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Resumo

Neste trabalho desenvolve-se um esquema original e eficiente para resolução de sistemas
hiperbólicos multidimensionais de forma adaptativa através da associação de duas técnicas:
transformadas wavelets interpolatórias e esquemas de diferenças finitas essencialmente não
oscilatórios (ENO) que utilizam valores pontuais.

O método está baseado na aplicação de uma transformada wavelet interpolatória à solução
da equação em cada instante de tempo. A representação multiresolução obtida para a solução
é truncada, gerando uma representação esparsa associada a uma malha esparsa . Sobre esta
malha faz-se a evolução do operador diferencial, reduzindo-se o custo computacional.

O operador é resolvido por um esquema de alta resolução que utiliza interpolação não
linear ENO no cálculo do fluxo numérico de forma conservativa. O método atinge alta ordem
de aproximação em regiões onde a solução é suave através da busca do melhor estêncil de
interpolação para cada ponto, no qual o fluxo é calculado.

A extensão do método unidimensional para o multidimensional se dá através de uma fa-
toração por direção com passo no tempo fracionário, fazendo com que a mesma transformada
wavelet unidimensional possa ser utilizada e evitando o cálculo dos autovetores da matriz
jacobiana do sistema.

Uma série de testes para as equações básicas, como advecção e Burgersl e para o sistema
de equações de Euler, foi realizada comprovando a eficiência da técnica.



Abstract

In this work we develop an eflicient scheme for solving adaptively multidimensional hy-
perbolic systems combining two diüerent techniques: Interpolatory wavelet transforms a,nd
essencially non-oscilatory (ENO) rinite diderence schemes for point values

The method is based on the application of an interpolating wavelet transform using
polynomial interpolation on dyadic grids to the solution of the di#erential equation in each
time step. The multiresolution representation obtained for the solution is trhesholded and a
sparse point representation is obtained. The evolution of the di8erential operador is done in
this sparse representation

The operador is solved by a high ordem, non linear rinite diüerence scheme, where the nu-
merical fluxes are evaluated by an ENO approximation, which chooses the locally smoothest
stencil among many possibilities for each point of the sparse grid. In this way the method
achieves high order accuracy in smooth regions of the solution.

The extension of the one-dimensional case for the multidimensional is done by a time
splitting method, çvhere each direction is evaluated separately. This avoids both the calou.
lation of the eigenvectors of the Jacobian, and the definition of a two-dimensionar wavelet
transtorm

A series of teses, for basic equations such as advection and Burgersl and for the Euler
systems, is performed confirming the eficiency of the technique.
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Introdução

Este trabalho concentra-se na resolução numérica de equações diferenciais da forma

g-do', o + ã:.AW(*, o - o, (1)

sendo x = (zi,z2,z3) c R3, d : ]Rs x R -} R", vetou m-dimensional das quantidades
conservadas, ou variáveis de estado; e .Ê : ]R" --> ]R", á = 1, 2, 3. funções de fluxo.

Equações do tipo (1) unidimensionais são ditas /z@eróá/ocas, se a matriz jacobiana m x m,
/'l(zl), da função de fluxo vivei a seguinte propriedade: para cada valor de u, os autovalores
de ./"i(u) são reais e a matriz é diagonalizável, isto é, existe um conjunto de m autovetores
linearmente independentes. No caso multidimensional, para que se tenha hiperbolicida-
de é preciso que qualquer combinação linear dos fluxos jacobianos, ai/':(u) + a2/',(u) +
cv3./'a(u), com cví c R, seja diagonalizável com autovalores reais 1291.

Matematicamente a característica mais interessante desses sistemas é que eles admitem
ondas de cAogue em suas soluções, descontinuidades que podem se formar mesmo a partir de
dados iniciais suaves. Estas descontinuidades são, na verdade, grandes variações nos valores
das soluções em regiões muito pequenas relativamente à dimensão espacial do problema.

Muitos problemas práticos em física e engenharia envolvem quantidades conservadas e
são modelados através de equações diferenciais deste tipo. Um sistema hiperbólico não
linear de leis de conservação de grande importância é a equação de Euler da dinâmica dos
gases, caso particular da equação de Navier-Stokes, quando desprezados os termos referentes
à viscosidade do fluido e à condução de calor. Este sistema em um espaço d dimensional
possui m = d + 2 equações correspondentes à conservação de massa, energia e quantidade
de movimento em cada direção.

As equações de Euler são usadas extensivamente em aerodinâmica, por exemplo na mo-
delagem do escoamento de ar ao redor de uma aeronave ou qualquer outro veículo. Um
problema bidimensional típico é o escoamento de ar sobre um aerofólio que é simplesmen-
te uma seção transversal de uma asa. A distribuição de pressão ao longo da superfície do
aeroHlio é de particular interesse, pois é através dela que são calculadas as componentes
horizontal e vertical da força total sobre a asa, dados fundamentais na avaliação de seu
desempenho.

l
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Meteorologia e previsão do tempo é outra área de dinâmica dos fluidos, na qual se aplicam
leis de conservação. 'Frentes climáticas' são essencialmente ondas de choque, pois apresentam
grandes variações de pressão e temperatura. No entanto, as escalas envolvidas são muito
maiores do que na modelagem do aerofólio e os efeitos dissipativos e viscosos fazem com que
estas ondas tenham vários quilómetros.

Na modelagem de problemas em astrofísica l30j são obtidas leis de conservação similares
às equações de Euler para a densidade de matéria no espaço- Uma galáxia espiral, por
exemplo, é formada por braços de alta densidade que se alternam com braços de baixa
densidade, separadas por 'descontinuidades' que são novamente ondas de choque que se
propagam. Neste contexto o comprimento do choque deve ser de 2 ou 3 anos-luz. Uma vez
que o diâmetro da galáxia é da ordem de 10s anos-luz, este comprimento é relativamente
muito pequeno.

A modelagem da dinâmica de uma única estrela ou do plasma em um reitor de fusão
também exige leis de conservação. Estas agora envolvem efeitos eletromagnéticos associados
a dinâmica do fluido. As equações da magnetohidrodinâmica são um exemplo de sistema
hiperbólico utilizado nestes modelos. Sistemas de leis de conservação hiperbólicos surgem
ainda naturalmente em uma grande variedade de outras aplicações: no estudo de explosões,
na propagação de ondas em meios elásticos, no escoamente multifásico em materiais porosos,
no escoamento de geleiras, na separação de elementos químicos por cromatografia, enfie
outros.

Embora disponha-se de poucas soluções exatas, tem-se um grande volume de teoria sobre
a estrutura destas equações e sobre o comportamento de suas soluções. Muito da teoria foi
desenvolvido com o objetivo de estudar as equações de Euler e muitos dos métodos numéricos
foram desenvolvidos especificamente para este sistema. Existem, no entanto, dificuldades
específicas, tanto do ponto de vista teórico quanto numérico, associadas à resolução de
sistemas hiperbólicos em geral, que não são encontradas em outras equações, e que devem
ser tratadas com muito cuidado no desenvolvimento de métodos numéricos.

Soluções descontínuas, que desenvolvem ondas de choque como mencionado anteriormen-
te, não satisfazem a equação diferencia] parcial no sentido clássico em todos os pontos do
domínio, apenas no sentido /Taco, l6li uma vez que as derivadas não estão definidas nos pon-
tos onde a solução é descontínua. Isto faz com que métodos numéricos, baseados na hipótese
de suavidade da solução e que utilizam simples diferenças finitas, produzam resultados de-
sastrosos em regiões onde se encontram descontinuidades da solução.

Uma outra dificuldade é a possibilidade de não unicidade da solução. Frequentemente
existe mais de uma solução fraca (não suave) para a lei de conservação com o mesmo dado
inicial. O surgimento de uma outra solução é resultado da equação ser apenas um modelo
simplificado, no qual vários efeitos físicos foram ignorados. Em particular, leis de conser-
vação excluem difusão e efeitos viscosos. No entanto, em várias situações deve-se usar o
conhecimento do que está sendo desprezado, para que se possa escolher a solução fisicamente
coerente. Para dinâmica dos gases, por exemplo, pode-se recorrer à segunda lei da termo-
dinâmica, segundo a qual a entropia é uma função não decrescente. Como as moléculas de
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um gás passam por um choque, sua entropia deve crescer. Esta condição é suficiente para
identificar qual a solução fisicamente correta.

