written as
b�t�=1+b1 sin t, where the dimensionless angular fre-
quency parameter is represented as = �12�b0��1+�2�� /�.
Without loss of generality we focus on the high viscosity
contrast cases A=+1 and A=−1. We stress that from now on
we work with the dimensionless version of the equations.

It is worth pointing out that all dimensionless parameters
we use throughout this work are as close as possible to the
typical experimental quantities utilized in Ref. �11�. Al-
though the experimental value of the surface tension � is not
given in Ref. �11�, in evaluating the dimensionless parameter
, we assumed that �=O�10−3�−O�10−2� N /m. The fre-
quencies of the drive we utilized are 0� f �60 Hz, where
f =� /2�.

III. LINEAR REGIME: STABILITY ANALYSIS

We begin our study by using Eq. �11� to examine how the
development of interfacial instabilities at linear stages of the

pattern evolution could be modified by the influence of b1
and . At the linear level important information can be ex-
tracted from a quantity obtained by setting d��n� /dn=0,
yielding

nmax =�1

3
	1 +

ḃAq3

16b9/2� . �14�

A quantity closely related to nmax is the so-called fastest
growing mode n�, defined as the integer mode that produces
the largest growth rate. A given mode n is only the fastest
growing when ��n����n−1� and ��n����n+1�. This is the
mode that will tend to dominate during the early stages of the
pattern formation process and will perhaps determine the
typical number of fingers at later stages. So, by examining
the time evolution of nmax we can access how the typical
number of interfacial fingering structures vary as the upper
plate of the Hele-Shaw cell oscillates.

Figure 2 plots nmax as a function of time t for different
values of the oscillation amplitude b1 :0.10, 0.15, and 0.20.
In Fig. 2�a� the more viscous fluid is the inner one �A=+1�,
while in Fig. 2�b� the more viscous fluid is the outer fluid
�A=−1�. To better guide the eye regarding the stability of the

interface, the velocity of the upper plate ḃ=b1 cos t is
also shown, represented by a black dashed curve �not in
scale�. Characteristic values q=200 and =0.02 have been
used in Fig. 2. Notice that there is nothing special about the
dimensionless time interval we used to plot Fig. 2 and other
figures in this work. After all, the functions involved in these
graphs are periodic so that the choice of the time interval is
quite arbitrary.

First, we examine the situation in which the more viscous
fluid is the inner one �Fig. 2�a��. The interfacial instability is
driven by the viscosity difference between the fluids, simi-
larly to the usual Saffman-Taylor problem. If the upper plate

is lifted �ḃ�0� the outer less viscous fluid penetrates the
inner more viscous one, resulting in an unstable interface
with a certain number of fingers. Conversely, if the upper

plate moves downward �ḃ�0� the interface is linearly stable
and no fingers are formed. This behavior can be easily veri-

fied by observing the black dashed curve representing ḃ: in-
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FIG. 2. nmax as a function of the dimensionless time t, for �a� A=+1, �b� A=−1, and different values of the dimensionless amplitude b1

�solid curves�. The black dashed curve illustrates as the velocity of the upper plate ḃ �not in scale� varies with t. Here q=200 and 
=0.02.
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creasingly larger �positive� velocities lead to a larger number
of fingers. Moreover, notice that the time variation in the

number of fingers is directly related to the acceleration b̈ of

the oscillatory plate. If the plate accelerates �ḃ and b̈ have the
same sign� the number of fingers tends to increase with time.
Nevertheless, if the plate decelerates nmax decreases with
time. The role of oscillation amplitude b1 is also evident: as
b1 is increased we observe that more and more fingers result

within the region in which ḃ�0. On the other hand, despite

the destabilizing action of b1, no fingers arise if ḃ�0.
Now we turn to the case in which the more viscous fluid

is the outer one �Fig. 2�b��. In contrast to what we have seen

in Fig. 2�a�, notice that now the fingers arise when ḃ�0.
Despite this fact, similarly to what occurred in Fig. 2�a� we
can see that larger b1 imply an increase in the number of
fingers.

