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Resumo 

Esta dissertação apresenta o programa computacional EQMOD, o qual determina a 
expressão do erro de truncamento presente na discretização de equações diferenciais 
parciais. Esta expressão é obtida a partir da equação modificada associada à discretização, 
cujo processo de obtenção envolve extensas manipulações algébricas, dificultando seu 
cálculo manual. Porém, ele se presta à automatização em um computador munido de 
uma linguagem de programação simbólica. Para isso, escolheu-se a linguagem de pro-
gramação do pacote Mathematica. São mostrados vários exemplos que demonstram a 
funcionalidade e aplicabilidade do sistema desenvolvido. 

11 



Abstract 

This work describes the computer program EQMOD. This program determines tho 
expression for the truncation error present in the discretization of partial diferential 
equations. Such expression is obtained from the modified equation associated with the 
chosen discretization. The modified equation can be obtained through extensive algebric 
manipulations. These become cumbersome after a while, making their manual evaluation 
complicated. However, they can be efficiently performed by a computer running a simbolic 
manipulation package. Many such packages exist and this work adopted Mathematica. 
Various examples demonstrate the fu.ncionality and aplicability of the program EQMOD. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Este capítulo apresenta o problema abordado durante o mestrado. Este consistiu no 

desenvolvimento de um programa para obtenção da equação modificada. Em seguida. 

mostra-se um exemplo de aplicação onde as principais características da equação modifi-

cada são brevemente discutidas. 

1.1 Definição do Problema 

Equações diferenciais parciais (EDPs) regem importantes fenômenos físicos tais como 

propagação da onda, condução de calor e escoamento de fluido. Na maioria dos problemas 

práticos de engenharia, a determinação de soluções analíticas para essas EDPs não é 

viável. Assim sendo, métodos numéricos são freqüentemente utilizados na solução dessas 

equações. 

Um método numérico bastante utilizado para a resolução de problemas de equações 

diferenciais parciais é o método das diferenças finitas. Neste método, as derivadas parciais 

das EDPs são escritas em função dos valores de pontos discretos, na região onde se deseja 

encontrar a solução numérica da equação diferencial parcial. A relação entre os valores 

nesses pontos discretos é dada atr.avés de manipulações de expansões em série de Taylor 

da variável dependente. Obtém-se assim uma equação de diferenças finitas (EDF). Para 

resolver uma EDF usa-se métodos diretos ou, mais comumente, iterativos. 

Uma conseqüencia do processo de cliseretização de. uma EDP são os CT7'0 8 de trun-

camento. Estes aparecem devido A necessidade de trincar-se as expansões em série de 

Taylor da variável dependente durante a obtenção de aproximações para as derivadas da 

EDP. Os erros de truncamento podem se tornar significativos, resultando em lima solução 



incorreta para a EDP. Desta forma, é importante determinar-se a expressão do erro de 

truncamento e estabelecer-se condições que minimizem o efeito da mesma. 

A expressão do erro de truncamento pode ser determinada através do Método da 
Equação Modificada (M.E.M.) aplicado à EDF obtida após a discretização. Este método 

fornece a Equação Modificada (E.M.), que é uma equação diferencial parcial composta: 
• da equação diferencial parcial original; 

• da expressão do erro de truncamento presente na discretização da EDP. 

Em 1974, Warming e Flyett [18] introduziram um algoritmo para a obtenção da 

equação modificada. Este algoritmo, descrito na Seção 3.2, é direto, porém trabalhoso, o 

que torna laboriosa a obtenção manual da expressão do erro de truncamento. 

Nesta dissertação é apresentado um programa, denominado EQMOD, que permite a 

determinação da expressão do erro de truncamento, ou seja, um programa que determina 

a Equação Modificada a partir da EDF fornecida pelo usuário. 

1.2 Aplicação Típica de Equação Modificada 

Esta seção apresenta um exemplo de como o erro de discretização afeta a solução da 

EDP. Além disso, mostra que a equação modificada fornece informações importantes para 

possibilitar a minimização do efeito desse erro. 

Como exemplo de aplicação, considera-se a equação da onda de primeira ordem: 

au au 
at 	ax 

a > O 	 (1.1) 

que representa o transporte (convecção) de u para a direita com velocidade a. 

Uma equação de diferenças finitas associada à equação acima pode ser obtida da 
seguinte maneira: 

1) Toma-se as expansões em série de Taylor de u(x,t At) e u(x — Ax,t) em torno 
do ponto (x, t), dadas abaixo: 
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u(x, t + a,t) 	u(x. t) +
u 	

2! 	3! 
+ 

02u (a,t)2 
+ 

03u (a,t)3 
+ O(At)4 	(1.2) 

Dt 	Ot2 	Ot3   

u(x - 	t) u(x. t) - P2a,x  + 02u CA'?  03u (ai 	± 
x)3  

ax 	0x2  2! 	ax3 31   

2) Isola-se as derivadas de primeira ordem nas Equações 1.2 e 1.3, obtendo: 

Duu(x, t + ait) — u(x t)  
+ O (a,t) 

at 	,At 

+ )(a,x) 
Dx 	aix 

Usando valores discretos e intervalos de espaç e tempo, u(x, t) é aproximado por 
u(ia,x,n,a,t). Este pode ser escrito de forma compacta como ur, onde ait e Ar são 

os passos no tempo e no espaço, respectivamente. Portanto as Equações 1.4 e 1.5 se 

tornam, 

Ou "1  " 
Dt — 
	+ O (At) 

ait 
(1.6) 

au _ ?Lr - u 
+ O (a,x) 	 (1.7) 

  

A Equação 1.6 é chamada de equação de diferença progressiva' de primeira ordem e 

a Equação 1.7 é a equação de diferença regressiva2  de primeira ordem. A substituição 

das Equações 1.6 e 1.7 na Equação 1.1 fornece a equação de diferenças finitas de ordem 

0[(t), (a,x)] mostrada abaixo: 

-r 1 	 21:1_1 
	 +a 	 =0. 

ait 	aix 

'Do ingles: Forward Difference. 
2Do ingles: Backward Difference. 

Ou 	u(x, t) — u (x — 	t) 

(1.3) 

(1.4) 

(1.5) 

(1.8) 
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A Equação 1.8 pode ser reescrita na forma: 

+1 = Ur — C(241  — 4:à 
	

(1.9) 

onde c = 	O parâmetro adimensional c é conhecido por número de Courant. 

A equação de diferenças finitas, Equação 1.8, é estável para Icl < 1 [11]. Esta condição 
é conhecida como Courant-Friedrichs-Lewy ou como condição CFL. 

A condição CFL é fundamental para a estabilidade da equação da onda. Ela indica 

que a distância percorrida pela propriedade /c, propagada com velocidade a, durante um 

intervalo de tempo At, deve ser menor ou igual à distância Az. A condição lci < 1 indica 
que a razão -ir.- deve ser escolhida de tal maneira que o domínio de dependência da EDP 

esteja contido no domínio de dependência da equação discretizada [9]. 

Para o cálculo da equação modificada, expande-se uri  e ur em séries de Taylor em 

torno de ur, substitui-se essas expansões na Equação 1.9 e, após extensa manipulação 

algébrica, conforme mostrada na Seção 3.3, obtém-se: 

au 
+ a—

au 
 = a 

Az 
 (1 — 

82u 	(Az)2  ,n 2 n 	a3u 
6 at 	ax 	2 • 	

— a— — ie+ 1)— . 
az3  

(1.10) 

O lado direito da Equação 1.10 é a EDP original, Equação 1.1, e o lado esquerdo 

corresponde ao erro de truncamento introduzido no processo de discretização da EDP. A 

Equação 1.10 é conhecida como Equação Modificada. 

Dependendo dos valores assumidos pelos coeficientes dos termos do erro de truncamen-

to da equação modificada, a solução numérica da EDP apresenta distorções em relação à 

solução exata. Abaixo, serão analisados os efeitos causados por dois valores diferentes da 

constante c. 

Suponha, na Equação 1.1, a = 300. Suponha ainda, que no tempo t = 0, a condição 
inicial seja: 

O 	0<x<50 
u(x, = 100{senfrr( )1} 50 	110 

O 	110 <x< 300 
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O perfil de u(x, O) é mostrado na Figura 1.1: 

x=0 	 50 
	

110 	 300 

Figura 1.1 - Perfil inicial de u 

Como condição de contorno nos extremos, tem-se: 

x = 0 u(0,t) -= O 

T = L u(L,t) = O 

Deve-se notar que, para c = 1 os coeficientes das derivadas que pertencem ao erro de 

truncamento se anulam e obtem-se a solução exata. Este fato também pode ser observado 

através da Equação 1.9, que, com c = 1, fornece a solução exata 

uri  = 	, 

que e o transporte de tt, para a direita com velocidade a sem que haja qualquer alteração 

no perfil inicial de u. 

Considere, agora, c = 0.9996 e c = 0.45, A Figura 1.2 mostra o perfil de uev, t) em 

t = 0.59 segundos para c = 0.9996: 

x=0 
	

200 	 280 	300 

Figura 1.2 - Perfil de u em t = 0.54 segundos e c = 0.9996 
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Já a Figura 1.3 mostra o perfil de u(x,t) em t = 0.54 segundos para c = 0.45: 

x=0 
	

100 	 200 
	

300 

Figura 1.3 - Perfil de ti em t = 0.54 segundos e c= 0.45 

Enquanto que, como mostrou-se na Figura 1.2, a solução é propagada com um mínimo 

de erro, na Figura 1.3, nota-se o efeito do erro de difusão, isto é, a amplitude da função 

original diminuiu e a solução foi difundida para os pontos vizinhos. Esta solução, do ponto 

de vista prático, não é aceitável. 

Assim, diferentes números de Courant produzem soluções nitidamente distintas. Por 

isso, é importante encontrar condições sobre o valor de c que minimizem o erro de trun-

camento. A utilidade da equação modificada é que ela explicita os termos do erro de 

truncamento, permitindo uma análise detalhada do mesmo. Sua determinação é traba-

lhosa o suficiente para justificar um processo automatizado. 

1.3 Divisão da Dissertação 

Esta dissertação está dividida em 6 capítulos: 

No Capítulo 1 foi dada uma visão geral do problema abordado no mestrado. Verificou-

se que soluções de EDPs pelo método de diferenças finitas, em geral, contêm erros de 

truncamento. Estes erros podem afetar negativamente a solução da EDP. A expressão 

do erro de truncamento pode ser determinada através do cálculo da equação modificada. 

No exemplo foi visto que através de uma análise da E.M. é possível obter condições que 

minimizem o efeito do erro de truncamento na solução da EDP. 

O Capítulo 2 apresenta as principais publicações sobre a equação modificada, desta-

cando-se, por exemplo, quem introduziu a idéia de E.M. e para quais aplicações o M.E.M. 
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está sendo utilizado. Por Ultimo, são descritas algumas implementações existentes 

para o M.E.M. 

O Capítulo 3 introduz formalmente o conceito de equação modificada e o algoritmo 

para sua obtenção. Os passos para obtenção da equação modificada estão detalhados em 

um exemplo. Finalmente;  são mostradas as informações que podem ser obtidas através de 

uma análise da equação modificada, como ordem de precisão, consistência e estabilidade 

da EDF e o tipo de erro predominante na solução. 

No Capítulo 4 encontram-se as informações sobre a implementação do programa 

EQMOD, tais como: linguagem de programação escolhida, estruturação do programa e 

descrição de como foi feita a implementação, destacando-se as principais rotinas. 

O Capítulo 5 apresenta aplicações típicas do programa EQMOD, comparando os re-

sultados obtidos com exemplos da literatura. 

O Capítulo 6 contém as conclusões deste trabalho e sugere extensões para o programa 

desenvolvido. 

Uma bibliografia sobre a equação modificada e o método de diferenças finitas completa 

a dissertação. 

Detalhes de alguns desenvolvimentos foram colocados em apêndices. O Apêndice A 

traz urna breve descrição do Mathematica, o Apêndice B ensina o usuário a instalar e 

utilizar o programa EQMOD. o Apêndice C traz as equações modificadas para o método 

MAC e o Apêndice D mostra dois exemplos do programa EQMOD com diferentes níveis 

de detalhamento. 
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 

Este capítulo traz um resumo dos artigos consultados para o desenvolvimento do pro-

jeto de mestrado e preparação desta dissertação. Ele está dividido em duas seções. A 

primeira contém informações gerais sobre a equação modificada e cita alguns artigos 

com aplicações do M.E.M. A segunda trata de dois artigos que fazem referência a im-

plementações do algoritmo para obtenção da equação modificada, comparando-as com o 

programa EQMOD. 

2.1 Dados Históricos 

A resolução de EDPs pelo método de diferenças finitas pode resultar em soluções 

instáveis (oscilatórios ou que crescem arbitrariamente). Um dos métodos mais usados 

para analisar as condições de estabilidade de EDFs é o método de von Neurnann. Este 
se baseia na substituição de cada termo uTì  da equação de diferenças finitas pela k-esima 

componente de Fourier de uma decomposição harmônica de ur [18]. 