Na tentativa de calcular estas soluções numericamente, surge ainda um novo conjunto
de dificuldades. Cromo discutido em 1291, métodos de primeira ordem, do tipo Godunov,
por exemplo, carregam naturalmente uma grande quantidade de 'viscosidade numérica' que
suaviza a solução da mesma forma que a viscosidade física faria, mas em uma extensão
muitas vezes superior à escala real do fenómeno físico. Já os métodos de segunda ordem, do
tipo MacCormack, eliminam os efeitos dissipativos, mas introduzem efeitos dispersivos que
geram grandes oscilações nas soluções numéricas.

C) ideal seria obter métodos numéricos que produzissem automaticamente aproximações
mais precisas possível nas regiões de grandes variações da solução, sem a necessidade de
incluir na equação restrições ou condições específicas pala as regiões de descontinuidade.
Métodos com esta característica são ditos métodos de captura de choque.

Nos últimos vinte anos têm-se obtido muitos progressos neste sentido e uma grande
variedade de métodos com estas características tem sido desenvolvida. Algumas propriedades
extras importantes que se gostaria de poder incluir são: que o método fosse no mínimo
de segunda ordem para soluções suaves e suaves por partesl que não produzisse oscilações
espúriasl que possuísse uma forma apropriada de consistência com a forma fraca da lei de
conservação necessária para convergência; que possuísse limites não lineares para estabilidade
junto com consistência e uma forma discreta de condição de entropia. Na verdade, os métodos
são classificados de acordo com as propriedades que eles conseguem agregar. Neste trabalho
tem-se especial interesse nos métodos que reúnem as propriedades de precisão e não produção
de oscilações, chamados métodos de alta resolução.

Para sistemas lineares hiperbólicos, métodos envolvendo o conhecimento das curvas carac-
terísticas da equação desempenham um papel importante, já para problemas não lineares.
a generalização desta teoria, muito usada no desenvolvimento de métodos numéricos. é a
resolução de proa/amas de Ríemann (2), que no caso unidimensional tem a forma:

ã«(«, t) + i/(«(z, t)) - 0,
«(:«, o)
u(z, 0) = u:; :« ? "',
uo, ui constantes,

(2)

que é simplesmente a lei de conservação associada a um problema de valor inicial, cujos da-
dos são constantes por partes e apresentam uma descontinuidade tipo salto. Muitos métodos
resolvem problemas de Riemann em seus passos intermediários, conseguindo com isso uma
grande quantidade de informação sobre a estrutura local da solução na vizinhança de de-
terminados pontos do domínio, no entanto as expressões obtidas para a discretização do
operador diferencial são bastante complicadas e o custo computacional destes métodos aca-
ba sendo muito grande, pois para cada subintervalo (célula) da malha e para cada instante
de tempo, um problema de Riemann (2) deve ser resolvido.
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Infelizmente, a obtenção de resultados sobre estabilidade não linear, necessários para
provar convergência, é praticamente impossível para os métodos usados na resolução das
equações hiperbólicas. Apenas para o caso simples de equações escaleres se consegue uma
análise mais específica. Em particular, segundo 1291, é possível mostrar para muitos métodos
que a variação total da solução, T}'(u), é não crescente com o tempo. TV(u) é definida por:

rT'' (u) ;T Ei«(G) «(G-:) l

e o supremo é considerado sobre n, o conjunto de todas as partições possíveis para o domínio
espacial da equação. Isto é suficiente para a obtenção de alguns resultados de convergência
e para garantir a não geração de oscilações espúrias no caso unidimensional. Métodos com
esta propriedade são chamados métodos com variação total decrescente (TVD), 7'y(u") <

Segundo j141, na prática, extensões destes métodos para os casos vetoriais ou de dimensão
mais alta produzem ainda bons resultados, mantendo inclusive as propriedades de alta reso-
lução, embora os resultados de convergência não possam ser estendidos. O que se consegue
manter é a estabilidade na norma do máximo pala discretizações no espaço de alta ordem.

Os métodos de alta resolução, de variação total decrescente e os do tipo Godunov apre-
sentam formulações bastante elaboradas e muitas vezes complicadas para a discretização
do operador diferencial. E quanto mais refinada for a malha utilizada, maior será o custo
computacional gasto na resolução do problema. Com o objetivo de diminuir este custo,
surge uma outra classe de métodos para resolução de leis de conservação hiperbólicas, ditos
métodos adaptativos. Estes métodos exploram fortemente o fato da solução ser suave na
maior parte do domínio espacial e apresentar fortes variações apenas em pequenas regiões.

Em termos de métodos que envolvem diferenças finitas, para que o operador seja resol-
vido com precisão nas regiões de suavidade, a malha não necessita ser tão refinada, quanto
nas regiões onde se formam as ondas de choque. Em termos de métodos espectrais, isto
corresponde a representar a solução com poucas funções da base na região de suavidade.

lT}''(«

Assim, além de ajustarem o espaçamento à solução, outra característica dos métodos
adaptativos é a existência de algum dispositivo capaz de identificar e selecionar uma região
a sei refinada. Na verdade, cada método adaptativo possui sua estratégia para refinar ou
modificar o refinamento conforme a solução varia com o tempo.

Neste trabalho, desenvolve-se um método adaptativo explorando-se o fato das made/efs
serem funções de suporte compacto e das expansões de funções em base wavelet apresentarem
coeficientes que dependem localmente da função da base, ou seja, se uma função for pertur-
bada em uma pequena região do domínio, a expansão wavelet desta nova função apresentará
modificações em relação à original apenas nos coeficientes associados às wavelets, cujo su-
porte intersecciona a região onde houve a alteração. Esta propriedade de "localização" das
wavelets será utilizada como forma de monitorar as variações da solução da equação diferen-
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cial ao longo do tempo e, consequentemente, será utilizada como uma forma de selecionai
regiões a serem refinadas.

Dada uma representação wavelet de uma função qualquer u(sç),

«(«) >: '',.P.,*(") + >: }: dj,.@j,*(«),
k 3 k

(3)

pJ,k(z) são as /ançães essa/ z no nível menos refinado de representação da função, J; @y,#(sç)
são as waueZefs em cada nível mais refinado JI os coeficientes das funções escala no nível mais
grosseiro J, sJ,k, essencialmente representam a parte mais suave da função u(z), enquanto
que os coeficientes wavelet, dj,k contêm informações sobre o comportamento da função em
sucessivos níveis mais refinados.

Uma das propriedades mais utilizadas com relação a expansões em bases wavelets é a
possibilidade de representar a função u(z) com uma quantidade menor de wavelets, caso os
coeficientes dj,k sejam "muito pequenos" . Esta propriedade é denominada compressão. A
maneira mais comum de conseguir compressão de uma representação wavelet (3) é truncan-
do a série, extraindo da representação todos os termos cujos coeficientes wavelet possuem
valor menor do que algum valor de corte c fixado. Se o número total de coeficientes na
representação for .N, obtém-se Ns coeficientes significativos após o truncamento. Através
do truncamento da representação wavelet, obtém-se uma maneira automática de se encon-
trar uma representação esparsa e pode-se utilizar esta representação para calcular valores da
função em qualquer ponto

Esta representação esparsa tem duas vantagens na resolução numérica de equações di-
ferenciais hiperbólicas: é necessário menos memória para guardar a solução, uma vez que
são guardados Ars coeficientes ao invés de .V, com Ars < .VI e, caso seja explorada a espar
cidade da representação (3), pode-se economizar tempo computacional durante o cálculo do
operador.

Muitos enfoques diferentes foram abordados na resolução de equações hiperbólicas de.
pendentes do tempo explorando esparsidade em representações wavelet. Uma maneira é
aproximei o operador da equação diferencial em alguma base wavelet. Isto pode ser feito
através de métodos de colocação, por exemplo como feito em l31 ou através de métodos de
Galerkin, como apresentados em l32j, entre outros. O operador será esparso na base wave-
let, mas para que os métodos possam ser eficientes, o número de coeficientes significativos
deverá ser muito menor do que .V. Para evitar esta questão de eâciência , pode-se usar uma
idéia similar à empregada em métodos pseudo-espectrais, nos quais são utilizadas ambas
representações: a física e a em base wavelet.

Outra possibilidade é realizar todas as operações na representação física da solução, uti-
lizando as wavelets apenas para construir e atualizar esta representação. Isto promete baixo
custo computacional, uma vez que se está trabalhando com os valores na representação física.
Nesta linha têm-se os trabalhos de Jameson 1221, 1231, que utiliza wavelets para descobrir
onde refinar a malha e depois evoluir o operador por diferenças ânitas na malha irregular
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obtida. Harten j151 também utiliza wavelets como um sensor pata tomada de decisão quanto
ao modo com que os fluxos numéricos serão calculados em uma malha uniforme.