A curious feature of Fig. 2�b� is the fact that the curves
describing nmax tend to deviate to the right as b1 is increased.
This is in contrast to the behavior depicted in Fig. 2�a� where
the curves move to the left. This asymmetry indicates that in
general nmax is not maximized at the point of maximum ve-
locity. But why do the nmax curves deviate toward shorter
�longer� times for A=+1 �A=−1� as b1 is increased? The
answer to this question can be obtained if we use Eq. �14� to
evaluate the time t=� at which nmax reaches its highest mag-
nitude

sin � =
1 − �1 + 63b1

2

7b1
. �15�

Note that for a given  the time � only depends on b1,
showing no dependence on A. This might sound as an appar-
ent contradiction since we know from Figs. 2�a� and 2�b� that
we have distinct behaviors for the deviation in nmax for A=
+1 and A=−1. In fact, there is no contradiction here. First,
notice from Eq. �15� that as b1→0, sin �→0, implying
that the highest magnitude of nmax occurs exactly at the time

in which the velocity of the plate ḃ is maximized. Note that
in this particular situation there is no asymmetry.

The asymmetry will arise for the cases involving larger
values of b1. Again from Eq. �15� we observe that for such
values of the oscillation amplitude sin ��0. For A=+1 we
know that the fingers become unstable when sin t varies
from −1 to +1. So, as nmax is largest for negative values of
sin �, this situation would occur at shorter times, deviating
the curves in Fig. 2�a� to the left. On the other hand, for A
=−1, since Eq. �15� is independent of A we can say the value
of sin � remains unaltered. However, for A=−1 the fingers
become unstable when sin t varies from +1 to −1 so that
nmax is maximized at longer times, deviating the curves
shown in Fig. 2�b� to the right.

We also examined how nmax responds to changes in driv-
ing frequency  for a given value of amplitude b1. This
aspect is illustrated in Fig. 3, which plots nmax as a function
of time t, for A=−1, b1=0.15, and two different frequencies
=0.01 �black solid curves� and =0.02 �gray solid
curves�. The velocity curves corresponding to these two fre-
quencies present the same color labeling but are represented

by dashed curves. As expected, as A=−1 we only have fin-

gers when ḃ�0. It is also evident that the periodicity of nmax
is always the same as the periodicity of the plate oscillation.
We observe that higher frequencies result in the production
of a larger number of fingers. This can be readily justified by

inspecting Eq. �14�: larger  induces higher velocity ḃ,
which leads to increased nmax. Moreover, the time interval
for which the fingers show up at the interface is decreased
for larger values of the frequency . This is connected to the

increase in the plate’s acceleration b̈ as  is increased. We
note that similar conclusions would be reached if A=+1, the
only difference being that in this case the fingers would ap-
pear as deviated to the left.

Another important quantity can be extracted from the lin-
ear growth rate given by Eq. �11�. It refers to the critical
driving amplitude b1

crit, which is required to excite a given
mode n. This quantity is obtained by setting ��n�=0. The
response of b1

crit to frequency  is illustrated in Fig. 4 for
A=−1, three values of n=10,20,30, and two different initial
aspect ratios q=180,200. The time considered is t=200. This
graph works like a linearized phase portrait for the system.
For a given n, we clearly see that larger values of  lead to
smaller b1

crit. Therefore, we can say that higher  make it
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FIG. 3. nmax as a function of time t, for A=−1, b1=0.15, q
=200, and two values of the frequency: =0.01 �black solid
curves� and =0.02 �gray solid curves�. The dashed curves illus-

trate how the upper plate velocity ḃ �not in scale� varies with time
for each  taken.
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easier to excite a given interfacial mode. This reinforces the
destabilizing character of the frequency, as we have dis-
cussed in Fig. 2. On the other hand, as the solid curves lie
below the dashed ones, it is also evident that larger q
�smaller initial gap spacing� leads to more unstable situa-
tions. Note that the influence of q in determining the stability
of the interface is more significant for larger n. Once again, a
qualitatively similar behavior is observed if A=+1.

IV. WEAKLY NONLINEAR REGIME: GROWTH
MECHANISMS AND PATTERN MORPHOLOGY

It is well known that the basic growth mechanisms of the
viscous fingering problem are finger competition and finger
tip splitting or finger tip narrowing �2�. These mechanisms
characterize the morphology of the patterns and are intrinsi-
cally nonlinear. So, in order to systematically investigate the
main morphological features of the emerging fingering pat-
terns in periodically driven Hele-Shaw flows, one must go
beyond purely linear analysis. To do that we now turn our
attention to the weakly nonlinear flow stage, and focus on the
onset of nonlinear effects.