Entretanto, o método de von Neumann se restringe à análise de equações lineares e 

com coeficientes constantes. Infelizmente, a maioria das equações de interesse físico não 

sào lineares ou têm coeficientes que não são constantes ou ambos. 

Em 1968, C. W. Hirt [10] propôs um método alternativo para investigar a estabilidade 

de equações de diferenças finitas. A aplicabilidade deste método às equações não lineares 

e com coeficientes variáveis mostrou que o método era bastante versátil. 

Segundo Hirt. a estabilidade de uma equação de diferenças finitas pode freqüentemente 

ser determinada a partir de uma análise da expessão do erro de truncamento. Por exemplo, 
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o coeficiente do termo de difusão, isto é, termos da forma ab2u, deve ser positivo. 

violação dessa condição pode resultar em soluções com crescimento exponencial. 

A obtenção da expressão do erro de truncamento é baseada na seguinte técnica: uma 

equação de diferenças finitas é transformada em uma equação diferencial parcial através 

da expansão de cada um de seus termos em uma série de Taylor. Os termos de menor 

ordem na expansão representam a equação diferencial parcial original, os demais são erros 

de truncamento introduzidos no processo de discretização. Hirt se refere a essa técnica 

por "Método do Erro de Truncamento" e a teoria envolvendo este método de "Teoria 

Heurística para Estabilidade de Equações de Diferenças Finitas". Esta foi a referencia 

mais antiga encontrada sobre o M.E.M. 

Em 1974, Warming e Hyett [18] apresentaram formalmente a técnica introduzida por 

Hirt e denominaram a EDP resultante de Equação Modificada. Esta denominação per-

manece até hoje. A Equação 1.10 é um exemplo de tal equação: 

Ou Ou Az. 02u (a,x)2  

at 
+ a73:7  = a 2  (1 c) az2  a  6   (2c2  - 3c + 1)(r3  + 

Os autores observaram que. além das condições de estabilidade, a análise da equação 

modificada também fornece informações sobre a ordem de precisão e a consistência da 

equação de diferenças finitas, bem como indica o possível aparecimento de problemas 

como erros difusivos ou dispersivos na solução. Estes serã vistos na Seção 3.4. 

Desde então, o método da equação modificada tem sido empregado com sucesso em 

diversos tipos de problemas, como pode ser visto nas referências [4] [6] [7] [11] [14]  [151 

[16] [17]. Entre estas, destaca-se Shubin e Bell [15] que desenvolveram EDFs com precisão 

de quarta ordem no espaço e no tempo para a equação da onda em uma dimensão. 

Assim como Tuomela [17], que provou a existência de esquemas explícitos e estáveis para 

equações hiperbólicas lineares de ordem arbitrária no espaço e no tempo. 

Sin-Chung Cliang [16] provou a existência de uma relação entre os coeficientes da 

equação modificada e o fator multiplicador obtido através de urna análise de von Neumann. 

Goodman e Majda [6] verificaram a validade da equação modificada para o estudo de 

equações de ondas de choque não lineares 

Ut  +f (U)  = 0 
U(x, O) = 	< O 

=74, x > 0 
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onde [(li) é uma função côncava explícita com f"(u) < O, aproximadas pelo esquema de 
diferenças "upwind" não linear 

uri  = ur — A[f(ur)— f(tiliti)] 
u = u1, i < O 

= ur, i > O 

onde A = é a razão entre os passos no tempo e no espaço e u? U(ih,nk). 

Outro exemplo interessante pode ser encontrado em [10], onde o M.E.M. é usado 

para explicar uma instabilidade observada em uma aplicação do método Marker-And- 

Cell (MAC). As equações modificadas do método MAC são as Equações C.9 e C.10 do 
Apêndice C, repetidas abaixo: 

Ou ± Ou Ou O 
797. 11(7 v  (T. 	(2) = (v — -"án  u2 

 Ar2 au) 
Y 	p 	z 	2 ar  ax2 

(v 	At v2  Ay2  Ov 02u 
2 	4 0y) 0y2  

Ou 	Ov 	Ov 8 f p \ 	( 	At 2  AX2 	(92v 
at 	Uat 	+ ay k ii)  + g 	2 U 	2 0x) 0x2+  

A 2  A t 	y2  0v) 0 2v 
+ (v— —v 	-- 

2 	4 0y 0y2  

As instabilidades aparecem quando os coeficientes dos termos com derivadas de se-
gunda ordem são negativos. 

O método da equação modificada, embora originalmente formulado para equações 

de diferenças finitas, pode ser aplicado também em equações de diferenças resultantes, 

(piando elementos finitos são usados para representar as derivadas espaciais [4]. Em [4], 

são comparadas as propriedades numéricas de várias fórmulas de aproximação para a 
equação da onda de primeira ordem 

ut  + aux  = O , 	a constante 
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tais como os métodos de Lax-Wendroff, "Leapfrog" e Crank-Nicolson por elementos fini-

tos. Em [14], o M.E.M. foi usado com equações de elementos finitos para o estudo do erro 

de truncamento para as equações de Maxwell, aproximadas pelo método de Lax-Wendroff 

de diferenças finitas e elementos finitos e equação de Taylor-Galerkin de elementos finitos. 

Embora o método da equação modificada possa ser aplicado a equações de elementos 

finitos, por motivos didáticos, ao longo deste texto, foram usadas somente equações de 

diferenças finitas. Na verdade, o programa EQMOD não faz distinção quanto ao método 

utilizado para discretização das derivadas parciais de uma equação diferencial, desde que 

a equação algébrica resultante da discretização se enquadre na funcionalidade e nas limi-

tações do programa, mostradas no Capítulo 6. 

2.2 Programas Existentes para a Obtenção da 

Equação Modificada 

Foram encontradas na literatura duas referências sobre programas para determinação 

da equação modificada. Na primeira, Warming e Hyett [18] afirmam que todos os exemplos 

mostrados foram obtidos através do M.E.M. implementado em FORMAC (linguagem de 

programação capaz de realizar manipulações algébricas). 

A segunda descrita por Liska [12], trata do desenvolvimento de um programa. deno-

minado MODST. Este programa foi projetado para analisar a precisão e a estabilidade de 

equações de diferenças finitas para EDPs simples (vide abaixo), utilizando o M.E.M. O 

programa MODST foi implementado na linguagem de programação analítica REDUCE2. 

O MODST apresenta algumas restrições [12]. como por exemplo: 

• a equação diferencial deve ser em duas variáveis independentes, uma espacial e urna 

temporal, com uma função incógnita dessas variáveis; 

• deve conter apenas urna derivada da função incógnita com respeito à variável tem-

poral, corno um termo linear; 

• a derivada temporal deve ser de primeira ordem. 

A obtenção desses programas não foi considerada, pois: 

• em [18] a linguagem utilizada não é difundida, o que restringe a portabilidade do 

código; 
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• o código MODST é restrito, a equações simples. 

Dessa forma, decidiu-se implementar o método da equação modificada: 

• para equações mais complexas que aquelas tratadas pelo programa MODST e 
• em uma linguagem que tornasse o programa portável. 

Além disso, decidiu-se que o programa EQMOD teria três níveis de detalhamento 

para apresentação de seu resutado, permitindo, assim, a utilização do programa para 

demonstrações do M.E.M. e como uma ferramenta no ensino da equação modificada, 

como pode ser visto no Capitulo 4 e Apêndice D. 

Para implementação do programa EQMOD foi utilizada a linguagem de programação 
do pacote Mathematica, descrita no Apêndice A. O algoritmo proposto em [18] para 

obtenção da equação modificada se encontra descrito na Seção 3.2. Os detalhes sobre a 

implementação do método da equação modificada estão descritos no Capítulo 4. 

2.3 Sumário 

Neste capítulo foram apresentados os artigos mais importantes encontrados na litera-

tura que tratam da equação modificada. Introduzido por Hirt [10] em 1968 e formalizado 

por Warming e Hyett [18] em 1974, o método da equação modificada é usado até os dias 

de hoje. 

O M.E.M. tem sido usado em diversos tipos de problemas, como por exemplo: 

• obtenção de equações de diferenças finitas com maior ordem de precisão [15] [17]; 

• estudo de esquemas de diferenças finitas não lineares [6]; 

• explicação da instabilidade observada em uma aplicação do método MAC [10]. 

Foram encontradas duas referências sobre programas para obtenção da equação mo-

dificada, um implementado na linguagem FORMAC [18] e outro em REDUCE2 [12]. 

Ambos apresentando limitações: o primeiro quanto à portabilidade do programa devido 

a linguagem que não é amplamente difundida; o segundo, quanto às restrições impostas, 

o que limita a utilidade do programa. Desta forma, decidiu-se implementar o M.E.M. no 
pacote Mathematica, garantindo portabilidade. 
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Capítulo 3 

A Equação Modificada 

Este capítulo apresenta o conceito de equação modificada e o algoritmo para sua 

determinação. Através de um exemplo detalhado, ilustra a obtenção da E.M. a partir de 

uma equação de diferenças finitas. Finalmente, descreve as informações que podem ser 

extraídas através de uma análise da E.M. 

3.1 Conceito 

A Equação Modificada é uma equação diferencial parcial composta 

• da EDP que está sendo estudada 

• da expressão do erro de truncamento presente na discretização da EDP. 

Este erro de truncamento é conseqüente do truncamento das expansões em séries de 

Taylor no processo de discretização. 

A expressão do erro de truncamento presente na equação modificada é composta de 

uma combinação de derivadas parciais espaciais, como pode ser visto na Equação 1.10, 

repetida abaixo. Observe que o lado direito é a EDP original e o lado esquerdo é a 

expressão do erro de truncamento. 

au + a—au   	6  (2c2  — 3c + 1)-83u + Az a2u (Az)2  
at 	az 2 " ax2 	 ax3  
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3.2 Algoritmo para Obtenção da Equação 
Modificada 

A Equação Modificada é encontrada através de um procedimento de dois passos [181: 

expansões em série de Taylor e eliminações das derivadas temporais da expressão do 

erro de truncamento. Estes passos estão mostrados abaixo para o caso de uma EDP 

dependente do tempo em uma dimensão espacial. A extensão para um número arbitrário 

de.dimensões espaciais é direta. 

Expansão em série de Taylor 

O primeiro passo é expandir cada termo de uma dada fórmula de diferenças finitas. 

em série de Taylor em torno de ur ou, mais precisamente, no ponto (x = iáx, t = nt\t) 

da malha. Como a solução de uma equação de diferenças finitas está definida somente 

nos pontos da malha, supõe-se a existência de uma função continuamente diferenciável 

u(x,t) que coincide nos pontos da malha, quando áx, át tendem a zero, com a solução 

exata da equação de diferenças finitas, isto é, 

u(x, t) = 71,7 	para x = iáx e t = nát 

Fazendo-se as expansões em série de Taylor e substituindo-as na equação de diferenças 

finitas, determina-se uma equação diferencial parcial, aqui denominada Eql, que contém 

derivadas parciais em relação ao espaço e em relação ao tempo. 

Eliminação das derivadas temporais 

O segundo passo consiste em eliminar as derivadas temporais de Eql, com exceção 

daquelas que estavam presentes na EDP original Essas eliminações são necessárias para 

que seja apenas necessário analisar os efeitos do erro de truncamento nas coordenadas 

espaciais, tornando direta a interpretação [18]. 

Para a eliminação das derivadas temporais existe um procedimento, análogo à elimi-

nação gaussiana, que consiste em: 

• selecionar o termo que deve ser eliminado na Eql: 

• encontrar um "operador-  adequado que será aplicado sobre a Eql e somar o resul-

tado à Eql. 

Como resultado desta operação tem-se uma nova equação difierencial parcial. Eq2. 

que não mais contém o termo selecionado. Esse procedimento pode ser resumido pela 
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termo que se deseja eliminar é do tipo: A 5or."7,-„ 

tal termo é: 

p > m. O operador para eliminar 

acp-m) 
A 
atg-maxP-q. 

fórmula: 

Eq2 = Eql + "operador" [Eql] 

O operador é determinado pelo negativo do coeficiente do termo que está sendo eli-

minado, multiplicado por uma derivada conveniente, de maneira que, quando a equação 

resultante for somada à Eql, o termo escolhido seja eliminado. 

Por exemplo, suponha-se que a EDP contenha a derivada temporal: oz: e que o 

O procedimento para eliminação das derivadas temporais ficará mais claro durante o 

exemplo, mostrado Seção 3.3. 

É importante observar que a EDP original não deve ser usada para eliminar as 

derivadas temporais, pois, em geral, sua solução não satisfaz a EDF, devido aos erros 

de truncamento. Assim, para eliminar-se as derivadas temporais, deve-se usar a equação 

diferencial parcial obtida no primeiro passo (Eql) [18]. 

O número de termos de uma equação modificada varia conforme a diferenciabilidade da 

função incógnita (u), pois a expressão do erro de truncamento possui derivadas de ordem 

arbitrária dessa função. Com  isso, a equação modificada pode ter infinito número de 

termos. Porém, na prática, somente os termos iniciais são necessários para uma análise. 