Em 1201, Holmstrõm introduz o conceito de representação pontual esparsa--R-P.# basea-
do em uma transformada wavelet interpolatória que usa interpolação polinomial em ma-
lhas diádicas. A característica fundamental da base wavelet escolhida é a correspondência
biunívoca entre valores pontuais e coeficientes wavelets.

Neste trabalho dá-se continuidade ao estudo, iniciado em 1201, quanto à utilização de
transformadas wavelets interpolatórias associadas a esquemas de diferenças finitas. No
Capítulo l são apresentados os conceitos fundamentais sobre representação multiresolução a
partir de transformadas interpolatórias. Algoritmos para as transformadas direta e inversa
são apresentados para dados iniciais de dois tipos: valor pontual ou média da função em ma-
lhas diádicas. Apresentam-se ainda dois algoritmos para escolha do estêncil de interpolação
dependendo dos valores próximos ao ponto a sei interpolado.

No Capítulo 2 discute-se uma das propriedades mais exploradas de representações mul-
tiresolução: a compressão de dados. Apresenta-se a definição do operador de truncamento
e sugere-se uma estratégia de compressão. A estratégia sugerida e outras apresentadas na
literatura são comparadas através de exemplos. Descreve-se ainda a forma com que se obtém
uma representação esparsa a partir da representação multiresolução truncada de uma função
dada

No Capítulo 3 são abordados vários aspectos referentes à resolução adaptativa de equações
diferenciais hiperbólicas. Inicialmente discute-se cada um dos passos do algoritmo geral
de resolução adaptativa, no qual o operador pode ser resolvido por qualquer esquema de
diferenças finitas sobre a malha gerada pela representação pontual esparsa da solução. Neste
momento esta representação deverá ser estendida, para possibilitar a evolução temporal da

y"'

Propõe-se então uma simplificação no algoritmo para determinação dos coeficientes que
farão parte da representação esparsa estendida da solução e ainda propõe-se uma estrutura
esparsa para armazenamento de dados que leva em consideração a espaisidade da represen-
tacão multiresolu'.an +,--np,anJ Y«JTV UL \xXl\lu\.&uB

Através de exemplos numéricos, ilustra-se a importância da extensão da RPE para a
evolução da solução. Outro aspecto explorado através das simulações é a questão da atua-
lização da RPE ao longo do tempo. Esta atualização é usualmente feita a cada iteração do
algoritmo. No entanto, através dos testes numéricos, percebe-se um ganho significativo em
tempo de processamento sem afetar a qualidade da solução, se uma mesma RPE for mantida
por alguns passos no tempo antes de ser corrigida.

A partir do estudo feito no Capítulo 3 sobre a associação de esquema de diferenças finitas
com malhas adaptativas geradas a partir de transformadas wavelet interpolatórias, propõe-se
um método de alta-resolução adaptativo para a resolução de leis de conservação hiperbólicas,
cuja extensão a problemas multidimensionais se dá de forma natural.
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No Capítulo 4, então, obtém-se uma associação eficiente entre um método de alta reso-
lução, dado por 1401, baseado em valores pontuais da função e que dispensa decomposições do
operador diferencial em autoespaços, com as transformadas wavelet para valores pontuais

Uma extensa bateria de testes com problemas clássicos amplamente referenciados na
literatura é apresentada, entre eles são resolvidos exemplos para o problema do tubo de
choque para a equação de Eulei unidimensional.

Apresenta-se também uma extensão natural, com grande potencial de paialelização, para
resolução de problemas bidimensionais, tanto escaleres, quanto vetoriais, através da fatoração
do operador por direção. O problema bidimensional resolvido é o problema de Riemann para
a equação de Euler

Na figura (1) apresenta-se um esquema que ilustra a posicionamento do trabalho em
relação às referências da área.

Métodos de

Alta Resolucao
ENO

M. Celular
W. Interpolatorias

Wavelets
Esquemas Lifting

Mlet odor Espectrais

Tadmor, 2000

Kurganov

Shu 1997

Shu. Osher 1988

Harten, A. 1989

/ '"' \
Daubechies, 1. 1988

Sweldens, W. 1990

W.Interp.
Dif, Finitas

V. Pontual

ENO
M. Celular

Holstrom, M 1999 Arandiga, F 1999

Donat, R. 1994

TWID
Valor Pontual
M. de Alta Resolucao
PVlIDe2D

'l'WID
M. Celular
Malha Esparsa
PVlID

TWID
TW2D

M. Espectrais

Kozakevicius, A. 2002

Santos, L.C.

Kaibara, M 2000

Gomos, S.M.
Domingues, M 2001
Gomos, S.M

Figura 1: Principais Referências da Área e o Trabalho Apresentado
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Capítulo l

Representação Multiresolução

Neste Capítulo apresentam-se os conceitos básicos, conforme Harten j151, sobre Repre-
sentação Multiresolução Interpolatória de uma função

Na Seção l as transformações são construídas para serem aplicadas sobre valor es pontuais
de uma função, definidos em uma malha diádica. Os algoritmos para as transformadas direta
e inversa são dados em função de filtros interpolatórios obtidos através de interpolação
lagiangeana centrada. Apresentam-se exemplos numéricos para as transformações definidas.
Discute-se ainda um tipo de interpolação essencialmente não osc{/ataria ÍZaO9, na qual o
conjunto de pontos que coima o interpolador depende do ponto a ser interpolado

Na Seção 2, as transformadas são construídas para serem aplicadas a médias da função em
subintervalos da malha diádica, denominados células. Novamente são apresentados alguns
exemplos de funções e suas respectivas decomposições em diferentes níveis de resolução para
transformadas direta e inversa para médias celulares

Considera-se, ao longo deste Capítulo, que a função é periódica de período l no intervalo
lo,l

As Malhas

Sda Xo = {sçolj.o, ag = .j/zo,0 $ .7 $ .Aro uma partição uniforme de 10,11 em
Aro = 2"' subintervalos de tamanho ho = }h = 5iÇ, no cN

Xo é considerada a malha com maior número de pontos a partir da qual se obtém uma
seqüência cf?m Z, malhas encaixadas da seguinte forma:
Xk = {gÊ}Nk., ak = .iAk, 0 $ .j $ A/k, k = 1, 2, ..., .L, com .Ark

/Vo

Tem-se, então, XÉ C Xi,.l c . . . C Xi C Xo, onde Xz, é chamada de malha mais grossa,
pois contém o menor número de pontos, e Xo é chamada de malha mais ./ina. k = 0 é
interpretado como sendo o nüe/ de reste/uçâo mais ./ino (escada mais ./ína) no qual as funções
são conhecidas.

2k l
ê} - 2"''k e hK

9



10 l Representação Multiiesolução

Para quaisquer duas malhas consecutivas desta seqüência existem duas relações impor.
tentes entre seus pontos:

. x.-: n x. - x* - {.fJP.

. x.-: \ x. - {«!J:lP:,
ou sqa, a malha mais grossa, Xk, é obtida a partir da mais fina, XÉ.l, através da remoção
dos pontos com índices ímpares em Xk-t.

E entre qualquer elemento da seqüência e a malha mais ./ina inicial, Xo, vale:

. x* RX. - {«}lP. {«:*,}P.

1.1 Representação Multiresolução para Valores Pontu-
ais]

Agora consideram-se dados Aio = 2"' valores uo = {uollj.:, que são interpretados como
sendo valores pontuais de uma função u(z) correspondente a partição Xo: u9 = u(sç?),
l 5; .j 5; No e uo = uo ., pela periodicidade de u(sç).