Despite the somewhat complicated nature of second-order
mode-coupling equation �10�, valuable information can be
extracted from it by examining the coupling of a small num-
ber of Fourier modes. To simplify our discussion we rewrite
Eq. �10� in terms of cosine and sine modes, where the cosine
an=�n+�−n and sine bn= i��n−�−n� amplitudes are real val-
ued. For consistent second-order expressions, we replace the
time derivative terms on the right-hand side of Eq. �10� as ȧn

and ḃn by ��n�an and ��n�bn, respectively. Without loss of
generality we choose the phase of the fundamental mode so
that an�0 and bn=0. Throughout our analysis we will as-
sume that the fundamental mode n coincides with the fastest
growing mode n�.

We begin by discussing finger competition events. We fol-
low Ref. �12� and consider finger length variability as a mea-
sure of the competition among fingers. Within our approach
the finger competition mechanism can be described by the
influence of a fundamental mode n, assuming n is even, on
the growth of its subharmonic mode n /2. The correctness
and accuracy of this simple finger competition mechanism

has been extensively tested by sophisticated numerical simu-
lations �13,14�. The equations of motion for the subharmonic
mode can be written as

ȧn/2 = ���n/2� + C�n�anan/2, �16�

ḃn/2 = ���n/2� − C�n�anbn/2, �17�

where the finger competition function is given by

C�n� =
1

2
�F	−

n

2
,
n

2
� + ��n/2�G	n

2
,−

n

2
�� . �18�

Observing Eqs. �16� and �17� we verify that C�n��0 in-
creases the growth of the cosine subharmonic an/2 while in-
hibiting growth of its sine subharmonic bn/2. The result is an
increased variability among the lengths of fingers of fluid 1
penetrating into viscous fluid 2. This effect describes finger
competition. Sine modes bn/2 would vary the lengths of fin-
gers of fluid 2 penetrating into fluid 1 but it is clear from Eq.
�17� that their growth is suppressed. Reversing the sign of
C�n� would exactly reverse these conclusions, such that
modes bn/2 would be favored over modes an/2. Regardless of
its sign, the magnitude of the function C�n� measures the
strength of the competition: increasingly larger values of
C�n� lead to enhanced finger competition.

By examining Fig. 5�a� we notice that C�n��0 if A=+1.
However, by inspecting Fig. 5�b� we observe that C�n��0 if
A=−1. This means that, regardless of the sign of the viscos-
ity contrast, we have increased competition among the fin-
gers of the less viscous fluid. At the same time, competition
among the fingers of the more viscous is restrained. Of
course, these results could not be guessed by purely linear
analysis. Moreover, it is also clear that the strength of the
competition is considerably sensitive to changes on the os-
cillation amplitude: larger values of b1 lead to increasingly
stronger finger competition. Finally, we can also verify both
for A=+1 and A=−1 that there exists a trend to enhanced
competition for larger values of the upper plate velocity. We
have also analyzed the influence of the frequency  �for a
fixed value of b1� and found that finger competition increases
significantly for larger values of .

Similarly to what we have observed in Figs. 2 and 3, in
Fig. 5 we see that the time for which C�n� takes a minimum
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FIG. 5. Behavior of the finger competition function C�n� as time is varied for the cases �a� A=+1 and �b� A=−1. Three different values

of the oscillation amplitudes b1 are considered �solid curves�, q=200, and =0.02. The upper plate velocity ḃ �not in scale� is illustrated by
the dashed curve.
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or a maximum value is deviated from the time when the
upper plate velocity takes maximum or minimum values. In
order to calculate either the maximum or the minimum of the
finger competition function �which is a function of n=nmax
and t�, we have that

dC�nmax,t�
dt

=
�C�nmax,t�

�t
+

�C

�nmax

dnmax

dt
= 0. �19�

We have verified numerically that �C /�nmax is always non-
zero as time processes, and its sign remains unchanged:
�C /�nmax�0 and C�n��0 if A=+1, and �C /�nmax�0 and
C�n��0 if A=−1. Therefore, an increase in the number of
fingers �dnmax /dt�0� produces an increase in the magnitude
of the competition. Likewise, a decrease in nmax results in a
diminished magnitude of C�n�. This leads to a similar devia-
tion in C�n� as the one that occurred in nmax. The influence of
the term �C /�t is to inhibit this deviation. A similar behavior
will also be observed in Fig. 6.