Já que os termos maiores são multiplicados por (6x)" ou (át)', reduzindo o valor do 

termo, supondo que as derivadas sejam limitadas. Assim, a aplicação do algoritmo para 

obtenção da equação modificada termina após a determinação dos primeiros termos da 

expressão do erro de truncamento. 

A obtenção da E.M. pode ser resumida nos seguintes passos: 

Dada uma equação de diferenças finitas, 

1. expande-se cada termo dessa equação em série de Taylor, obtendo-se, assim, uma 

equação diferencial parcial, Eq(i)=Eql; 

2. seja terrno(i) aquele que contém a derivada temporal de menor ordem de Eq(i), com 

exceção dos que estão presentes na EDP original; 
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3. encontra-se o operador(i) conveniente para eliminar o termo (i); 

4. faz-se a operação: Eq('i+1,1=EqW+operadorN[Eq.11; 

5. se a equação Eq(i+1) ainda não possue a derivada espaciais de ordem superior àquela 

escolhida pelo usuário volte ao passo (2), senão, Equação Modificada=20+/). 

3.3 Exemplo 

Esta seção ilustra o processo de obtenção da equação modificada descrito anterior-

mente. 

Seja a equação da onda de primeira ordem: 

au au 
+ 	= O, a > O 	 (3.1) 

Existem diversas aproximações por diferenças finitas para a equação acima. Neste 

exemplo será usado o método de Lax-Wendroff de segunda ordem no tempo e no espaço. 

que quando aplicado à equação acima, resulta na seguinte equação de diferenças finitas: 

At 
(3.2) la2( 	)

2 
(14.91E1  - 2u7 + 	= 

3 	3 	 3-1 2 Ax  

Expandindo-se agora ur1+1. u7+1  e 147 em série de Taylor em torno de u7, obtém-se: 

	

Ou 	82u (At)2  03u (Atr  
+ O (At)4  

	

3 	3  Ot 	at2  2! 	Oti 3! 

	

Ou 	82u (&)2  Ov (Az)3  

	

ar! 	= + — Ax + 	 + 0(Ax)4  3+1 	Ox 	8x2  2! 	ax3  3! 

	

O?, 	8271 (Az)2 	031, (Ax)3  
= te? — —Ax + + 0(Ax)4  

	

3  Or 	3x2  2! 	Ox3  3! 

(3.3) 

(3.5) 
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Substituindo-se as Equações. 3.3 - 3.5 na Equação 3.2 e simplificando o resultado, 

tem-se: 

au 	au At 52u 	2  At 52u (At)253u 	(Ax)2  a3u 
at 	aax ± 2 at2 a  2 ax2  + 6 at3 	

-+a 
 6 ax3  

(3.6) 

(6t)3 84u 
a2
(At)(Ax? a4u 

24 at4 	24 0x4+ =0 

O próximo passo é a eliminação dos termos contendo derivadas temporais que apare-

cem na Equação 3.6, com exceção de a*-; (pois este termo pertence à EDP original), pelo 

procedimento descrito a seguir. 

3.6: 

O processo de eliminação se inicia pelo termo, At 02u 2 Vti2  destacado abaixo na Equação 

au au 
at ax 

At a2u 

2 at2 

	

a2 
 At a2u (602 53u 	(Az)2 asu 

2 	
+a 

ax2 
 + 

6 at3 	6 ax3+ 

(At)3  i942L 	2  (At)(Ax)2  a4u 

	

24 at4 a 	24 ax4
+ =0 

	

Para eliminar o termo destacado acima, aplica-se o operador 	à Equação 3.6, 

obtendo-se: 

	

At au2 
a 
At 52u 	(At)2  832i 	2  (át)2  832i 

2 at2 	2 atax 	4 at3 + a  4 atax2  

(At)3  a43 	2  (At)(Ax)2  a4U — o 
12 atei a 	12 atax3  

Em seguida, somando a Equação 3.7 à Equação 3.6, vem: 

au 	au 	At 52u 
at 	

2  At 52u (At)2  a3u 
+a  2 

 (6)2  832i 

4 atax2 + 	
(3.8) a — a— — a— 

az 	2 atax 	2 8x2 	12 at3 

(Az)2  a3u (At)3  04u 
a 2 
 (At) (Ax)2 	2  (At)(Ax)2  54u 

+ 	O 
6 0x3 	24 80 12 atax3  a 	24 ax4  

(3.7) 
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At)3  842/ 	2  (At)(Ax)2  .34u 	
a a 	
2  (At) (A X)2  a42/ 

— O 
24 &O 	12 Otax3 	24 8x4 

Observe que a Equação 3.8 já não contém o termo 

A operação acima pode ser representada pela expressão: 

Eq 3.8 = Eq 3.6-F(—*)& [Eq 3.61 

As operações anteriores fizeram surgir o termo —a4241 i-i destacado abaixo: &tez 

Ou Ou 
— -F a— 

Ox 
At a2u 

—a-- 
2 atax 

	

2  At .32u 	(At)2  832L 	2  (At)2  a32/ 	(6X)2  832/ 

	

a  2 8x2 	12 8t3  + a  4 Otax2  + a  6 8x3+  

Este termo é eliminado aplicando-se o operador a itts  à Equação 3.6 e adicionando o 

resultado à Equação 3.8. Essas operações são representadas simbolicamente por: 

Eq 3.9 = Eq 3.8+(a-t)Z [Eq 3.61 

O resultado é: 

	

8u 	Ou (At)2  83u a  (At)2  83u 
—
at 	

a 	 83u 
4 

+ a
8x 	12 at3 
	+ 	(2(Ax)2 - 3a2(At)2) 

	

dt28x 12 	 Ox3  
(3.9) 

(At)3  .34u 
-F a 

 (At)3  .34u 	
a2 

 (At) (AX)2  84u 	
a2 
 (At) (Ax)2  a4u 

+ 	- O 
24 at4 	12 Ot3Dx4 	12 	OtOr3 	24 	&II 

O procedimento acima é aplicado continuamente até que a ordem desejada para as 
derivadas espaciais no erro de truncamento seja alcançada. Descarta-se os termos de 

ordem mais alta, obtendo-se, finalmente, a equação modificada. 

Tal procedimento pode ser convenientemente organizado como ilustra a Tabela 3.1, 
retirada de [18]. 
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A primeira linha contém as .derivadas da variável dependente, começando pelas de 

menor ordem e estendendo a tabela até a maior ordem desejada, como é mostrado abaixo 
para o caso de duas variáveis (x e t): 

Derivadas Parciais 25 at aOu a. a2.11 
Wir 

a2u 82n 
292.  

831., 
8-12.  

fOu .931, 83.0 
àir 

a.. 
'UR- 8t8x DinG 7RW" 

A segunda linha mostra os coeficientes de cada derivada da Equação 3.6: 

Coeficientes da Eq 3.6 1 a _4,1 
2 

o  _a24i 
2 

AO n 
u  

o  a6m2  at3  
24 a 

A partir da terceira linha tem-se, na primeira coluna, o operador utilizado para 

obtenção da respectiva linha e, nas demais colunas, os coeficientes das equações obti-

das após a eliminação de um termo da linha anterior. Por exemplo, a terceira linha da 

Tabela 3.1 apresenta os coeficientes da Equação 3.7. Esta foi obtida após eliminação do 

termo —412341  da Equação 3.6 (segunda linha). 
2 at2  

At t3 
—

At 
1 Eq 3.6] 

_ 
2 

_ (tina 
2 

o _At2  
4 

o cz2  At' o Ats  _ 
4 12 

A equação modificada é obtida somando-se os coeficientes em cada coluna e multi-

plicando-os pela derivada do topo da coluna. A tabela pode ser estendida até que as 

derivadas de ordem suficientemente altas tenham sido eliminadas. Tem-se então, a Ultima 

linha da Tabela 3.1 

Sorna das Colunas 1 a O O O O O O la(Ax2  — a2At2) O O O O 2;41t(Ax2  — a2akt2) 

Portanto, para o metodo de Lax-Wendroff de 0[(6x2), (a,t2)], dado pela Equação 3.2, 
obtém-se a seguinte equação modificada: 

Ou 	a 
+ a— _ [1/4 x)2 _ a2(6, t)2]  H x3u3  _a2{,?it [(6x)2  a2(6t)21 	

(3.10) 
8 ± &a 	 ,ti 

at 	Dx 	6  ax4  

onde o lado esquerdo é a EDP que está sendo estudada e o lado direito representa o erro 

dc truncamento introduzido no processo de discretização. 
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3.4 Análise da Equação Modificada 

A equação modificada fornece as seguintes informações sobre a discretização utilizada: 

1) ordem de precisão; 

2) consistência; 

3) tipo de erro predominante na solução: 

. dispersivos; 

. dissipativos; 

4) estabilidade. 

Nesta seção, analisa-se cada um desses itens. 

3.4.1 Ordem de Precisão 

Para obtenção de uma equação de diferenças finitas, as derivadas parciais da EDP 

são substituídas por expressões truncadas resultantes de expansões em série de Taylor. 

Dependendo da ordem de truncamento das expansões em série de Taylor. tem-se a ordem 

de precisão da equação de diferenças finitas. 

Por exemplo. considere a equação da onda, 

Ou Ou 
— + a— = 0. 
Ot 	Ox 

(3.11) 

Esta EDP pode ser aproximada pela EDF definida na Seção 1.2, Equação 1.8. 

n +1 ?ti 	— u 	Ur — Ur_ 
	+a 	 

At 	Az 
=0 

A equação acima tem precisão de primeira ordem em relação a Az e a At, pois no 

processo de discretização, as expansões em série de Taylor foram truncadas nas derivadas 

de segunda ordem. 

Para obter-se uma formulação com precisão de segunda ordem para a Equação 3.11. 

pode-se aproximar ambas as derivadas por diferenças centrais de segunda ordem. A 

equação resultante é conhecida por Midpoint Leapfrog Melhor]. estável quando lel <1 (c 

é o número de Courant) e é dada por: 
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n-1 	n-1-1 
Ui  - 	 t-1 1+1  0 	+a 

2At 	2Ax 
(3.12) 

Este é um método de segunda ordem, pois as séries de Taylor foram truncadas na 
derivada terceira, como se segue: 

au 	uri'l  —2L7:1+1  
2 
(At)2  asu 

at 	2At 	3! 3t3  
i— termos truncados representados 

por 0(át)2  

O mesmo acontece com a derivada com relação a x. 

Através da equação modificada é possível também avaliar a ordem de precisão das 

equações de diferenças finitas. Para isso, deve-se observar os termos iniciais da expressão 
do erro de truncamento da Equação Modificada onde as potências de menor ordem para 

os passos determinam a ordem de precisão da EDF. 

Logo, do primeiro termo do lado direito da equação modificada, dada pela Equação 

3.10, repetida abaixo: 

OU OU 
— + a—  = 
at Dx 

(9% __a [(6x)2 _ a2(At)2] 
a2át 	 8422 
8 [(6x)2 a2(át)21  

conclui-se que o método de Lax-Wendroff tem precisão de segunda ordem em áx e át, o 

que já era esperado. 

Além de informar a ordem de precisão de uma discretização, através da análise da 

E.M. é possível tentar obter-se condições que anulem os termos dominantes do erro de 

truncamento, determinando assim, aproximações mais precisas para a equação diferencial, 

como mencionado na Seção 1.2, para a Equação 1.10 repetida aqui: 

Dv Ou &v 02n  (Ax)2 	 03U 
a" 	(2c2  3c + 1)—

ax3 + • at ± a  ax — a  2 	c)ax2 	6 

Para c = 1, os dois primeiros termos da expressão do erro de truncamento se anulam. 
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3.4.2 Consistência 

O M.E.M. permite determinar a consistência de EDFs. Uma EDF que aproxima urna 
EDP é dita ser consistente caso a equação modificada, quando os passos tendem a zero. 
se  reduz a EDP original ou, de uma maneira mais sucinta, 

	

um 	Equação Modificada = EDP original 
passos -o O 

Observando o exemplo da Seção 1.2, pode-se concluir que a EDF 1.8 é consistente com 

a EDP dada (Equação 1.1), pois 

tini 	( ou 	au 	-42-• (i — o - 	6 ) 	+ aa`Ef (2c2  — 3c + 1)--Ts3" +" ' ) — 	+ asli) 2 	ax 	 at 	ar Ar. At -. O 

Se, por algum relacionamento especial entre os passos, os termos do erro de truncamento 

não tendem a zero à medida que os passos se aproximam de zero, então a fórmula de 

diferenças finitas é inconsistente com a EDP. Nessa situação, a equação modificada apre-

senta a EDP com a qual a equação de diferenças é consistente. Conseqüentemente;  se não 

houver consistência entre a EDF e a EDP, já não mais se está resolvendo a mesma EDP. 