Como as demais L malhas da seqüência são todas obtidas a partir de Xo considerando-
se apenas pontos de Xo da forma {z:hjJ:l:i para cada nível k , obtém-se desta mesma
forma seqüências de valores da função u(z) nestas malhas, que satisfazem a seguinte relação
(também denominada reZaçâo de essa/a) :

«f («f) («:.j) o 5; .j $ wk (i.l)

Seja /(z, uk) qualquer função interpoladora de u(z) na malha Xk,

-r(«} , «') (1.2)

/ é denominada PredÍíor , uma vez que através desta função, é possível obter uma apro-
ximação para valores de u nos pontos {zk'].} :: Xk.i \ Xh, ou seja, pontos que completam
o nível k para se obter o nível k -- l

a;j..: z$J:,u'), l 5; .j 5; Nk. (1.3)

Define-se também -Dk = Dk(u) = {df1;9i como sendo a seqüência dos erros cometidos
na interpelação (1.3); os elementos af , denominados coe$cÍentes WaueZef ou acta/Aes, são
dados por:

4 - «!J:- Z;=: -r(«$F:,«*), l $ .j 5; w#.d; - «;F:- (1.4)

Observa-se que existe uma maneira óem de$7zjda, de se passar de um nível de resolução
para outro:
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e Conhecendo-se uk :,obtém-se a decomposição em um nível (uÊ, .Dk)
Os valores da função na malha mais grossa Xk são:

«f , l l;Jsw#, (1.5)

pela construção apresentada. Sendo -Dk obtida pela relação (1.4)

. Conhecendo-se (u#, .Dk), recupera-se u#-: no nível fino:

Os valores em posições pares da malha mais fina Xk.i são

''b': l 5; .j $ w#. (1.6)

E para valores associados às posições ímpares de Xk.i, efetua-se a operação inversa à

«$P: -a;=: +4 - -r("!?:, u*) + 4, l 5; J 5; Nk. (1.7)

Portanto existe uma transformação bijetoia entre os conjuntos (uA':) e (uÊ, .OÉ), ambos
com o mesmo número de elementos Ark.i = 2Ark. Analogamente, existe uma transformação
bjjetora entre os níveis À; e k + l e assim sucessivamente, produzindo a seguinte fatoração de
U

u' H(-0:, u:) o(.0:,(-0:, u')) H(0:, -0:,(-0;, u;)) o o (.0:, .0:, D;, , .DL, uz)
(1.8)

A fatotação (-D:, .D', D , . . . , .Zy, uz) = (uw)r é chamada de represezztaçâo mu/f reso-
lução de uo. Esta seqüência de transformações pode ser representada por:

um - Muo

e como cada etapa é inversível, tem-se:

(1.9)

uo = M-ium (l.lO)

A noção da escala k -- l está relacionada com a informação em u#-i que não pode ser
prevista por uB seja qual for o preditor considerado, produzindo assim uma fatoração, na
qual os defaZAes são todos significativos.

Observa-se que a relação (1.8) é valida para qualquer técnica de interpolação utilizada
em (1.3). O interpolador considerado pode ser sempre o mesmo para todos os pontos da
malha e para todos os níveis de resolução jlSj; pode variar apenas de um nível para outro
j161, ou ainda, pode ser completamente dependente dos dados j191,jll, o que transforma M
em um operador altamente não linear.

A mesma estrutura para o operador M é encontrada para transformações cujos preditor
(1.3) e detalhes (1.4) são construídos de diferentes formas. Em l32j, Nielsen apresenta as
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expressões de cada uma das transformações intermediárias que compõe M e os algoritmos
para a Transformada Rápida no contexto de Wavelets Ortonormais de Daubechies.

Neste trabalho não serão abordados aspectos funcionais relacionados ao operador M, des-
ta forma não serão construídas as funções escala e wavelets inteipolatórias associadas 1441,
1241. No entanto, apresenta-se a seguir a formulação discreta para M, denominada Trens/ar-
mada Made/ef /nferpo/atóráa , que depende do tipo de interpolador utilizado na construção
do preditor /, dado pela expressão (1.3). Serão apresentados também os algoritmos para
construção das transformadas direta e inversa de forma rápida.

l.l.l Interpolação Lagrangeana Centrada

Uma das preocupações principais na construção de preditores em um esquema multi-
resolução é a "qualidade" da predição. Quando se fixa um preditor particular, os erros
cometidos por este, e consequentemente, os coeficientes wavelet, df, incluem uma compo-
nente intrínseca à escala e uma componente do erro de aproximação que está relacionado
com a precisão do preditor utilizado.

A maneira mais simples de se construir o preditor (1.3) é utilizando interpelação
Lagrangeana centrada l91 e j121. O valor de u(aç) no ponto z$'i: é aproximado pelo polinõmio
de grau r 1, com r = 2s fixado, que interpola uj-s, ' ' ' , uj+s-i'

O conjunto de r pontos utilizados para construir o interpolador polinomial forma o
estêncil, S{, do interpolador. Como os pontos do estêncil são igualmente espaçados e ainda
se distribuem de forma homogênea ao redor de z!;Ji, isto é, existe a mesma quantidade de
pontos tanto à direita quanto à esquerda de z!;Ji, tem-se a seguinte expressão:

z!=:- ]'(«F: , «b
S

E
z-l

PI(uj+z-: + u}..); , = 2s, (1.1 1)

sendo que os coeficientes êz, que dependem de r, são dados por

r = 2 ::> /7i
r = 4 ::> /ii
r = 6 ::> /3i

1/2
9/16, /32 = --1/16
150/256, P2 = 25/256, ê3

(1.12)
3/256

Observa-se que os coeficientes Õz não dependem do nível de resolução Ã;.

No caso da função u ser periódica, os coeficientes /31 também não dependem da posição
z$il!:. Caso contrário, /3i dependerá se os pontos do estêncil estão ou não todos contidos em

Para pontos onde Sj f'jXk = Sj, ou sda, todos os pontos do estêncil são da malha, os
coeficientes /3z são dados por (1.12). Já nos pontos próximos às fronteiras, para os quais
Sj Z X&, os coeficientes Bz deverão ser calculados de outro modo.

xÀ;
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Uma forma de se construir o interpolador próximo das fronteiras é considera-lo não mais
centrado j121. Com isso os coeficientes /3i próximos da fronteira esquerda são dados por:

r
T

r

r

2 ::>
4:+
6:+

6:+

1/2
5/16,
63/256,

45/256,
-1l2sç,.
21/256,

/32

Ps

15/16,
315/256,
'tluss
105/256,
:3/256

/33

-5/16, Õ4
.105/256 P4 63/128,

(1.13)

105/128, /34 = --35/128,

Note que pala r - 6 existem dois conjuntos de coeficientes /31. Isso ocorre, pois existem
dois pontos próximos da fronteira esquerda que precisam ser calculados poi interpoladores
não centrados. Quanto maior o número de pontos utilizados no interpolador, maior será o
número de posições próximas às fronteiras que deverão ser calculadas separadamente.

Os coeficientes PZ para a fronteira direita são os mesmos dados em (1.13) apenas em
ordem invertida.

Desta forma, MI é um operador linear que pode sei representado por uma matriz No x Aro,
mas mesmo sem escrever M explicitamente, pelas relações (1.5),(1.6) e (1.7) têm-se os se-
guintes algoritmos rápidos para as duas transformadas de u: Direta e Inversa.

A[goritmo: ]X'ansformada Direta uw Muo

Parca k - 1,2,...,Z
: ulÍ:, l 5; J $ Nk.
: «$2: - Ei;: p.(«f-...-: + «}..),

(1.14)
l $ .j $ w#

Algoritmo: 'H'ansformada Inversa uo M'luw

Para, k : L,L l,...,l
z'}, l 5; J' 5; Nk.

Ei:: #.(«}+.-: + «f .) + df,
(1.15)

l $ .j 5; Nk

Decaimento dos Coeficientes Wavelets

Quando a função inicialmente dada u(z) for suave, então a qualidade do preditor está dure.
Lamente relacionada ao grau do polinâmio interpolador utilizado:

/(z,u') «(«) + o((h*)'':), (, - 1) (1.16)



14 l Representação Multiresolução

Como conseqüência, obtém-se uma estimativa para o comportamento dos coeficientes
wavelets em cada nível de resolução:

41 - 1«("j) - -r("f, "*)l -$ '(A*y': - 'ãÊF::$,
com c constante independente do nível k

(1.17)

No caso da função não sei suave, mas possuir p l derivadas contínuas e uma des-
continuidade tipo salto na p..ésima derivada em n := zd, Harten j151 apresenta a seguinte
estimativa:

lu(«) - -r(«,u*)l «., 0((A.)'), « . 5; P - 1, s
u(z) -- -r(z,u')l «., (h#)plu )l, se s ? p, s = õ/,

ou sela, para todo sçf próximo de sça, vale:

afl («f) -r(«f,u')l«.,0((A*)'), « s5;P l, .
41 = 1u(zf) ---r(aj,u')l «' (AÊ)'lu 1, « s ?P, s=a/,

com lu(P)l denotando o salto na p-ésima derivada.
Essas estimativas mostram que longe das descontinuidades os coeficientes wavelets d} di-

minuem em módulo quando se passa para escalas mais finas com uma taxa que é determinada
pela regularidade local da função e pela ordem de precisão do interpolador. Já na vizinhança
da singularidade, os coeficientes d} permanecem do mesmo tamanho, independente da escala.