We close this section by investigating finger tip behavior.
Finger tip-splitting and finger tip-narrowing phenomena are
described by considering the influence of a fundamental
mode n on the growth of its harmonic 2n �12�. The equations
of motion for the harmonic mode are

ȧ2n = ��2n�a2n + T�2n,n�an
2, �20�

ḃ2n = ��2n�b2n, �21�

where the finger tip function is defined as

T�2n,n� =
1

2
�F�2n,n� + ��n�G�2n,n�� . �22�

Since the growth of the sine mode b2n is uninfluenced by an
and does not present second-order couplings, we focus on
the growth of the cosine mode a2n as given by Eq. �20�. It
shows that the presence of the fundamental mode n forces
growth of the harmonic mode 2n. The function T�2n ,n� acts
like a driving force and its sign dictates finger tip behavior. If
T�2n ,n��0, a2n is driven negative, the sign that leads to
finger tip broadening and finger tip splitting. Conversely, if
T�2n ,n��0 growth of a2n�0 would be favored, leading to
outward-pointing finger tip narrowing.

Figure 6 depicts how the function T�2n ,n� varies with t,
for �a� A=+1, and �b� A=−1. All the remaining physical
parameters are exactly equal to the ones used in Fig. 5. It is
evident that, independently of the value of A, T�2n ,n��0.
Therefore, one should not expect the existence of finger tip
splitting in this periodically driven Hele-Shaw flow. Instead,
we should observe fingers that should appear relatively nar-
row at their tips. Since this mechanism refers to the outward
moving fingers of the inner fluid, in Fig. 6�a� the fingers
affected are the ones of the more viscous fluid, whereas in
Fig. 6�b� the fingers that become narrower are those of the
less viscous fluid. Finally, note that this finger tip behavior is
intensified for larger oscillation amplitudes.

V. CONCLUSION

We have studied the linear stability and the weakly non-
linear dynamics of a fluid-fluid interface, which is driven
periodically through the vibration of a Hele-Shaw cell’s up-
per plate. Our study was motivated by a previous investiga-
tion performed by Rauseo �11� who analyzed a general case
in which inertial contributions have been taken into account.
Regrettably, the inclusion of such inertial effects defies the
analytical treatment of the problem, even at early linear
stages of the interface evolution. By neglecting the trouble-
some inertial contributions we have shown that the problem
could be approached analytically through a mode-coupling
theory. In that way we were able to carry out a more detailed
stability analysis than presented for the more general case
studied in �11�. In addition, key morphological properties of
the interface have also been probed at the onset of nonlinear
effects.

At the linear level, we have verified that both the oscilla-
tion amplitude b1 and the frequency of the drive  have
important roles in determining the stability of the interface,
particularly the number of emerging interfacial fingers. In-
trinsically nonlinear growth mechanisms related to finger
competition and finger tip behavior have also been exam-
ined. We have detected an increased competition among the
fingers of the less viscous fluid, independently of the value of
the viscosity contrast A. In addition, enhanced competition is
favored for larger b1 and . Finally, our model predicts the
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FIG. 6. Behavior of the finger tip function T�2n ,n� as time is varied for the cases �a� A=+1 and �b� A=−1. Three different values of the

oscillation amplitudes b1 are considered �solid curves�, q=200, and =0.02. The upper plate velocity ḃ �not in scale� is illustrated by the
dashed curve.
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suppression of finger tip-splitting phenomena in such peri-
odically driven flows.