Como exemplo de que uma equação de diferenças finitas nem sempre e consistente 

[11], considere a equação do calor: 

aU a2u 

= O. 
at 	ax2 

(3.13) 

Aplicando o esquema de DuFort-Frankel à equação acima, obtém-se a EDF: 

(1 + 2d)71 in +1  = (1 - 2d)74I-1 	2d(727.1+1  ± ?L7_1)   t 

COM 
At 

(3.14) 

 

Expandindo os termos uri, uri  u 1  e ur+1  em séries de Taylor em torno de til» e 

substituindo-os na Equação 3.14: 

23 



au 	82u (át)2  a3u (át)3  
(1 + 2d)[t4' + —át + 	+ • + 0(át)4] = &2 2! 	at3  3! 

au 

 

82u (át)2  a3u (át)3  
(1 — 2d)[ur — át 8t2  21 	ao 	+ 0(At)1+ 

	

au 	82u (&r)2 8322 (Ar)3  +2d{[ur + 	+ 8x2 	21  + 8x3 	0(&x)41+ 

	

au A 	82/2  (&)2  83/2  (AX)3  

+(Ui — 8x 	 2! 	ax3 	
+ 0(áx)41} 

Após algumas simplificações, a equação acima é escrita como: 

au 	u 
—át + d

a2
(át)2  0(át)3  = d—(á

a2u
x)2  d[0(ár)41 at 	 ax2 

Substituindo-se d =a (2)2  e simplificando-se o resultado, obtém-se: 

Ou 
at a  

a2u  

ax2 

	

a2u 	át )2  

	

= —a at2 	4- ORAt)2, (Ax)2] (3.15) 

Este método é consistente somente se, quando At e aa tenderem a zero, ( ) também 
tender a zero, ou seja, t << 1. Então 

um 	Equação 3.15 = Equação 3.13 O 

e temos consistência. 

3.4.3 Dissipação e Dispersão 

Uma solução numérica estável de uma EDP resolvida pelo método de diferenças finitas 

irá, geralmente, exibir erros. Estes são causados, principalmente, pelo erro de trunca-

mento introduzido no processo de discretização da EDP. A equação modificada fornece 

informações sobre o tipo de erro que irá predominar na solução. Os erros associados 

às derivadas espaciais pares são conhecidos como erros dissipativos e erros associados às 
derivadas ímpares são conhecidos como erros dispersivos [11]. 

Os erros dissipativos tendem a reduzir todos os gradientes na solução, isto é, tendem a 

diminuir a amplitude da função original e a solução é difundida para os pontos vizinhos. 
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Este tipo de erro gera o problema de difusão numérica. Já os erros dispersivos provocam 

oscilações na solução ou problema de oscilação numérica, e podem gerar valores para 

u(x, t) que violam leis físicas. como por exemplo, energia negativa. 

As Figuras 3.1 b-c, ilustram os efeitos da dissipação e da dispersão em uma região 

com gradientes muito acentuados (3.2 a). 

(a 	 (b) 

Figura 3.1 - (a) solução exata, 

(h) solução numérica distorcida principalmente por erros de dissipação, 

(c) solução numérica distorcida principalmente por erros de dispersão 

Observando a Equação 3.10, repetida aqui, 

au Ou  

Dt 	a  a — 	[(áz)2 
 — a2(At)21 83u _ 

a2At a4u  
az, 	8  [ (642  a2(At)2] ax4 

nota-se que o termo do erro dominante contém uma derivada de terceira ordem (ímpar). 

Com isso, se a solução da EDP pelo método de Lax-Wendroff de segunda ordem exibir 

erros, estes serão predominantemente dispersivos. 

O termo dominante do erro de truncamento da Equação 3.10 é 

--a6Ráz)2  a2(6021 

É possível eliminar este erro impondo que esse coeficiente se anule. ou seja. 

(Ax)2 a2 (602 

e, portanto. 

IcI = Ia—
At

I = 1 
Ax 

(c) 
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Um exemplo de EDF que provoca erro predominantemente do tipo dissipativo pôde 

ser visto na Seção 1.2. A equação modificada associada é a Equação 1.10, onde o termo 

dominante do erro de truncamento possui derivada de segunda ordem (par). A difusão 

numérica pode ser vista comparando as Figuras 1.1 (em t = 0) e 1.3 (em t -= 54). Conclui-

se que para minimizar o erro de truncamento, neste caso deve-se tomar c (número de 

Courant) igual a 1. 

Assim, através de uma análise do coeficiente do termo dominante da expressão do erro 

de truncamento, pode-se diminuir as distorções na solução numérica causadas por ele. 

obtendo-se, soluções mais precisas. 

3.4.4 Estabilidade 

A estabilidade de uma equação de diferenças finitas pode, frequéritemente, ser de-

terminada a partir de uma análise no erro de truncamento da equação modificada [101. 

Tomando-se uma equação modificada do tipo: 

EDP ORIGINAL = ERRO DE TRUNCAMENTO 

Uma condição necessária para que haja estabilidade de uma equação de diferenças 

finitas é ter o coeficiente da derivada de menor ordem par do erro de truncamento da 

equação modificada positivo [18]. Com isso, evita-se que haja crescimento arbitrário da 

solução devido à viscosidade negativa. 

Por exemplo, para o método de Lax-Wendroff, cuja equação modificada é a Equação 

3.10, a derivada com menor ordem par do erro de truncamento é a de quarta ordem e, 

para estabilidade do método, seu coeficiente deve ser positivo, então temos a seguinte 

condição: 

8 
011 seja, 

a2  (M)2  

(a,x)2 cl 

O , portanto, 

IcI <1  

a2At [(Ax)2 _ a2(At)21 >0 
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aât • onde c= rx eo número de Courant. 

Neste exemplo, obteve-se condições necessárias e suficientes para estabilidade da equa-

ção de diferenças finitas. Contudo, uma análise de estabilidade através da equação modi-

ficada pode gerar somente condições necessárias para estabilidade. As demais condições 

(para suficiência) são obtidas através de uma análise das regiões de influência da equação 

de diferenças finitas e da equação diferencial parcial [101. 

Por exemplo: tome-se uma equação hiperbólica acrescida de um termo viscoso: 

au au 82u  
+ a— = v 

tit ax ax2  
(3.16) 

Assuma a e v constantes, com u> O para obtenção de soluções limitadas. 

Uma aproximação por diferenças finitas para a Equação 3.16 é: 

+ a 	 

	

un.+1 tf? 	uritE1  — 	
= v 

(u7+1  — 2u71 u;3_1) 3 	
3 

át 	 26x 	 (6x)2  
(3.17) 

Pelo método de von Neumann, as condições necessárias e suficientes para a estabilidade 

da Equação 3.17, são [10]: 2v(at < 1 e v > 

Expandindo-se os termos 0+1  u7+1 e u7_1  em série de Taylor em torno de til!. J 

obtém-se: 

—au + a— Ou z/ 
Ot 	

L-2u — 
1
At-5-

2u 
ORAt)2  , (Ax)21 

Ox2  2 at2 
(3.18) 

Sabe-se que a equação de diferenças finitas 3.17 propaga informações em uma região 

limitada por linhas de inclinação 4a = ±a  dt 	At 

O termo H-át,` da Equação 3.18 faz com que a EDP passe a ter linhas características 

com inclinações da = dt 	At 

Para se ter soluções estáveis da Equação 3.18, a região de influência da equação de 

diferenças finitas 3.17 deve conter a região de influencia da Equação 3.18. Logo, 
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2v 	(a.X 2  
át — Çát 

E portanto, 

2 v át e  
(6x)2  

A outra condição vem da equação modificada correspondente à Equação 3.17, dada 
por: 

au 
a_t 

au 
a

_

ax 
Ív  _1 a2átl 

2 	j 
(92u + át 	a3(át)2  a(x)2l 83u 

  + 
	

(3.20) 
ax2  lua 	3 6 

O termo dominante da expressão do erro de truncamento é uma derivada de ordem 

par cujo coeficiente deve ser positivo para a obtenção de soluções estáveis: 

1 2  
V > —crát 
— 2 

(3.21) 

Finalmente, de 3.19 e 3.21, têm-se condições necessárias e suficientes para garantir a 

estabilidade das soluções da Equação 3.17. 

3.5 Sumário 

Neste capítulo foi mostrado que a equação modificada é uma equação diferencial parcial 

formada pela EDP que está sendo estudada e pela expressão do erro de truncamento 

presente na discretização da EDP. 

Para determinar a E.M. aplica-se o algoritmo que consiste basicamente na: 

• expansão dos termos de uma fórmula de diferenças finitas em série de Taylor, resul-

tando em uma equação diferencial parcial composta por derivadas temporais e espaciais, 

• eliminação dessas derivadas temporais, com exceção das que estavam presentes na 
EDP original. 

Para exemplificação do algoritmo, determinou-se a equação modificada associada ao 

(3.19) 
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método de Lax-Wendroff de segunda ordem. 

Já os cálculos para eliminação das derivadas temporais podem ser convenientemente 

organizados em uma tabela. 

Informações importantes sobre a EDF utilizada podem ser obtidas pelo M.E.M., como 

por exemplo: 

• a ordem de precisão da EDF, encontrada pela observação das potências de menor 

ordem para os passos no erro de truncamento; 

• 	se a EDF é consistente com a EDP. Para isso é preciso verificar se 

lira 	Equação Modificada = EDP original 
passos o 

• a estabilidade da EDF, impondo que o coeficiente da derivada de menor ordem par 

do erro de truncamento deva ser positivo. 

Dois tipos de erros podem afetar a solução numérica: erros dissipativos e erros disper-

sivos. Os primeiros estão associados às derivadas pares da expressão do erro de trunca-

mento e os segundos estão associados às derivadas ímpares. 

Através de uma análise dos coeficientes do termo dominante da expressão do erro de 

truncamento pode-se diminuir as distorções que aparecem na solução numérica da EDP. 

obtendo-se, assim, soluções mais precisas. 
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Capítulo 4 

Programa EQMOD 

Neste capitulo encontram-se as justificativas pela escolha do Mathematica como lin-

guagem de programação do programa EQMOD. Apresenta-se a estrutura do programa 

através de um diagrama de blocos. Este está dividido em três blocos e em seis módulos. 

Descreve-se a implementação baseada na estrutura do programa, onde os blocos, os 

módulos e as principais rotinas serão comentados. 

4.1 Escolha da Linguagem de Programação 

O algoritmo para obtenção da equação modificada descrito na Seção 3.2, contém essen-

cialmente, cálculos simbólicos. tais como: expansão de termos em séries de Taylor, sim-

plificação e substituição de equações e derivação simbólica. 

Linguagens como C, FORTRAN, ou PASCAL, não possuem primitivas de manipu-

lação simbólica. Conseqüentemente, a escolha de uma destas linguagens implicaria na 

implementação das primitivas, o que não era objetivo do trabalho. 

Portanto, era conveniente o uso de pacotes computacionais que já tivessem definidas 

as primitivas de manipulação algébrica necessárias. Dentre esses pacotes pode-se citar: 

Mathematica, MAPLE, MACSYMA, MATLAB. 

Inicialmente. analisou-se o pacote MATLAE. Constatou-se que este não satisfazia as 

necessidades do projeto, pois ele é proposto, principalmente, para a realização de cálculos 

numéricos. Já o MACSYMA não é amplamente difundido, o que não traria a portabilidade 

desejada para o programa EQMOD. 

Tanto o !VIAPLE quanto o Mathematica estão disponíveis no Instituto de Ciências 
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Matemáticas de São Carlos (ICMSC) e demonstraram atender às necessidades do projeto. 

Finalmente, escolheu-se o pacote Mathematica, que é o mais usado no ICMSC. 

O Mathematica está disponível para uma grande variedade de computadores, incluindo 

Apple, IBM, Data General, Digital Equipment, Hawlett-Packard/Apollo, Convex, IVIIPS. 

NeXT. Silicon Graphics e Sun [3]. Esta disponibilidade garante a portabilidade do código. 

Para a implementação do programa EQMOD utilizou-se a versão 2.2 do Mathematica 

para Windows. O Apêndice A apresenta uma breve descrição do pacote Mathematica. 

4.2 Estrutura do Programa EQMOD 

O programa EQMOD está estruturado em três blocos e seis módulos, como mostrado 

na Figura 4.1. Os blocos são: 

1. Pré-processamento: converte os dados de entrada fornecidos pelo usuário em uma 

forma adequada ao Mathematica; 

2. Processamento: é a implementação do algoritmo descrito na Seção 3.2, que, a partir 

de uma equação de diferenças finitas, encontra sua equação modificada; 

3. Pós-processamento: converte a resposta fornecida pelo Mathematica em uma forma 

idequada ao usuário. 

Já os módulos correspondem a uma ou mais rotinas do programa e serão identificados 

pela numeração romana: I, II, III,...VI. 
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I 

II 

DADOS DE ENTRADA 

ajuste dos ciados 

de entrada 

expansão dos termo 

da edf ensi série de Taylon III 
reconhecimento da EDP 

e do erro de truncamento 

n o EDP obtida sim 
depende do tempo 

? 

eliminação as derivadas 

temporais do erro 

de truncamento 

IV 

formatação dos resultados 
para impressão na tela 

e em arquivo; 

VI 
impressão da 

equação modificada 

Pré-Processamento 

Processamento 

Pós-Processamento 

Figura 4.1 - Diagrama da estrutura do programa EQMOD. 
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4.3 Descrição da Implementação 

Esta seção descreve o processo de implementação. Ela está ordenada segundo a estru-

tura do programa, mostrada na Figura 4.1. 