(1.18)

(1.19)

Variando o Grau do Interpolador por Nível de Resolução

Outra possibilidade de se construir um operador M linear é considerar interpoladores
diferentes para cada nível de resolução k j161. Os interpoladores tanto podem ter o grau
diferente a cada nível quanto podem ser construídos por técnicas de interpolação diferentes,
desde que para todos os pontos de um mesmo nível, seja utilizado o mesmo interpolador,
isto é, ter o mesmo grau e usar sempre um estêncil com a mesma quantidade de pontos e a
mesma posição em relação ao ponto de interpolação. Assim denota-se / com o subíndice k
para expressar a dependência apenas com o nível de resolução.

/h («} , u*)
Z;;.: (z$?:,u'), l 5; .j 5; Nk.

(1.20)

Com isso, denota-se o operador por Mlk e os algoritmos pa.ra Transformada Direta e
Inversa têm a seguinte forma:

Algoritmo: l\'ansformada Direta um MkuO

@
k - 1,2,...,L
«!i:,
«!J: - /k(«!=:, «*),

\ '$ :i '$ NK
\ 'É ii '$ Nt:

(1.21)
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Algoritmo: 'l\'ansformada Inversa uo Mj::uv

Para A = Z,, .L -- l, . - . , l
«$i' - «f,
«H: - -ã(«F:, «') + 4,

\ $ j '$ NK.
\ $ :i '$ NK

(1.22)

A seguir são apresentados exemplos numéricos para as transformadas direta e inversa para
valores pontuais. São escolhidos três exemplos de funções: uma suave, outra descontínua e
a terceira com descontinuidade na derivada.

1.1.2 Parte Computacional

Nesta Seção serão apresentados alguns exemplos numéricos pala mostrar os resultados
dos algoritmos para Transformada Direta e Inversa e o comportamento dos detalhes pala
diferentes tipos de funções.

As funções escolhidas são:

«(z) (2«'z), « C lO,il

«(«) - { ái :'?:l;/.sl': 0.7õ $ « $ 1
(1.23)

«(«) lsãn({«'(« - {))l, « € 1O, il

O interpolador utilizado será de grau 5. Os gráficos abaixo mostram os 4 níveis de
resolução e os detalhes associados a cada nível. Como a transformação envolve valores
pontuais da função, a relação de escala (1.1) é observada diretamente na figura (1.2) abaixo.

v(x):nivelk=O

Figura 1.1: Valores Pontuais de u(a) no nível mais reinado, no '7. No no 132 pontos)
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v(x): nivelk=l v(x):nívelk=2

{x):nivelk=3 v(x):nivelk=4

Figura 1.2: Valores Pontuais de u(aç) x 10, 11 nos quatro níveis de fatoração

Os detalhes em cada um dos quatro níveis de resolução estão na figura (1.3) a seguir:
Novamente são apresentados os valores máximos dos módulos dos detalhes por nível de

resolução, que seguem a estimativa (1.17) para funções suaves.

Tabela 1.1: Valor máximo dos detalhes de u(z) por nível

Caso seja utilizado um preditor de grau 1, o máximo dos módulos dos detalhes no
nível mais grosseiro (k = L = 4) é 7.0326141918013D-02 e para um preditor de grau 3,
7.8261419180130D-03.

nível k «.-j la}

 
4.3600545396316D-09
2.7678132519249D 07
1.7144954394310D-05
9.6145710207263D-04
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detalhes nivelk=l

17

o.ooi L
0

Figura 1.3: Detalhes de u(z) x 10, 11 nos diferentes níveis

A próxima função a ser decomposta é a função u(z) que apresenta descontinuidades tipo
salto

 
0 0.1 0 2 0.3 0.4 0 S 0.6 0.7 0 8 0.9 1

 

k:4
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pontuaisde u(x).k:O

Figura 1.4: Valores Pontuais de u(z) x 10, 11 no nível mais refinado, k=0, com 2Z pontos.

-alteres pontuais de u(x). k=1 valores pontuais de u(x). k=2

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

0.2 0.4 0.6 0.8

.2

dores pontuais de u(x). k=3 valores pontuais de u(x). k=4

Figura 1.5: Valores Pontuais de u(z) x 10, 11 em quatro níveis diferentes

Os detalhes em cada um dos quatro níveis de resolução estão na figura (1.6) a seguir
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Figura 1.6: Detalhes da função em cada um dos níveis da fatoração

Novamente são apresentados os valores máximos dos módulos dos detalhes por nível de
resolução na tabela (1.2), ilustrando o resultado teórico já apresentado na estimativa (1.19).

Tabela 1.2: Módulo máximo dos detalhes por nível

O último exemplo para a transformação envolvendo interpolação de grau 5 para valores
pontuais é a função m(z). O nível de resolução mais refinado contém 2"' pontos, com
no = 7. São realizados quatro níveis de transformação, analogamente ao realizado para os
demais exemplos.

nível k m-.j laf

 
0.50000000000000
0.50000000000000
0.50000000000000
0.50000000000000
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valores pontuais de w(x): nível k:O

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0

Figura Valores Pontuais da função w(z) x 10, 11 no nível mais reinado

valores pontuais de w(x): nível k=1 valores pontuais de w(x): nível k=2

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.

0
0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.

0
0

'alteres pontuais de w(x): nível k:3. valores pontuais de w(x): nível k=4

0.9

0.8

0.6

0.5

0.4

0.2

0.1

0

Figura 1.8: Valores Pontuais da função m(z) x 10, 11 nos níveis k = 1 a k = 4

Os detalhes em cada um dos quatro níveis de resolução são apresentados na figura (1.9)
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detalhes:nive12

Figura Detalhes da função nos níveis A 1,2,3,4

E os valores máximos dos módulos dos detalhes por nível de resolução estão na tabela
(1.3

Tabela 1.3: Módulo máximo dos detalhes por nível

Tanto para valores pontuais quanto para médias celulares, os algoritmos de reconstrução
são ezatos, pois recuperam exatamente os valores iniciais ou as médias iniciais da função a
partir da seqüência de detalhes e do sinal no nível mais grosseiro.

nível k «.-j la} l

 
1.0929083361628D-02
2.1854752319930D-02
4.3675510039484D-02
8.6912469233323D-02
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1.1.3 Interpolação ENO

As duas formas anteriores de construção de preditores não levam em consideração ca-
racterísticas locais da função a ser interpolada. Uma vez escolhidos o grau do interpolador
e a forma do estêncil, estes permanecem fixados para todos os pontos da malha.

No caso de funções que apresentam singularidades isoladas, a precisão da interpolação
nos pontos da região em torno da singularidade depende do estêncil de pontos utilizado para
construir o preditor polinomial. Toda vez que o estêncil cruzar a descontinuidade, (1.16)
deixa de valer; e uma vez que o número de pontos do estêncil aumenta com o grau do
polinõmio local, o mesmo ocorre com a extensão da região de baixa precisão.

A idéia básica da técnica de interpolação ENO, jll,j191,jlll é aumentar a região de al-
ta precisão, construindo interpoladores que, sempre que possível, considerem apenas infor-
mações das legiões de suavidade da função a ser interpolada.

Seja /(z,uk) função polinomial por partes em z que interpola uk nos pontos {zk} da
malha Xk, isto é:

/(«f, «*) - «$ - «(«f),
]'(«; u*) u*), «f 1; « $ "j--:

q. é o único polinõmio em z de grau m que interpola uk em (m + 1) pontos sucessivos
{açf}, í.(.j) $ i 5; á«(.j) + m que incluem a;Ê e zf+:. Aqui {.(.j) é o primeiro ponto do
estêricÍZ.

(1.24)

Existem m polinõmios possíveis correspondentes às m escolhas diferentes de á.(.j) sujeitas
à restrição .j -- m+ l 5; i.(.j) 5; .j, como mostra a figura 1.10 para o caso particular de m = 3.

}"2 j..i j+i

}-1 j+i

Figura 1.10: Possibilidades de estêncil contendo zj e zj+i. ãm(.j) indica o índice do primeiro
ponto do estêncil

Associa-se a lzf, zf+tl um esfêncá/ com (m+ 1) pontos tal (lue u(z) seja "mais suave" em
IZ:,.(.Í)' Z2m(i)+ml em algum sentido assintótico. A informação sobre suavidade é extraída da
tábua de diferenças divididas de u(z).