Unfortunately, a quantitative comparison between our the-
oretical results and the compressible flow experiments per-
formed in Ref. �11� was not possible, mostly due to the lack
of detailed experimental data for the incompressible flow
situation we have studied. However, we hope that experi-
mentalists will feel motivated to perform a more systematic
comparison in the future. In the laboratory the periodically
driven system we examined here provides a convenient con-
trollable manner of investigating pattern formation processes
by varying, for instance, the frequency or amplitude of os-
cillation.
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APPENDIX: RANGE OF APPLICABILITY OF DARCY’S
LAW APPROACH

This Appendix presents a discussion about the validity of
our Darcy’s law formulation for periodically driven Hele-
Shaw flows. We begin by following Ref. �11�, which presents
a more general form for Darcy’s law equation �4� �see Eq. �4�
in Ref. �11� written for a given fluid

��
�v

�t
+ �

ḃ�t�
b�t�

v +
12�

b�t�2v� = − �p . �A1�

In contrast to the majority of studies in Hele-Shaw flows
�1–10� the gap-averaged equation �A1� includes part of the
inertial terms originally present in Navier-Stokes equation
�2�. In deriving Eq. �A1� Rauseo neglected the advective
inertial term �u ·��u, but kept the unsteady inertial term
�u /�t during the gap-averaging process. The two initial
terms on the left-hand side of Eq. �A1� are originated from
the unsteady inertial contribution. For a full derivation and
discussion of Eq. �A1� we refer the reader to Rauseo’s work
�11�.

By using the same rescaling we have utilized in our work,
Eq. �A1� can be rewritten in a dimensionless form as

Re


� �v

�t
+

ḃ�t�
b�t�

v� +
12

b�t�2v = − �p , �A2�

where the important dimensionless parameter

Re =
�b0

2�

�
�A3�

represents a Reynolds number, and = �12�b0�� /�. The
Reynolds number conveniently works as a controlling pa-
rameter that regulates the strength of the inertial effects.

By using Eq. �A2� we obtain the following condition for
the neglect of the inertial effects

�Re


� �v

�t
+

ḃ�t�
b�t�

v�� � � 12

b�t�2v� . �A4�

An estimate for the condition of validity �Eq. �A4�� can be
obtained by considering the evolution of a purely circular
domain and the incompressible nature of the flow as given
by Eq. �3�, yielding a relation between the upper plate and
the interface velocities

v = Ṙr̂ = −
ḃ�t�R�t�

2b�t�
r̂ , �A5�

where r̂ denotes the unit vector along the radial direction.
This allows us to rewrite Eq. �A4� as

Re


� b̈�t�

ḃ�t�
−

ḃ�t�
2b�t�� � � 12

b�t�2� , �A6�

leading to the validity condition of our study

��1 + b1 sin t��2 sin t + b1�1 + sin2 t�
24 cos t

�� �
1

Re
.

�A7�

As long as this condition holds, we can safely neglect the
inertial contributions in Eq. �A1� so that Darcy’s law equa-
tion �4� perfectly describes the periodically driven flow we
study. Notice that condition �A7� is not valid near the turning

points, where the upper plate velocity vanishes �ḃ�cos t
=0�. However, this is not a serious limitation since the sys-

tem is stable around the points where ḃ→0 �see for instance
Fig. 2�.

Once a particular value of b1 is considered, one should
use Eq. �A7� to establish what range of values for Re can be
used in order to validate Darcy’s law formulation. The pa-
rameter  does not have a direct role since it appears in the
argument of bounded periodic functions. In agreement with
the studies performed in Refs. �1–10� we have verified that
condition �A7� is perfectly valid in the low Reynolds number
limit ��O�10−2��, when the typical values of the dimension-
less amplitude are used �0.02�b1�0.2� �11�. However, if
inertial effects are important, as in the case of Ref. �11� we
obtain a much larger Reynolds number �15�Re�60�, and
obviously Eq. �A7� no longer holds.

Moreover, observe that the value of the dimensional fre-
quency of oscillation � cannot be arbitrarily large. This can
be verified by inspecting Eq. �A7�: if � is increased, both Re
and  assume larger values. As a result the right-hand side
of Eq. �A7� will become increasingly smaller. On the other
hand, the maximum value of the left-hand side will remain
unchanged. In this case, condition �A7� would be eventually
violated. Again, we stress that the key parameters to establish
the validity of condition �A7� are Re and b1.

Finally, as already pointed out in Sec. II our Darcy’s law
approach requires the system to be of large aspect ratio,
meaning that q�b�t� /R�t�, where b�t� /R�t��1. In this work,
as in Ref. �11� we use a value of q on the order of 102, which
comfortably fulfills the large aspect ratio requirement.
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