4.3.1 Pré-Processamento 

Módulo I 

No pré-processamento, o usuário deve fornecer os seguintes dados de entrada (input): 

• EDP discretizada; 

• variáveis utilizadas (variáveis discretas e seus respectivos passos); 

• um número inteiro que indique a ordem para a derivada espacial de maior ordem na 

equação modificada; 

• o nível de detalhamento escolhido (1, 2 ou 3); 

• o número máximo de eliminações (dos termos do erro de truncamento que contem 

derivada temporal) desejado. 

Como exemplo, considere a equação do calor: 

Ou  

at 	ax2 

Suponha-se que o usuário deseje obter informações sobre uma certa discretização da 

EDP acima. Suponha-se também, que a discretização escolhida pelo usuário seja o método 

FTCS1  explícito, dado pela equação abaixo: 

	

ur+1 _ 	 — 2227 + 	) 
— 0 

	

At 	 (Ax)2  
(4.2) 

I  forward in time, central in space - progressivo no tempo, central no espaço 

(4.1) 
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A equação de diferenças finitas será fornecida ao Mathematica, por exemplo, da forma2: 

(u[i, ri + 1] — u[i, n1)/ dt — a(u[i + 1, n] — 2u [i, ri] + u[i — 1, 	/ dx A 2 	(4.3) 

É necessário agora informar ao Mathematica as variáveis utilizadas e os passos no 
tempo e no espaço. As variáveis utilizadas devem ser digitadas entre chaves e na seguinte 

ordem: a primeira variável discreta seguida do seu respectivo passo, a segunda variável 

discreta e seu respectivo passo, e assim por diante. 

No exemplo, a função incógnita u = u(x, t) e as variáveis utilizadas são i e ri e os 

passos são Ax = dx e At = dt. Logo, escreve-se: 

dx ,n, dt} 

O usuário deve ainda, fornecer um número inteiro correspondente à ordem para a 

derivada espacial de maior ordem na E.M., o nível de detalhamento para a impressão3  

(vide abaixo) e um número inteiro que corresponda ao número máximo de eliminações 

permitidas. Suponha-se que o usuário escolha 5, 1 e 30, respectivamente. 

O programa EQMOD tem três níveis de detalhamento para a exibição do resultado 

na tela. No nível 1 o usuário pode ver apenas os dados de entrada que ele forneceu ao 

programa e a equação modificada obtida. O nível 2 mostra o mesmo que o nível 1 mais a 

EDP obtida após expansões em série de Taylor e os termos eliminados O nível 3 exibe o 

mesmo que o nível 2 mais as explicações do procedimento e a equação obtida após cada 

eliminação. Dessa forma, o programa EQMOD se torna útil para a demonstração do 

M.E.M. e para o ensino da equação modificada. 

Em todos os exemplos do texto optou-se pelo nível de detalhamento 1, entretanto no 

Apêndice D encontram-se dois exemplos da obtenção da mesma equação modificada, um 

com nível de detalhamento 2 e outro, com nível 3. 

Fornecidos os dados de entrada, passa-se ao módulo de ajuste dos desses dados. 

2não é necessário fornecer o ", O" pois o mesmo está subentendido. 
'o usuário tem as opções:!, 2 e 3. 
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Módulo II 

Os dados (4.3) são agora convertidos pelo Mathematica para uma forma adequada à 

sua manipulação algébrica. A equação de diferenças finitas é expandida em uma soma de 

termos simples e estes colocados em uma lista. No Mathematica, as listas fornecem um 

versátil mecanismo para manipulações de fórmulas e seus termos. 

Fornecendo (4.3) ao programa e após a aplicação da rotina para transformação de 

equações em lista, obtem-se: 

  

z./({-1, i}, n) 	u(i,n) 2a u(i,n) u(i,{1,n}) 	au({1,i},n) 

dx2  dx2 	dt 	dx2  
(4.4) 

  

Para EDFs diferentes, as expansões em série de Taylor (do módulo III) são feitas em 

torno de um ponto diferente, que é o ponto onde se deu a discretização. Por exemplo, ur, 

??? 1. etc. Para que as expansões dos termos da EDF em serie de Taylor ocorrecem 

sempre rio mesmo ponto. fez-se uma rotina de troca de variáveis. Dessa forma, os termos 

da EDF são sempre expandidos em torno do mesmo ponto, que e o (0,0). 

A troca de variáveis é feita da seguinte maneira: o ponto onde ocorreu a discretização, 

(i. )). é transladado para o ponto (0,0); os demais pontos sofrem a mesma translação. 

Por exemplo. 

= u(x, t) 	u[0,0 
= u(x — x, t) u[—Ax, 

	

U(X, t + ãt) 	u[0, At] 

Após ?.-t rotina de troca de variáveis, a Equação 4.4 e escrita como: 

au(—dx,0) 	u(0,0) 2au(0,0) u(0,dt) 	au(dx,0)
} dx2 	 dx2 	dt 	dX2 	

(4.5) 
 

Finalmente. a Equação 4.5 está na forma adequada para que o Mathematica realize as 

manipulações algébricas necessárias. 
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4.3.2 Processamento 

Módulo III 

Na etapa de processamento. o primeiro passo é expandir os elementos da lista em série 

de Taylor em torno do ponto (O, O). A ordem para as expansões em série de Taylor 

duas vezes a ordem escolhida pelo usuário para a derivada de maior ordem na equação 

modificada. Isso evita que apareçam termos incompletos na E.M. Este procedimento foi 

amplamente testado e demonstrou funcionar em todos os testes realizados. 

Os termos expandidos em série de Taylor são armazenados em uma lista. O passo 

seguinte é somar os termos dessa lista. Assim, no exemplo acima, se o usuário escolheu 

ordem 5 para a Ultima derivada na equação modificada, os termos da lista (4.5) serão 

exp'ãndidos até ordem 10 para os passos át e áx. Após somar termo a termo os elementos 

da lista, obtem-se: 

(u(11'1  — 	
a u(4,°) dx2 	au(")  dx4 	au" dx6 	a u(io,o) dzs 

	

) 	a u(2M) 	 
12 	360 	20160 	1814400 

a u(12,o) 

	

" 	 u(°,2)  dt 	0,3)  dt2 	uu°4 dt3 	u(6,5) dt4 	0,6) dt5  

	

0(dx)11 	 + 	+ 	+ 	+ 	 + 

	

239500800 	 2 	6 	24 	120 	720 
(4.6) 

0,7) dt6 
+ 
td5,8) dt7 

+ 
u(6,8) dt8 	u(o4o) dts 	dtio 

	

5040 	40320 	362880 	3628800 	39916800 + 0(dt)
11  = O 

 

Como pode ser notado, os resultados não aparecem na forma usual, e sim na forma 

utilizada pelo Mathematica. Eles são interpretados da seguinte maneira: 

u = u(x, t), onde x é a primeira variável e t a segunda. 

uni) = 	ou seja, z(0'1)  é a derivada primeira de ti em relação à segunda variável (t): 

u(")el, é a derivada segunda de u em relação à primeira variável (x). 

Generalizando a interpretação acima, temos que: v("112'...  'ti')  representa a derivada de 

71, na-vezes em relação à primeira variável, n2-vezes em relação à segunda variável, r i-vezes 

em relação à j-ésima variável. 

Reconhece-se a EDP original como sendo os termos da equação 4.6 que não dependem 
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dos passos áx e át, ou seja, 

u(o,i) _ a u(2A)  = o 
	

(4.7) 

que é a equação 4.1 
Ou 	a2u 

Oft 	ax2 

O erro de truncamento é obtido subtraindo-se 4.7 de 4.6. 

Finalmente, abandonando os termos que contém derivada de ordem superior à esco-

lhida pelo usuário, obtém-se uma equação diferencial parcial composta pela EDP original 

mais o erro de truncamento associada à discretização escolhida: 

dtu(°,2) dt2U(°'3) dt3U(M) dt4U(Ch5) dt5U(Q6) u(0.1) au(2,0) 	 + 	+ 	+ 	+ 	 
2 	6 	24 	120 	720 

adx2u(4,0) adx40,0) 
	+...=0  

12 	360 

Lembrando que dt = át e dx = aa e da notação utilizada pelo Mathematica para 
representar derivadas parciais, a Equação 4.8 pode ser escrita na forma usual como: 

Ou 	82u át 82u át2  83u á& 84u át4  85u át5  86u 

at 	a  ax2  + 2 8t2+ 6 ao + 24 ao + 120 at5  + 720 .9t6  
(4.9) 

aáx2  84u aáx4  a6u 
12 ax4 	360 8x6 	° 

Em geral, o erro de truncamento contém derivadas parciais, espaciais e temporais. Se 

não existirem derivadas temporais, a equação modificada já foi obtida e passa-se ao Bloco 

V. Caso contrário, as derivadas temporais devem ser eliminadas, conforme visto na Seção 

3.2. 

(4.8) 
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Módulo IV 

A rotina de eliminação consiste em tomar cada derivada parcial temporal do erro de 

truncamento e aplicar a ela o procedimento descrito na Seção 3.2. Assim, procura-se o 

termo com derivada temporal de menor ordem na expressão do erro de truncamento na 

Equação 4.8, que é o termo tu(2). Constrói-se o operador para eliminação, ou seja. 

—a*D[Equação 4.8,t,1i 2 

onde D[Equação 4.8,t,1i é o operador do Mathematica para derivação e significa a derivada 

primeira em relação à t da Equação 4.8. 

Soma-se o resultado da operação acima à Equação 4.8. O resultado encontrado é uma 

nova equação diferencial parcial que não contém mais o termo — 

u(0,1) a u(2,0) 	dt2  un2) 	dt3  0,4) 	dt4  0,5) 	dt5  u(") 	dt6  unn 	a dt u (2'1)  

12 	24 	80 	360 	2016 2 

a dx2u(4,°) 	a dt dx2 u(4,1) a dX4  U(6'°) 	a dt dx4 u(6,1) 
= O 

12 	 24 	360 	720 

Repete-se esse procedimento até que seja satisfeito um dos critérios de parada, con-

forme mostrado abaixo. 

Critérios de parada do programa EQMOD 

1. todos os termos da expressão do erro de truncamento já foram analisados, e não há 

mais termos com derivada temporal; 

2. a ordem escolhida pelo usuário para a última derivada da equação modificada já 

foi alcançada; 

3. o número máximo de eliminações escolhido pelo usuário foi alcançado. 

Ao término do Módulo IV, obtem-se a equação modificada. 

d2t u(0,2).  
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4.3.3 Pós-Processamento 

Módulo V 

Nesta etapa. ocorre a formatação dos resultados. O usuário tem três opções de im-

pressão (output): 

• em arquivo 

• no formato do Mathematica (arquivo.m); 

• em formato Latex (arquivo.tex); 

• na tela. 

Para o primeiro tipo de impressão, não é preciso criar o arquivo previamente, pois 

esta se dá automaticamente no Mathematica. Os arquivos em formato Latex, criados pelo 

programa possuem a extensão `.tex' e podem ser incorporados diretamente a um texto. 

Como foi feito neste trabalho, onde todos os resultados foram gerados pelo programa 

EQMOD. 

O resultado e sempre exibido na tela. Este pode ser guardado como um Notebook do 

Mathematica. basta salvar o arquivo em que se está trabalhando. 

Módulo VI 

Em relação ao exemplo realizado acima, a saída em formato Latex é exibida abaixo: 
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	 DADOS DE ENTRADA 

Equação de Diferenças Finitas: 

u(i,  1 + a) 	a  (u( —1 + n) — 2 u(i, n) u(1 	n)) 	o  
dt 	 dx2  

variáveis: {i, dx , n, dt} 

ordem para a última derivada na Equação Modificada: 5 

número máximo de eliminações: 30 

EQUAÇÃO MODIFICADA 

u(u1) _ a u(2,0) _ ( — (a2  dt) 	a dx2 	No) 	(a3  dt2 	(22  dt dx2 	a dx4  
2 	+ 12 ) u  + 	312  360 

Foram feitas 12 eliminações 

  

Convertendo o resultado para a forma usual, temos: 

  

Ou 	(922i 	( -62  At a (Ax)2‘\ 04u 

	

— a  ax2 	2 + 12 ) 5x4+  

+ (a3  (t)2 	a2  At (a,x)2 	(&x)4  06u 
3 	12 	360 ) ax6  

(4.10) 

Infelizmente, a versão 2.2 do Mathematica não permite converter a sua notação de 

derivadas parciais para a notação usual. 
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4.4 Sumário 

Este capítulo mostrou que para a implementação do M.E.M., linguagens como C, FOR-

TRAN e PASCAL não são adequadas, já que não dispõem de primitivas de manipulação 

algébrica. Assim, buscou-se pacotes específicos. Dentre estes, optou-se pelo Mathematica, 

que demonstrou atender perfeitamente às necessidades do projeto. 