Definem-se de forma recursiva dll/ererzças dãuídádas de uma função qualquer w(z) por:

«[«:] - «(«:)
«[«:, ..., «:**]

w[zi+i, . . . ,zi+k] --w [z {

(zi+k --zi )

,zi+k l] (1.25)
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Sabe-se 1421 que: Se uma função m(sç) for O« em lzi, zi+kl, então

«,[«:, ..., «:--*] - á:l:«,ü,o, «: s; G,. 5; ": .-.. (1.26)

No entanto, se m(z) tiver uma descontinuidade do tipo salto na p.-ésima derivada, 0 5; p $ k,
neste intervalo, então:

«[«:, ..., «:**] o(A *+')lwwl, (1.27)

sendo que lw(P)l denota o salto na p-ésima derivada.

Equações (1.26) e (1.27) mostram que l wlz{, .-.,zi+i;j l fornece uma medida assintótica
da suavidade de w(aç) em lzí, zi+kl, conforme consta em jlij;

Se «,(z) /., '-« e«, 1«:. , «::--*1, «.« .», de«o«fh«« .«. lz:,, z:,+tl,
então para h stz/ucÍentemente pequeno; l mini:, ..., zi:+kl 1<1 mini,, ..-, zi2+Êj l

Assim o problema de escolher um estêncil de pontos para o qual a função u(z) é mais su-
ave é basicamente o mesmo de encontrar um intervalo no qual u(z) tem a menor diferença
dividida. A característica essencial da interpolação ENO é fornecer um procedimento para
determinação deste intervalo.

Procedimento para encontrar ã.(.j)

1. {i.(J) = .j, isto é, gt é o polinõmio que interpola uk em zj e zj+i

2. Assume-se já definido q., polinõmio de grau n que interpola uk em z:,(j), '''' zÜ(j)+n

3 Consideram-se agora os dois candidatos a q.+i, os dois polinõmios de grau (n + l)
obtidos quando se agrega um ponto ao estêncil já existente à esquerda ou à direita;
o que corresponde a colocar á.+i(.j) = á«(.j) -- 1, se o ponto for agregado à esquerda
ou i«+i(.j) - á«(J), se for agregado à direita. Escolhe-se aquele eslêncáZ que forneça a
diferença dividida com menor módulo.

Este procedimento pode ser escrito ainda como segue
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Algoritmo 1: Busca Hierárquica do Estêncil

ío(.j) = .j
se l ««lzj i,zJ,zj+il

í: (.j)
se nao,

{: (.j)
para Z = 1, m -- 2

se l mini,(j)-i, zÍi(j),
áz+: (.j)

se nao,
ái+-(.j) = iz(.j)

ã(.j)

< 1 wlzj,zj+i,zj+21 1, então

, zil(j)+i+il 1 < 1 mlz{,(j), zij(j)+t, ) zÜ(.j)+1+2) 1, então

Lembrando que m é o grau do polinâmio interpolador e .j está relacionado ao índice do
ponto z!;J: a ser interpolado.

Existe uma segunda possibilidade de se procurar o intervalo de menor diferença dividida,
só que de maneira não hierárquica.

Algoritmo 2: Busca Não Hierárquica do Estêncil

{(.j) tal que l wlzi(j), ..-,3Çi(j)+mj l ' ;nn .j l tolzz, .--,Zz+mj'l

Após a determinação do primeiro ponto do estêncil, {(.j), o polinõmio ENO-interpolador
tem a seguinte forma, considerando o grau m = 3, por exemplo:

4n(«)
«lz:(DI + ul«:(0, ":m--:l(« - «:m) +
«l:«:(.0, ":m+:, ":m+,l(« - «:(D)(z - «:(.0--:) +

«l:«:m, ":m+:, ":m+:, ":m+;l(« - «:(.0)(« - «:U+:)(z Z{ (j) +2 )

Em jlll, Donat mostra as vantagens de se usar Busca Hierárquica para í(.j) e ainda
que a interpolação ENO mantém a precisão alta sobre a maior região possível.

1.1.4 Interpolação ENO para Valores Pontuais

O exemplo a seguir ilustra a diferença entre os resultados obtidos por interpoladores de
mesmo grau, mas que são construídos de formas diferentes, quando se interpola uma função
não suave. No caso da interpolação ENO, o estêncil para construir o interpolador depende
dos dados a serem interpolados, caracterizando uma transformação não linear. Já para o
interpolador de Lagrange centrado, o estêncil é fixo para todos os pontos da malha.
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O gráfico da esquerda da figura (1.11) mostra a função pulso exala e a função obtida
por interpolação ENO. O gráfico da direita mostra a função exala e a função obtida por
interpolação lagrangeana centrada.

,rpolacao ENO de grau 3 Interpolador de Lagrange centrado de grau 3

Figura l.ll: Interpolações ENO e Lagrangeana Centrada de grau 3

Agora passa-se a estudar representações multiresolução para dados não mais pontuais e
sim para médias celulares de uma função inicialmente dada. As construções a seguir envolvem
as deduções feitas para valores pontuais.

1.2 Representação Multiresolução para Médias Cdu.
lares

Considera-se agora uma seqüência iio = .[ii9}Í.i com Aro valores interpretados aqui como
méd as ce/u/ares de alguma função u(z)

.0

u(z)d.ç, l 5; .j .$ Mo.
J

(1.28)'4 :

Clonsiderando a seqüência de malhas encaixadas {XklÍ:;i , definem-se os valores

ibk J ac:.. '
'l l «.Q=)d* 'L'Éj$N* ('1.29)

Assim, para se relacionar médias dadas em duas escalas consecutivas, utilizam-se a defi-
nição (1.28) e a relação entre as malhas (A# = 2Ak-l), obtendo-se a seguinte relação:

u(sç)dz +
t:

k «(«)~« - ãl l/;l c:: «'«,-«] ,

(1.30)
".j -- l
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que pode ser escrita como

"f - ;oF: + "b'u. (1.31)

No contexto de médias celulares, (1.31) é a relação de isca/a, e através dela, os valores
{8J+lNü:, l $ Ã; 5; L, podem ser calculados diretamente a partir dos dados {ii?l::!: fornecidos
na malha mais fina, sem a necessidade de se conhecer a função u(z) explicitamentel como
mostra o procedimento abaixo:

Algoritmo

Para Ã; = 1. ..., .L
Para .j = 1, ..., N#

@ - {(©F: + ©$":)

Existe, portanto, uma transformação entre o nível mais fino e qualquer outro mais gros-
seiro. Mas para que se tenha uma representação multiresolução é preciso também que se
possa estimar os valores em escalas mais finas através dos valores em escalas mais grossas.
Com esse objetivo, consideram-se:

U(z) (1.32)

a função primitiva de u(z), e a seqüência de valores pontuais

UJ# ), «j C X.. (1.33)

Conhecer as médias celulares iik ou conhecer os valores pontuais de sua primitiva é
equivalente, pois valem as seguintes relações para 0 $ Ã; 5; -L, l $ .j 5; .Ark:

(::o q c/(«j)
j

(1.34)
{-1

(':) uf - lu'('}) -lu'("f-:)i . [q 4.]
(1.35)

Então, para se produzir aproximações para as médias iif'i na malha mais fina, Xk-i, a
partir das médias celulares na malha Xk, são necessários os seguintes passos:
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Algoritmo

l

2

Calcula-se {qJj.: a partir das médias celulares {i$].:1e: através de (1.34).

anterior para valores pontuais, obtendo-se uma aproximação para a primitiva.de u(z)em k 1 )

ülJ. - /(«F:, u'*). (1.36)
3 'Haduz-se a relação (1.35) para a escala (À; -- 1), utilizando-se os valores aproximados

dados em (1.36), produzindo desta forma, aproximações pala as médias celulares em
x# l

.!;: . Ç'F: - eH
hx;.i

) (1.37)

(1.38)

Como os valores da primitiva são pontuais, por (1.1), têm-se t/fi':
e as expressões (1.37) e (1.38) são reescritas como: ''

u} - ü!?:
hk.-L ' (1.39)

«p. - eqÊb. (1.40)

. VeriHca-se ainda que a relação de escala (1.31) permanece válida para as aproximações

;mb': + ãFJ - 5il(W - õ8J: + ü93 - c'lJ - é(w - t4..D - "}. o.4

E com isso, tem-se uma outra alternativa para se obter as médias em Xk.i

e ã$;1i continua sendo obtida por (1.38) e

e ãlii é determinada, então, pela relação de escala (1.41), ou seja, iilii = 2Í4 -- ã$-1:

A seguir, denota-se por dk = dÊ(uO) = {c#Jw&i a seqüência dos erros de aproximação na
previsão dos valores .[iik -l]Nkl a partir das médias celulares iik no nível mais grosso.

f $F:-ãl2i - llW;::!-:Jg:'l, l 5;.j$Nh. (1.42)
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Assim como existe uma equivalência entre a representação multiresolução para valores
pontuais e seu nível mais fino inicial, obtém-se também uma equivalência no contexto de
médias celulares, uma vez que conhecer (dt,iik) equivale a conhecer ©k i:

(::>) ©*'' --} (d*,©*)

. Pela relação de escala (1.31), tem-se izf {(©F: + ©b':)

e c6 é obtido pela de6nição (1.42) acima

(+:) (d*,©') --> ©' :

. "F: - @ -- leqBIÜI

. ©b':

De forma análoga ao desenvolvimento para valores pontuais, obtém-se uma transformação
bijetora entre &o e sua representação muZfáresoZução 8w = (d: , d2, ..., dt, EL)I', representada
pelo operador M.