O programa EQ1VIOD está estruturado em três grandes blocos: 

• pré-processamento; 

• processamento; 

• pós-processamento. 

O primeiro bloco converte os dados de entrada para uma forma adequada ao Math-

ematica, o segundo é o programa propriamente dito e o terceiro converte o resultado do 

programa para uma forma adequada ao usuário. 

Estes blocos estão subdivididos em seis módulos, cada um representando uma ou mais 

rotinas. 

Os dados de entrada (input) requeridos são: 

1. EDF: 

2. variáveis utilizadas; 

3. maior ordem para as derivadas da E.M.; 

4. nível de detalhamento; 

5. número máximo de eliminações. 

Têm-se as seguintes opções para a saída (output) dos resultados: 

1. em arquivo 

no formato do Mathematica; 

em formato Tex; 

2. na tela. 
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Capítulo 5 

Resultados Numéricos 

Este capítulo descreve os testes realizados com o programa EQMOD aplicado em 

diferentes EDFs. Os resultados obtidos foram comparados aos resultados encontrados na 

literatura; tendo o programa, para os casos testados, apresentado resultados corretos. 

5.1 Testes Realizados 

Testou-se diferentes cliscretizações para equações diferenciais parciais elípticas, para-

bólicas e hiperbólicas. As equações de diferenças finitas foram tomadas principalmente. 

das referências [11] e [18]. Desses testes, nove são mostrados abaixo: 

1. Equação de Laplace V2u = O, discretizada pela fórmula de 5 pontos. Este é um 

exemplo típico de equação não dependente do tempo; 

2. Equação da onda de primeira ordem aproximada pelo método de Lax-Wendroff, cuja 

equação modificada já foi obtida na Seção 3 3, e é um exemplo típico de equação depen-

dente do tempo; 

3. Equação da onda de primeira ordem aproximada pelo método de Crank-Nicolson. 

exemplo típico de método implícito; 

4. Equação do calor discretizada pelo método Leapfrog, exemplo típico de método em três 

passos; 

5. Equação com termos convectivo e difusivo, Equação 3.16; 

6. Equação em duas dimensões espaciais; 
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7. Equação em três dimensões espaciais; 

8. Equação da onda de segunda ordem, exemplo em que a derivada temporal e de segunda 
ordem; 

9. Formulação com índice fracionário. 

Para cada exemplo, forneceu-se os dados (equação discretizada, variáveis, ordem para 

a maior derivada na equação modificada e número máximo de eliminações desejado) ao 
Mathematica e executou-se o programa. O nível de detalhamento em todos os exemplos 
foi escolhido igual a um. Optou-se por saída tipo Latex e os resultados obtidos foram 
diretamente incorporados a este texto. Os dados de entrada estão na forma em que foram 
gerados pelo programa EQMOD. 

5.1.1 EDP Independente do Tempo 

Considere a equação de Laplace: 

02u 02u  

Dx2  Dy2  

Suponha a utilização de diferenças centrais de segunda ordem para aproximar as 

derivadas da Equação 5.1, ou seja, 

ui4-1 — 2ui,i 	+ 0(6x)2  (a,x)2 

— 2uid  02u uid+1 	0(6y)2 
ay2 	(Ay)2 

Substituindo-se as aproximações 5.2 e 5.3 na Equação 5.1, obtem-se a fórmula de 5 
pontos de ordem Oka,x)2, (a,y)21: 

  

— 2u,5  + 	, n1,1+1 — 2u4,1 + 	= o  
(px)2 	 m 	(44)2  

(5.4) 

  

(5.1) 

a2u  

0x2  
(5.2) 

(5.3) 

Usando a Equação 5.4 como entrada do programa EQMOD, têm-se como resultado: 
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	 DADOS DE ENTRADA 

Equação de Diferenças Finitas: 

u(i, —1 +j)  — 2 u(i,  j) 4- u(i,  1 +j)  u(-1  +  i,j) — 2 u(i, j) + u(1 + j) 	o  

dy2 	 dx2  

variaveis : {i, dx, j, dy} 

ordem para a última derivada na Equação Modificada: 5 

EDP não depende do tempo 

EQUAÇÃO MODIFICADA 

U(02) -r u 2•O)  
_ (dy2 09 	dita u(0,6) 	dx  2 u(4,0) 	t4 u(6,0) 

, 	
( 

A equação modificada acima, na forma usual, fica: 

82u 	82u 	(Ay)2 	(Ay)4  86u (Ax)2 04u (Ax)4 86u 
+ 	= — ax2 ay2 	12 ay4 	360 ay6 	12 8x4 	360 ax6 	

(5.5) 

Observe que a expressão do erro de truncamento fornecida pelo programa EQMOD 

apresenta ordem de precisão (Ax)2  e (Ay)2, como esperado. O erro de truncamento 

tende a zero quando Ax e Ay tendem a zero, o que indica que a aproximação utilizada é 

consistente com a EDP 5.1. 

5.1.2 EDP Dependente do Tempo 

Considere a Equação da onda (Equação 3.1), 

Ou Ou

81  

	, 

ax 
(5.6) 

12 	360 	12 	360 

aproximada pelo método de Lax-Wendroff, EqUação 3.2 (Exemplo da Seção 3.3): 
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ast 117+1  —14'1_1 	1 2  ast 2 7, 
+ a 

az 2 	2
a (-
6x
) 	— 2u7 + u7_1) = 0 	(5.7)  

Fornecendo a Equação 5.7 como entrada do programa EQMOD, obtem-se: 

	 DADOS DE ENTRADA 

Equação de Diferenças Finitas: 

—u(j, n) + u(j, 1 1- n) + 
2 dx 

a2  dt2  (71(-1 j, n) —  2  u(j, n) u(1 j, n))  
O 

2 dx2 	
= 

 

variáveis: {j, dx ,n, dt} 

ordem para a última derivada na Equação Modificada: 3 

número máximo de eliminações: 30 

EQUAÇÃO MODIFICADA 

a dx2) 
u" 

(a4  dt3  a2  dt dx2) 
14(2'1)  + a 12(1'2)  = (

a3 dt2   
6 	6 	 8 	8 

Foram feitas 8 eliminações 

Transformando a equação modificada para a forma usual, vem: 

OU 

+ 	
1- 

(a ( ast)2  a (6x)2  aau 	(át)3  a2  (át) (6x)2)  84u 

ai 	
... 

a 	 6 	6 

)
ox3 	

8 	 8 	ex4  

Comparando o resultado acima com o exemplo de aplicação do M.E.M. à Equação 

3.10, Seção 3.3, pode-se verificar que o resultado fornecido pelo programa está correto. 

a dt 	+ j,n) +u(1 + j,n)) 
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5.1.3 Método de Crank-Nicolson 

No método de Crank-Nicolson aplicado à equação do calor (Equação 3.13), 

Ou 
— — ce

52u 
= O 

St 	Sx2  
(5.8) 

a derivada temporal é aproximada por diferenças centrais de segunda ordem e de passo 
At 
2 ' 

au1P+1 

at 	2Lit 2 

A derivada espacial e aproximada pela média das diferenças centrais nos tempos n e 

n + 1. 

A equação de diferenças finitas resultante das aproximações acima e o método de 

Crank-Nicolson de ordem 0[(x)2, (At)2], que é incondicionalmente estável [11]: 

uri  —ur 
— 

1 
2
o  
0+1  - 2141+1  + uni  ur±i  — 214' +uri' (5.9) 

át (ár)2  (Ar)2  

Observe que pela EDF (5.9), não e clara a ordem de precisão em relação à derivada 

temporal. 

Fornecendo a Equação 5.9 como entrada do programa EOMOD, obtem-se: 
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	 DADOS DE ENTRADA 
Equação de Diferenças Finitas: 

+ u(i,1 + 	a u(-1 + 	— 2 u(i,n) +z41 	n)  
dt 2 ( dx2  

u(-1 +i,1 +n.) — 2 u(i, 1 + +u(1 +i,1 ± n)
) O dx2 

variáveis: {i, dx, ri, dt} 

ordem para a última derivada na Equação Modificada: 6 

número máximo de eliminações: 30 

EQUAÇÃO MODIFICADA 

a dx2u(4.°) 	( 
12  

a3  dt2  a dx4) 
— a u(2'°) 	

12 	 360 u") 

Foram feitas 12 eliminações 

que na forma usual, fica: 

alt 	a2u 

at 	ax2 
a (Ax)2  84u (a3  (At)2  a(&)4\)  36u 
12 8x4 	12 	360 8x6 	

(5.10) 
 

Observando a expressão do erro de truncamento, as menores potências para os passos 

são 2 para Az, no primeiro termo, e 2 para At, no segundo termo. Portanto, o método 
de Crank-Nicolson é de segunda ordem nas duas variáveis, como esperado. Além disso, o 

método é consistente com a Equação 5.8, e o termo dominante do erro de truncamento 

é do tipo difusivo. Mais ainda, olhando para o primeiro termo do erro de truncamento 
pode-se concluir que seu coeficiente a (61'2)2  nunca será negativo, portanto, este termo não 
deve gerar instabilidade na solução. 
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5.1.4 Método em Três Passos 

Na equação da onda 5.6, pode-se aproximar ambas derivadas por diferenças centrais. 

resultando no método Leapfrog (Equação 3.12, Seção 3.4.1), repetida abaixo: 

— Ur-1 	uri-1  
2 At 
	 +a 

 2 Az =0  
(5.11) 

Este método é de três passos, pois na fórmula estão envolvidos três diferentes passos 

no tempo: ?is ± 1, ti e ri — 1. 

O resultado obtido pelo programa EQMOD aplicado à Equação 5.11 é: 

DADOS DE ENTRADA 

Equação de Diferenças Finitas: 

—u(i, —1 +n) +u(i, 1 +n) 	a (—u(-1 + ti) +u(1 	n))  
= 

2d1 	 2 dx 
variáveis: {i, dx, ri, dt} 

ordem para a última derivada na Equação Modificada: 5 

número máximo de eliminações: 30 

EQUAÇÃO MODIFICADA 

(a' 	d12  a dx2)  
± u ' 	au

o) 
 = 	 ?PP) (. 

3 a5 	a3 de dx2 a dx4)  
24(51

°) 
6 	6 	 40 	12 	120 

Foram feitas 10 eliminações 

Transformando a equação modificada para a forma usual: 

Ou 	Ou (a3(At)2  a (Ax)2)  53u 

at 6 	6 	Ox3+ 
 

Ox  

( 3  a'  (At)4  a3  (At)2  (Az)2  a (Ax)4  195u 
+ 

40 	 12 	 120 ) Ox5  
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Nota-se que o método Leapfrog é de segunda ordem no tempo e no espaço. O termo 

dominante do erro de truncamento possui uma derivada de terceira ordem, portanto, é 

do tipo dispersivo. 

5.1.5 EDP Convecção - Difusão 

Considere a Equação 3.16, repetida abaixo: 

&a Ou a2u 

at az ax2 
(5.12) 

Uma aproximação por diferenças finitas para 5.12 é: 

n+1 
( 	  v 

(u

in±i  — 2u7 + u7-1  

2ax 	 (az)2 	
) 

	

=0 	(5.13) 
At   

O programa EQMOD forneceu a seguinte equação modificada para a Equação 5.13: 

DADOS DE ENTRADA 

Equação de Diferenças Finitas: 

—24j, n) +24j, 1 +n)  a (-24-1 + j, n) +  22(1 + j,n)) 
dt 	 2 dx 

v (u(-1 j, — 2 u(j, n) +u(1  + j,  n))  o  
dx2 

variáveis: {j, dx ,n, dt} 

ordem para a última derivada na Equação Modificada: 3 

número máximo de eliminações: 30 

EQUAÇÃO MODIFICADA 

ti:22 dt u(2,o)) 	(_ (23 dt2) 	a dx2 
± a dt v u a  	_ v v(2,o) =  	 (3'°)i- 

2 	 3 	6 

(— (a4  dt3) a2  dt dx2 2 2 	dX2  V dt v2  um)  ± 
	+ a dt-  v 

4 	6 	 12 	2 

Forma feitas 12 eliminações 
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Na forma usual, a equação modificada acima fica: 

au 	au 	82u —a2  At 82u ( 
66x)2  + a At v) 	(5 .14) at ± a  ax 	Dx2  — 2 8x2 

/—a3(t)2 
a  (  

(—a4  (At)3  a2  (At) (Ax)2 
+ a2  (t)2 

 + (Ax)2  V  (At) v2  04u 
4 	 6 	 12 	2 ) Dx4  

que é a Equação 5.14. 

O termo -a2 	6t 32u  é o termo que introduz a difusão numérica que será tanto maior 2 
quanto maior o valor de At escolhido. 

5.1.6 EDP em Duas Dimensões Espaciais 

Considere a equação do calor em duas dimensões espaciais: 

Ou 82u 32u 
(3,2 -E 3y2) ° (5.15) 

Aproximando-se a derivada temporal por diferença progressiva e ambas as derivadas 

espaciais por diferença central, obtém-se: 

ur+Li  — 2 uZi  + ur_  Li  uzi+i  — 2 tf • + ur,i_ 1 =0 	(0.10) 
( 
	(a(x)2

,.3  
(4)2   

Aplicado à Equação 5.16, o programa EQMOD forneceu o seguinte resultado: 
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DADOS DE ENTRADA 

Equação de Diferenças Finitas: 

—u(i, j,n) + u(i,  j, 1  +n) 	(u(i, —1 + j,n) — 2 u(i, j, 72.) 4- u(i, 1 4- j, 
dt 

a 	
dy2 	

4- 

u(-1  + j,n) - 2 u(i, j,n)+ u(1 + j,n)) 
dx2 

variáveis: {i, dx, j, dy, ti, do 

ordem para a última derivada na Equação Modificada: 5 

número máximo de eliminações: 30 

EQUAÇÃO MODIFICADA 

_ a u(,2,o) _ a  u(2,o,o) 	— (a2  dt) a  
2 ±  12 

dy2) 

(a3  dt2  a2  dt dy2 	

360 3 	12 
	 

4- a dy4) 
4- 	

u (o,6,o) _ a2 dt u(220)+ 

(a2  dt)  ± a  
2 a2  dt dy2)  a(2,4,0) (as  dt2  

12 	 2 	12 

a2  dt dx2)  u(4,2,0) ± (as  dt2 	a2  dt dx2 	a dx4) a(6,0,0) 4- (as  dt2  
12 	 3 	12 
	 4- 

360 

Foram feitas 21 eliminações 

A forma usual e a análise da equação modificada acima são análogas às equações mo-

dificadas vistas anteriormente. Daqui em diante serão apresentados apenas os resultados 

fornecidos pelo programa. 

= 
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5.1.7 EDP em Três Dimensões Espaciais 

Dada a equação da onda de primeira ordem em três dimensões espaciais: 

au 	au , au 	au 
St ax ay az 

a, 6, o > 0 	 (5.17) 

Aproxima-se a derivada temporal por diferença progressiva e as derivadas espaciais 

por diferença regressiva, o que resulta na seguinte EDF: 

n+1 	71 
t,j,k 	(Ui 	— ur 	 „,n 

- 1k 	b 	t,j,k 	t,j-1,k) 	(ur, k 	k- 1)  (U. 	— UTY 
+ a 	" 	 O (5.18) 	  + c " 

At 	 Az 	 Az, 	 Az 

Fornecendo a Equação 5.18 como entrada do programa EQMOD, obtem-se o resultado 

abaixo: 

DADOS DE ENTRADA 

Equação de Diferenças Finitas: 

a dt (—u(-1 + j,lc,n) 	j,  n)) 
j, lc, 	+ 

dx 

bdt (—u(i, —1 + 	+ 	j,k,n)) 
dy 

c  dt (—u(t, j, —1 + lc,n) +  u(i,  j,lc,n)) 
+ u(i, j, lc, 1 + n) = O 

dz 
variáveis: {i, t, j, dy, k, dz , n, dt} 
ordem para a última derivada na Equação Modificada: 2 

número máximo de eliminações: 30 

EQUAÇÃO MODIFICADA 

u(0,0,0,1) ± a u(04, ,00) _E  b 0,1,0,0) ± a u(i,o,o 	(o) = — (c2  dl) 	c dz 	(cio2o) 
2 ± 

	

(—(oa dt2)  ê dt  dz 	dz2  
3 	2 	6 	

u(°'".°)  — b c dt u(1'11°)  + 
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+ (— (b c2  dt2) + 
b c di dl  u(a,i,2,o) ± (— (b2  dt)  ± b 
2 	 2 	2 

ua:1,2,1,o)+  + (— (1)2  C dg) 
± b c dt dy) 

2 

(—  
+ 	

(b3  dt2)  ± b2  dt dy  b dy2  )  
3 	2 	6 

a c dt dx u(1,0,2,0)  _ 
—ao dt u(1-(41,0)  + (— 

(a o2 dt2)  ± 	 

2 ) 

	

—a b dt u(14,o,o) _ 2abcdt21»"1") 	
± 

± (— (a b2  dt2) 	
0.,2,o, o) 

	

ab dt dy 	± 

2 	) 

u 

 

a dx ± (_ (a2 dt) 2  ± 2  ) (2,o,0,0)±  ,o,o,o) 	E (a2  c dt2) 
± a c dt dx  

2 	

) u(2,0,1,0)+ 

+ (— (a2  b dt2) + 
ab dt dx)u(2,1,o,o)+  

2 

(— (a3  dt2) a2  dt  dx a dx2) 
+ 	 + 	

t(3,o,o,o) + ... 
3 	2 	6 

Foram feitas 17 eliminações 

5.1.8 Equação da Onda de Segunda Ordem 

Este exemplo mostra o funcionamento do programa para EDPs em que a derivada 

temporal é de segunda ordem, como a equação da onda de segunda ordem mostrada 

abaixo: 

02u 	2  821/ 
a-  — = U 

at2 	aX2  
(5.19) 

Aproximando ambas derivadas por diferenças centrais de segunda ordem, obtém-se a 

EDF: 
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')ur 4-0-1  
	  + a2 

 '4+1 — 2 ur + 
	  =0 

(At)2 	 (At)2  
(5.20) 

O resultado obtido através do programa EQMOD para a Equação 5.20 é: 

	 DADOS DE ENTRADA 	  

Equação de Diferenças Finitas: 

u(i, —1 + — 2 u(i, n) + u(i,, 1 +n) a2  (u(-1 + n) — 2 u(i, +u(1 + 

dt2 	 dx2  

variáveis: {i, dx, n, dt} 

ordem para a última derivada na Equação Modificada: 6 

número máximo de eliminações: 30 

	  EQUAÇÃO MODIFICADA 	  

 

) —0 

 

(O 
UU 	= 

2) 	2 '20' 	— (a4  dt2) 	a2  dx2) 
'  
	12 	12 

— (a6  dei) 	a4  dt2  dx2 	a2  dx4  u(6,0)  
90 	72 	360 

Foram feitas 6 eliminações 

5.1.9 Formulações com índices Fracionários 

Á derivada espacial da equação da onda de primeira ordem (Equação 5.6) pode ser 

aproximada por diferença central de primeira ordem no ponto (i, n + 	resultando na 

EDF: 

in +1 	te:i 	n+4 	n+1  
	 + a  11/41-1  = 

At 	2 Ax 
(5.21) 

Corno resultado do programa EQMOD aplicado à Equação 5.21, temos: 

54 



	 DADOS DE ENTRADA 

Equação de Diferenças Finitas: 

	

+ u(i, 1 +n)  a (—u(-1 + 	+ n) +u(1 + 	+  n)) 
=0 

dt 	 2 dx 

variáveis: {i, dx , Tb, dt} 

ordem para a última derivada na Equação Modificada: 5 

número máximo de eliminações: 30 

	  EQUAÇÃO MODIFICADA 	  

au(1,0) 	(a3  dt2 	a elx2  u(3,0)  

24 	6 ) 

(-3 a5 dt4  a3  dt2 dx2 

640 	48 

Foram feitas 13 eliminações 

adx4  

120 ,) 
tt(5,0) _E  ... 

Observe que a ordem de precisão da Equação 5.21 é 0[(t)2, (Ax)2]. Isto indica que 

a derivada temporal foi aproximada por diferença central de primeira ordem no ponto 

(i, ri + .1). A Equação 5.21 não deixa claro qual é a ordem da precisão da derivada 

temporal. Já a equação modificada explicita essa ordem. 

5.2 Sumário 

Neste capítulo apresentou-se nove exemplos de funcionamento do programa EQIV1OD. 

Cada uni representando um caso de equações estudado: equações que não dependem do 

tempo, equações dependentes do tempo, métodos implícitos, métodos com três passos 

no tempo, EDPs com termos convectivos e difusivos, EDPs em duas e três dimensões, 

EDPs em que a derivada parcial temporal é de segunda ordem e formulações com índices 

Fracionários. 

Em todos os exemplos acima obteve-se a equação modificada esperada. O programa, 

portanto, demonstrou funcionar para os casos estudados. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Extensões 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho realizado durante o período 

de mestrado, um resumo das contribuições desta pesquisa e as extensões sugeridas para 

o programa EQMOD. 

6.1 Conclusões 

O objetivo deste trabalho, conforme apresentado no exame de qualificação, consistia 

no desenvolvimento de um programa para determinação da equação modificada. Diante 

dos resultados alcançados, pelo programa EQMOD, podemos concluir que a proposta foi 

atingida. 

O programa EQMOD demonstrou bom funcionamento para os seguintes tipos de 

equações de diferenças finitas: 

• não dependentes do tempo; 

• dependentes do tempo; 

• explícitas ou implícitas. 

O programa EQMOD representa o primeiro passo na elaboração de um pacote mais 

abrangente para a determinação da equação modificada. A versão atual apresenta as 

seguintes limitações: 

• a EDP dependente do tempo deve ter uma derivada temporal pura, de qualquer 

ordem, ou seja. a derivada temporal não pode estar incluída em uma derivada mista: 
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• as variáveis devem ser independentes, isto é, se u = u(x,t), x e t devem ser inde-

pendentes; 

• o programa EQMOD não resolve equações não lineares, nem com coeficientes variá-

veis, nem sistemas de equações; 

6.2 Resumo das Contribuições 

A contribuição desta dissertação se dá na forma do programa EQMOD. Este programa 

será útil para pesquisadores da área de métodos numéricos, como uma ferramenta de 

auxílio no desenvolvimento de novas EDFs. 

Além disso, o programa EQMOD pode ser usado como uma ferramenta no ensino da 

equação modificada, visto que existem níveis de detalhamento, através dos quais podem 

ser exibidas as operações efetuadas durante o cálculo da equação modificada. 

6.3 Propostas Futuras 

Dentre as sugestões para extensão do programa EQMOD, destacam-se: 

1. construção de uma rotina que transforme a notação do Mathematica para a notação 

usual, facilitando a interpretação do resultado; 

2. extenção do programa para determinação da equação modificada de equações não 

lineare, como por exemplo, o método MAC (Capítulo 2 e Apêndice C). 

3. modificação do programa para que ele determine as equações modificadas de um 

sistemas de equações. Um exemplo pode ser encontrado em [14], onde os autores encon-

traram a equação modificada do seguinte sistema de EDFs: 
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vin+i = t [141  — Ir_11 (&)2 [ — 2 Vil' + 

C [ 	2aa 	j 2LC [ (a,x)2  

= t V41-  W111 + 
(&)2 [1 1 

L 2Ax 2LC 
- 211` + _4'11 
(AT)2 

Neste caso, tem-se um sistema de equações acoplado. Para determinar as equações 

modificadas das equações acima, uma terá que ser usada para eliminar as derivadas 

termporais da outra, isto é, elas terão que ser manipuladas simultaneamente. 
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Apêndice A 

Uma Breve Descrição do Mathematica 

O Mathematica foi desenvolvido pela Wolfram Research, Inc., em Illinois (E.U.A.). 

A primeira versão é de 1988. A versão utilizada neste trabalho, 2.2 para Windows, foi 

lançada em 1993. 

Mathematica é um programa para computador que, resumidamente, é usado: 

• para efetuar cálculos numéricos e simbólicos; 

• como uma linguagem de programação de alto nível; 

• como um sistema de visualização para funções e dados; 

• como uma base onde podem ser executados pacotes prontos. 

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados, principalmente, os recursos de 

cálculo simbólico e linguagem de programação. 

Quanto aos cálculos simbólicos, o Mathematica tem uma grande capacidade de realizar 

manipulações algébricas, tais como: 

• expandir funções em série de Taylor; 

• derivar simbolicamente; 

• fatorar e simplificar expressões; 

• realizar as quatro operações elementares, com símbolos. 

Como não é possível prever as necessidades de todos os usuários, o Mathematica foi 

projetado para ser extensível, incluindo sua própria linguagem de programação. Pode-se 

escrever programas estruturados com o Mathematica, isto é, definir seqüências de passos 

a serem executados, utilizando-se comandos para realizar cálculos repetidamente como: 

Do, For, While ou construções condicionais como: /f, Which, Switch. Estes recursos de 

programação foram usados neste projeto para o desenvolvimento do programa EQMOD. 
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OK 

 

Help 

 

     

Kernel Input 

Digite a Equação de Diferenças Finitas. 

Apêndice B 

Utilização do Programa EQMOD 

Neste apêndice estão algumas informações da instalação e utilização do programa 

EQMOD. 

1. Copie o pacote `equacaom.m' no diretório Wnmath22/Packages/Numerica do Math-

ematica; 

2. Entre no ambiente do Mathematica e digite: 

NeedshNumerica EquacaoModificada "1 (insert)1  

3. digite "eqmod" (insert). irá aparecer uma janela com a seguinte mensagem: "Digite 

a Equação de Diferenças Finitas", como mostra a Figura B.1: 

Figura B.1: Caixa de diálogo para entrada da equação de diferenças 

finitas 

'pressione a tecla insert. 
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4. A equação de diferenças finitas deverá ser digitada da seguinte forma: 

4.1 As variáveis das funções devem ser colocadas entre colchetes, 

Ex: ur = u[i,n1 ou ur =- u[n,i] 

= u[i, j + 1] 

uriy u[i - 1, ri + 1] 

4.2 A letra grega á, que indica o espaçamento entre os pontos da malha espacial 

ou temporal, deve ser trocada pela letra d, 

Ex: 	dx, át = dt, etc. 