ãw ' M©o, eo 'Ew (1.43)

Outra equivalência interessante é entre as representações multiresolução iim e Z./W. Uma
vez que por (1.34) e (1.35), eo o U', segue imediatamente que ©z H UL. E, por (1.42),
(1.35) e a relação de escala para valores pontuais, tem-se:

a}(&") - ih lt4Ú - t,631 - Ã.L- [-r(«F:, u*)
iL- lc'8:'. /(«F:, u'')j - i;â--of(u'),

uH]
(1.44)

caracterizando a transformação entre df(üo) e -D}(Uo). Logo,

(d:, d:,..., d', &'y 0 8w + Um o(O:, -O',..., Z)', U'y

Passa-se agora a apresentar os algoritmos rápidos para as transformadas direta e inversa
para médias celulares, dependendo do tipo de interpolador utilizado para prever os valores
de função primitiva de u(z).

1.2.1 Interpolação Lagrangeana Centrada

Quando se utiliza interpolação Lagrangeana centrada (1.11) em (1.36), conseqüentcmen-
te optem-se M como um operador linear que pode ser expresso por uma matriz J\ro x Aío e
as transformações em (1.43) podem ser obtidas pelos seguintes algoritmos:
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Algoritmo: '.[»ansformada Direta um M.uo

Para k = 1, 2, . . . , -L

q {i$2: +©b':), l $ .j $ Nk.

14 -©!J: -@ - ELI'r.(@+. -@-,), is.j $ Nk;

(1.45)

sendo que os coeficientes 7z dependem de escolha feita para o grau do polinõmio interpolador
centrado /(z, Uk), e portanto dependem dos coeficientes #! dados em (1.12). No Apêndice
(A) mostra-se o cálculo de 7t para o caso particular a/ = 3 =grau de /(aç, U#) e apresentam-
se os valores de 't para a/ =grau de /(n, Uk)=5 . A precisão do preditor neste caso é dada
por F ' 2s -- 1 = r -- 1, com r sendo o grau do interpolador da primitiva

O algoritmo pala 'ltansformada Inversa das médias celulares é então dado por:

Algoritmo: l\'ansformada Inversa uo M-:".
Para X; = -L, .L -- l, . - . , l

a. 7.(@-.. - ©-.) +4, l $ j $ NA.

l©$P: - @ +a., ©b': l l; .j $ Nk

(1.46)

Usando as estimativas (1.16) e (1.18), o fato de que a primitiva Z./(z) possui uma derivada
contínua a mais do que u(z) e utilizando a relação (1.44), Harten, j151, apresenta a seguinte
estimativa para o comportamento dos coeficientes wavelet no caso de u(z) possuir p -- l
derivadas contínuas e uma descontinuidade tipo salto na p...ésima derivada em z = za:

4(#) - (hk)'u('), se F $ p
(hk)plu(p)l, se 0 $ p $ F (1.47)

com lu(P)l denotando o salto na p-ésima derivada

1.2.2 Interpolação ENO com Resolução Intra-Célula(Subcell)

Outra possibilidade é a utilização da interpolação ENO na construção do interpolador
da primitiva de u(z), (1.36).

No caso da função U(aç) ser contínua, suave por partes e t/'(z) com uma descontinuidade
tipo salto em iça c lsçj-i,sçjl, isto é, IU'l. = U'(3çd + 0) - U'(zd - 0) = O(1), Donas liil
analisou os dois procedimentos de escolha do estêncil, Sj, e observou que ambos algoritmos
l e 2 levam a escolhas tais que Sj.i ÍI Sj :: a, ou seja, ambos algoritmos gelam polinõmios
interpolatórios que satisfazem: U(z) = qi(z, U')+0(h'llU'll), z C lzZ-t,nil, / $ .j--i, Z>
J+
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No entanto, a parte polinomial suave qj(aç, Uk) só pode ser de primeira ordem na célula
lz.Í i, zjl que contém a singularidade.

Caso a localização da descontinuidade za seja conhecida dentro da célula, ou uma aproxi-
mação pala ela, a definição do interpolador /(z, Uk) na célula que contém a descontinuidade
pode ser modificada para manter a relação U(sç) = /(sç, Uk) + O(A') válida sobre uma região
ainda maior. Esta é a idéia central do esquema ENO com Resolução Intra-Célula, jll,
sendo que Harten et al. denominam esta técnica de Subcell Resolution.

Aproximação para a posição zú

Pelo esquema ENO, (1.24), obtém-se interpoladores tais que

u(«)
U(z)

b-:(z, U'*) + 0(h'),
%--:(«, u*) + o(h'),

z c lzj-2)zj il,
z c lzj,zj+il, (1.48)

A localização da descontinuidade pode ser recuperada através da seguinte função

C:f (z) ©--:(«, u') - © :(«, u'). (1.49)

Usando expanssões em Taylor nas regiões de suavidade,jll, mostra-se que

Gj (zj - .)Gj (zj ) «(« - i)lu'l:.h' + o(h;),

com za = içj -- aÀ, 0 < a < 1. Assim, se h for suficientemente pequeno, existirá uma raiz de
Gj em (zj-l,zj). Sda 01 C (zj l,zj) tal que Gj(0j) = 0. Considera-se 01 uma aproximação
para zó. Em jlll mostra-se que 1% -- zal = O(h').

Modificação do Interpolador

Esta informação sobre a localização aproximada de za pode ser utilizada agora para mo-
dificar a definição da parte polinomial correspondente a célula lzj.t, zjl, da seguinte forma:
ao invés de considerar qj(z, Uk) como aproximação pala U(z) nesta célula, estendem-se as
partes polinomiais dos intervalos esquerdo e direito até o ponto 0Í, onde eles se intersectam.
Com isso, a nova parte polinomial que interpola U na célula que contém a descontinuidade
tem a seguinte forma:

q. (z, U') ,
q, :(«, u'),
%--:(«, u*) ,

z c l:«z-i,nzl, / # .j
z C lz.j i,Ojl,
«; C l0j,zll,

/'"(«, u*) (1.50)

Claramente,
/"(«f, p*) q, «f ' x.. (1.51)
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E por jll, tem-se também que

::.r"(" :L o, u*) - :l:u(") + o(A''"), 0 5; m $« (1.52)

em todos os pontos exceto para uma faixa de O(A') em torno de zú, que agora é a única
região na qual a precisão 6cou degenerada, ao invés de toda célula la;j i, zÍl-

Em lil ainda são discutidas outras modificações no modo de construção do interpolador
dependendo do tipo de descontinuidade apresentada pela função U

Algoritmo SR

1. Aplicar interpolação ENO em todas as células do Domínio usando Algoritmo l para
escolha do estêncil.

2 Usar o critério Sj.i ÍI Sj = a para selecionar células suspeitas de conterem singulari.
dades. Estas células serão chamadas de células singulares.

3. Localizar a descontinuidade dentro das células singulares usando a função GÍ

4. Modificar a definição do interpolador nas células singulares usando (1.50).

Em jll, os autores enfatizam que, na prática, quando uma célula for classiâcada como
s nguZar em algum nível de resolução #, por exemplo, não é necessário saber explicitamente a
posição 0#, apenas sua posição relativa em relação aos pontos zli1l Esta pode ser encontrada
ap'n's pela avaliação do sinal de G}(zk'a2)Gk(zk'lt).

Para as mesmas funções escolhidas (1.23), aplicam-se agora as transformadas interpo-
latórias utilizando as médias celulares das funções dadas em uma malha diádica inicial.