Por exemplo, a equação de diferenças finitas: 

2171+1 „,n-1 	
- 22.41  + ur 	 4_ a  t1-1 	= O 

2át 	 aa2  

pode ser escrita no Mathematica como: 

(u[i, ri + 1] — u[z, n — 1])/(2 * dt) + a * (u[i ± 1,n] — 2u [i, n] +u[i — 1, n])/dx2  

Não é necessário fornecer o ", O", pois este já está subentendido. 

Uma observação importante é que deve-se sempre usar dt para designar a variação no 

tempo. 

5. A próxima janela solicita as variáveis utilizadas: 

Kernel Input 

{i, 
dx, 

"Digite as variáveis utilizadas. Ex: 
dx, j, dy, n, dt}, onde u r- u[i, j, n] e 
dy e dz são os respectivos passos." 

OK 	Help 

Figura 3.2: Caixa de diálogo para entrada das variáveis utilizadas 
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Kernel Input 

"Qual a ordem desejada da última 
derivada na Equação Modificada?" 

OK 

 

Help  

  

   

As variáveis utilizadas devem ser digitadas entre chaves e na seguinte ordem: a 

primeira variável discreta e o seu respectivo passo, a segunda e seu passo, e assim por 

diante. 

Ex: se a função incógnita é ti -= u(x, t), e as variáveis discretas utilizadas são: i para 

x e ri para t, deve-se digitar: {i, dx ,n, dt} 

As próximas janelas são: 

6.  

Figura B.3: Caixa de diálogo para escolha da ordem da última derivada 
na equação modificada 

7.  

Kernel Input 

(1)  
(2)  
(3)  

"Escolha um nível de detalhamento: 
apenas entrada de dados e resultado; 
1+ operações realizadas; 
2+ explicações." 

OK 	 Help 

Figura B.4: Caixa de diálogo para escolha do nível de detalhamento 

64 



Kerne]. Input 

"Qual 
eliminações 

é o número máximo de 
desejado?" 

OK 	 Help 

Figura 3.5: Caixa de diálogo para determinação do número máximo de 

eliminações 

9. 

Kernel Input 

"Deseja saída dos resultados em arquivo? 
1.) não; 
2) em formato Mathematica (arquivo.m); 
3) em formato TeX (arquivo.tex)." 

OK 	 HelP 

Figura 3.6: Caixa de diálogo para opções saída do programa 

O tempo de execução do programa depende principalmente da ordem para a última 

derivada na equação modificada (item 6) e do nível de detalhamento (item 7) escolhidos. 
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Apêndice C 

Equação Modifcada do Método MAC 

Este apêndice apresenta uma aplicação da equação modificada ao escoamento de flui-

dos. 

Considere as equações de Navier-Stokes que regem o escoamento de um fluido incom-

pressível com ou sem superfícies livres: 

au ± 8u2 ± auu ± a (12) 	"82u 4_821i\ (c.1) 
at 	az 	ay 	az p 	(9x2  (9y2  

da  auu 	az? 	8p , 	(82v (92v 
.yt  + 	+ 	+ •sy-(70) = v 	+ sy2) + gy 	 (C.2) 

onde u e v são as velocidades nos eixos x e y, respectivamente, p é a densidade (suposta 

constante), p é a pressão, v é o coeficiente de difusão e gy é a aceleração da gravidade. 

A condição de incompressibilidade é: 

au au n  
az +  8y 

(C.3) 

Em uma malha deslocada2, vide Figura Cl, as derivadas presentes na Equação C.1 

podem ser aproximadas da seguinte forma [8]: 

2Do inglês: Staggered Grid. 
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vi+l/2.5 

Figura C.1 - Malha deslocada mostrando a localização de u, v e p 

1. Aproxima a derivada temporal por diferença progressiva no ponto (i 4- à, j): 

 

n-I-1 
au 	t+,3 ± 2  

 

(C.4)  
at 	At 

 

2. Aproxima a derivada Pit: por diferença central no ponto (i 4- à, j): 

8u2 	(u• •)2  — (u• 	-12  1+,3,  ± o(Lxx)2 
ax 	Az 

(C.5)  

onde uid  e u,:+1,i  são aproximados pela média aritmética dos pontos ui_f,i; ui+uis  e 
21  

respectivamente 

2/I-kj-E/Li++,i 
uta = 	2 

= Ui • Ui+  3 
24  24.4.1,3   

3. Aproxima-se o termo a(uv)  por diferença central de segunda ordem no ponto 

onde 

a(UU) 	(21-2))i_ I 4  
.
+5  
1 4-  (U, 2)).+1 • 

	

2 	.  

ay 	 Ay 

= (ui+k • ± 	(v+1 vi+i,j+f) 
(u  

	

2 	 2 

(C.6) 

2 
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= 
1+4 j  + N.±.},3 _1) 	+ 

2 	 2 

4. As demais derivadas da Equação 61.1. são aproximadas por diferenças centrais. 

Portanto, a EDF fica: 

71+1 ti 1 Ui+j-2  ,./ 	(Ui, 1)2  - (u+1)2  (222.44 j_ 12) (vi+ j_ 	— (ttim_L4,j+ui)(vi-Eu' hi-1-71)  -3- (Cl) 
At 	 Ar 	 Ay 

ui+,1 — 2u._L • +11.4 	Ui±s 	- 2ui+1 • + Uj_i±  j_i  

	

2' 	tm-D2 	1 	 2 	 2 	 21  
4-) 4- V Ax2 	 Ay2 	 Ax 

Analogamente, para a Equação 61.2, temos: 

„,71-1-1 
u - (U.±1 •±1)(Vi±1 5+1) 	(Vi j) - (14'3+1)   4- (C.8) 
. 	- 	 (u.,_},5+1)(vi_4,;±5.) 	2,  2,3 	21 2  I_ 

át 	 ár 	 asy 

Vi+i,j+4 	2.1/2_14 4" 	
+ 	
 — 213/4,344 4" Nd_ 1 

2   +) + 	  

	

2 	
+ gy Ax2 	 Ay2 	 áy 

Para determinar a equação modificada da EDF 61.7, primeiramente, expande-se os 

	

termos: uin++1i, 	 ni4j+4, vi 	ui4j, 
2' 

Ui+4i_1, Pjj,  pi+1,j  em série de Taylor em torno do ponto (i+ ,k:,j), encontrando-se uma 

equação contendo derivadas parciais, temporais e espaciais. Depois, usa-se o procedimento 

descrito na Seção 3.2 para eliminar os termos com derivadas temporais. Do mesmo modo, 

para a Equação C.8. Este processo resulta nas equações modificadas abaixo: 

aaut+  u—all + v_Ou + _a (E)  = 	G __ At 2  AX2  a2.1 a212 

	

& 	Dy ax p 	2 U 	2 ar) aX2+  

+ (v  _ At v2  _ asy2  (9/) 52u 

2 	4 Dy) ay2  

Ou 	av 	av a p 	 át 2  AX2  aU) a2V 
— + u—  + V— + —(-) + g = (v — —tz-  -- --E 
at 	ax 	Dy Dy p 	 2 	2 0r ax2 

( 	At 2  Ay2  av 52v 
v — --v 

---»- 
 

2 	4 Dyay2  

(C.9)  

(C.10)  
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Apêndice D 

Exemplos com Diferentes Níveis de Detalhamento 

Em todos os exemplos do Capítulo 5 escolheu-se o nível de detalhamento igual a um. 

Este apêndice mostra dois exemplos do programa EQMOD, com níveis de detalhamento 

2 e 3, respectivamente. 

Nos dois exemplos tomou-se a equação do calor (Equação 3.13): 

au 	a2u 
= O 

at 	ax2  

Tendo por aproximação a EDF abaixo: 

n+1 n 
— Ui 	

(vi 
 

	  a 	  
At 	 (Ax)2  

(D.1) 

Exemplo com nível de detalhamento dois 

Fornecendo a EDF D.1 como dado de entrada do programa EQMOD e escolhendo o nível 

de detalhamento igual a dois, tem-se: 
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DADOS DE ENTRADA 

Equação de Diferenças Finitas: 

a(u(--1-Ei,n) 
dt 	 dx2  

variáveis: {i,dx,Ndt} 

ordem para a última derivada na Equação Modificada: 3 

nível de detalhamento: 2 

número máximo de eliminaç5es: 10 

EDP obtida: 

	

U(11'4) 	dt4  ti(°'5) 	dt5  a  u(2,0) 	dt 0,2) 	dt
2 u")  dt3  

2 I  6 + 24 ± 120 + 720 + 

dt6  u(°,7) 	a dx2  u(4,°) 	a dx4  u(6,°) 	a dx6  ti")  

	

 	0(dX)7  ± O (dt)7  = 0 
5040 	12 	360 	20160 

termos eliminados: 

cltuOM  
2 

— cit2  1/(0.3) 

12 

—dta 11(0.4) 
24 

adtu(2.1)  
2 

_a  dt2 

12 

EQUAÇÃO MODIFICADA 

u(04)__au(2,0)_  (--a2 dt 	adx2 	(40) 
2 + 12 ) 

Foram feitas 5 eliminações 
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Exemplo com nível de detalhamento três 

Fornecendo novamente a EDF DA e agora escolhendo o nível de detalhamento igual a 

três, temos: 

DADOS DE ENTRADA 

Equação de Diferenças Finitas: 

a(u(-1-Ei,n)--2u(i,n)-1-u(11-i,n)) 
	  = O 

dt 	 dx2  
variáveis: {i,dx,n,dt} 

ordem para a última derivada na Equação Modificada: 3 

nível de detalhamento: 3 

número máximo de eliminações: 10 

PROCEDIMENTO 

1.  

Expande cada termo da equação discretizada em série de Taylor em torno 

do ponto onde ocorreu a discretização. 

Após simplificações obtemos a Equação(1) 

uo,i) _ a  u(2,o) 	—dtu(0'2) 	U(°'3) 	dt3  UM 	de 7/(°'3) 	dt6  7/(0,6)  

2 	6 	24 	120 	720 

+
dt6 u0,7) adx2  u(4'°) 	a dx4  u(6,0) 	a dx6  uNO 

0(dx)7  0(dt)7  O 
5040 	12 	360 	20160 

2.  

Elimina os termos que contém derivada parcial temporal na Equação(1). 

Os termos eliminados e as operações realizadas estão descritas abaixo: 

termo eliminado: 	2 
operações realizadas: 

Deriva Equação(1):. 

O-vezes em relação a variável 1 ; 

1-vezes em relação a variável 2 ; 

multiplica por n- dt 2  
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e soma à Equação (1), obtendo a Equação(2) 

dts  U(04) u@,0)a  dt IPA  a  dx2 &t 
dt2 	u(a13)   

12 	24 	2 	12 

termo eliminado: —dt2u"  12 

operações realizadas: 

Deriva Equação(1): 

O-vezes em relação a variável 1 ; 

2-vezes em relação a variável 2 ; 

multiplica por-ri  

e soma à Equação (2), obtendo a Equação(3) 

_ a u(2°) 
dts uom 	a dt u(2'1) 	a dt2 a(2,2) 	a  dx2 u(&0)

' 	 = O 
24 	2 	12 	12 

termo eliminado: 	 24 

operações realizadas: 

Deriva Equação(1): 

O-vezes em relação a variável 1 ; 

3-vezes em relação a variável 2 ; 
dO multiplica por w 

e 	soma à Equação (3), obtendo a Equação(4) 

— a 0'0  4- 
a  dt a(24) 	a dt2 a(2,2) 	a dx2 a(4,o) 

u034) 	) 	 = 0 
2 	12 	12 

termo eliminado: acUunJ)  
2 

operações realizadas: 

Deriva Equação(1): 

2-vezes em relação a variável 1 ; 

O-vezes em relação a variável 2 ; 

multiplica por - 

e soma à Equação (4), obtendo a Equação(5) 

a dt2  u(2'2)  a dx2  &O) a2  dt U")  

12 	12 	
4-  	

2 

adt 2  

_ au" — 	 
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termo eliminado: -adeu(2,2)  12 

operações realizadas: 

Deriva Equação(1): 

2-vezes em relação a variável 1 ; 

1-vezes em relação a variável 2 ; 

multiplica por a&  
12 

e soma à Equação(5), obtendo a Equação(6) 

04)- 	
adx2  u(4,(1)  a2dtuM 

a u(2'°)   
12 	2 

EQUAÇÃO MODIFICADA 

04)__ aom_ (-a2dt adx2  

2 ± 12 )u")±"• 

O lado esquerdo da equação modificada é a EDP original e o lado 

direito é a expressão do erro de truncamento presente na EDF. 

Foram feitas 5 eliminações 
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