1.2.3 Parte Computacional

Nesta Seção serão apresentados alguns exemplos numéricos para mostrar os resultados
dos algoritmos para transformada direta e inversa e o comportamento dos detalhes para as
mesmas funções escolhidas dadas em (1.23):

Os gráficos a seguir mostram a transformada direta da função u(z) = sin(2n-z)
utilizando suas médias celulares e considerando interpolador associado a F = 5. O nível mais
refinado k = 0 contém 2"o pontos com nO = 7. São considerados .L = 4 níveis de fatoração,
portanto o nível mais grosseiro possui 23 pontos

Os gráficos dos detalhes a cada nível de fatoração da função u(z) são apresentados nas
figuras (1.15) e (1.16). Observa-se que para função u(z), o valor máximo do módulo dos de-
talhes em cada nível diminui quando o nível de resolução aumenta, como indica a estimativa
(1.17) para funções suaves no contexto de médias celulares.
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Tabela Máximo dos detalhes de u(sç) por nível

Figura 1.12: Médias Celulares da função u(aç) no nível mais refinado, no

v(x) e sua media celular. k=l v(x) e sua meda cehlw. k:2

Figura 1.13: Níveis de resolução de u(z), ni 6 e m2 5

nível k «,-j laf  

 
8.8822302957148D-08
2.8192714293385D-06
8.7318535709688D-05
2.4483304058511D-03
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v(x) 8 sua media celular. kH

0 0.2 0.4 0.6 0.8 l

Figura 1.14: Níveis de resolução de u(z), n3 = 4 e n4 = 3

Figura 1.15: Detalhes de v(x) nos níveis l

detalhorto nive13

Figura 1.16: Detalhes de v(x) nos níveis 3 e 4

   a

e 2
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O próximo exemplo é a função pulso, u(z), cujo nível mais refinado, k = 0, também
contém no = 27 pontos. Os gráficos abaixo mostram sua fatoração em Z, :: 4 níveis e
os respectivos detalhes. Neste exemplo, observa-se que o máximo dos detalhes em módulo
permanece na mesma ordem para todos os níveis, uma vez que a função possui duas descon-
tinuidades do tipo salto em 10, 11. Por (1.47) tem-se lal&l «' (Akylu(')l - O(1).

media celular u(x): nível k:O

Figura 1.17: Médias Celulares da função u(x) no nível mais refinado, no 7

Na tabela (1.5) são dados os valores do máximo dos detalhes em módulo para cada nível
de decomposição. Como u(z) é descontínua, o decaimento dos detalhes não segue as taxas
apresentadas nas sessões anteriores para funções suaves.

Tabela 1.5: Valor máximo dos detalhes de u(z) por nível

nível k   afl

 
0.50000000
0.50000000
0.50000000
0.50000000
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media celular u(x): nível k=l media celular u(x): nível k=2

0.8

0.6

0.4

0.2

4.2
02 0.4 0.6 0.8

0.8

0.6

0.4

0.2

0

.0.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Figura 1.18: Níveis de Resolução da função u(x), ni 6 e n2

media cdul« u(x): niwl k:3 media GeNIal u(x): nível k::4

0.8

0.6

0.4

0.2

4.2
02 0.4 0.6 0.8

-3Figura 1.19: Níveis de Resolução da função u(x), n3 4 e n4

Os gráficos dos detalhes para cada nível de fatoração estão nas figuras (1.20) e (1.21).
Observa-se que a localização dos detalhes com maior módulo é exatamente nas regiões onde
a fução é descontínua.
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0.15
k:

0.1

0.05

0

0.

0.15
0 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.90.20.1

detalhes de uex):nivela
0.15

0.1

0.05

0

4.1

-o.IS
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.90.10

detalhes de u(x):nivela

Figura 1.20: Detalhes da função u(x) nos níveis l e 2

0.150.15
k:3

0.10.1

0.050.05

00

4.05

-0.14.

4.15
0.20.3 0.8 0.9 0 0. 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.90.60.50.4 0.70.20 0.

detalhes de u(x):nive13 detalhes de u(x):nive14

Figura 1.21: Detalhes da função u(x) nos níveis 3 e 4

O terceiro exemplo é a função w(z) que apresenta um salto na derivada primeira. Os
valores máximos dos módulos dos detalhes por nível de resolução são apresentados na tabela
(1.6). Pela estimativa dada em (1.47), ldkl N (hÉ)'lw(:)l, o que explica a diferença do
comportamento dos coeficientes para funções suaves e funções não suaves.

Tabela 1.6: Valor máximo dos detalhes de w(z) por nível

nível k m.az]  

 
7.4841471107973D-03
1.5004554389334D-02
3.0308329134750D-02
6.3263438229339D-02
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w(x) e sua media celular: k:O
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Figura 1.22: Médias Clelulares da função w(aç) no nível mais refinado

w(x) 8 sua media celular k=l w(x) e sua media celuln: k=2
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Figura 1.23: Fatoração de w(z) em quatro níveis

Os gráficos dos detalhes a cada nível de fatoração seguem abaixo.
detalhes de maior módulo indica onde a função deixa de ser suave.

A localização dos
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detaPies no nível:k=2

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Figura 1.24: Detalhes de m(z) nos quatro níveis de fatoração

Com isso, pode-se observar que tanto no contexto de valores pontuais quanto no de médias
celulares, o decaimento dos coeficientes wavelet está relacionado com a suavidade da função.
No caso da função descontínua, o módulo dos coeficientes permaneceu constante em todos os
níveis da transformação. Já a função suave apresentou detalhes cujo comportamento seguiu
o previsto pelas estimativas (1.16) e (1.17). Outro aspecto interessante é a propriedade
apresentada pela transformação para valores pontuais de manter inalterados os valores entre
posições comuns a um nível e outro de transformação. O que não ocorre no contexto de
médias celulares, as médias de um nível não se mantém nos demais níveis de transformação,
como indica a relação de escala (1.31).

D4 D5 0 04   D6



Capítulo 2

Compressão de Dados

Uma das vantagens de utilização da representação multiresolução é possibilitar a inserção
de algum procedimento de compressão ou processamento de dados entre a transformada
direta e a sua inversa.

Uma vez que a representação multiresolução de uma sequência discreta de valores. uo.
pode ser vista como uma decomposição de uo em escalas, os coeâcientes wavelets af podem
ser interpretados como sendo informações " complementares " que ainda devem ser agregadas
aos valores previstos pelos coe6cientes u# para a obtenção dos valores de uk'i no nível mais
refinado , ou soja, os coeficientes wavelet c6 guardam os detalhes que foram retirados de um
nível mais refinado para a formação do nível mais grosseiro.

Como este processo de passagem de um nível para outro é feito através de interpolação, os
coeficientes d? possuem, além dos detalhes intrínsecos a uma nova escala, uma componente
relativa ao erro causado pelo interpolador. Pode-se dizer, então, que os coeficientes wavelet
carregam duas informações: uma que não pode ser eliminada, pois é fundamental para a
reconstrução da função na escala original, e outra devido ao interpolador utilizado.

O processo de compressão de dados visa exatamente "eliminar" esta última componente
da representação multiresolução. Descarnam-se, então, coeficientes wavelet cuja norma estria
abaixo de uma certa tolerância c produzindo uma representação multiresolução f meada
De fato, os coeficientes wavelet menores do que c são substituídos por zero na representação.
E após a aplicação da transformada wavelet inversa, obtém-se uma aproximação para a
função original.

A tolerância, muitas vezes, está relacionada com a ordem do preditor utilizado. Na ver.
dade, diferentes escolhas pala a tolerância implicam em um número maior ou menor de
coeficientes wavelet descarnados, produzindo diferentes graus de compressão, e conseqüente-
mente, produzindo aproximações, em algum sentido, "melhores" ou "piores"

E importante salientar que os coeâcientes wavelets quando não descarnados da represen-
tação multiresolução, indicam que, na posição correspondente, o valor da função não pode

39
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ser substituído com uma boa precisão pelo valor fornecido pelo preditor, sendo, então, um
indicador da presença ou do surgimento de uma "nova" escala.

Quando esta representação truncada e sua inversa ainda forem armazenadas de forma
eficiente (esparsa), consegue-se uma redução significativa do espaço exigido para o armaze-
namento dos dados e conseqüentemente um aumento na velocidade de processamento destes.

Define-se, então, na seção l o operador de truncamento, passo fundamental para reali-
zação da compressão de dados. Na seção 2, aplicam-se as diferentes estratégias de compressão
aos exemplos numéricos do capítulo anterior e verifica-se, para cada caso, a quantidade de
coeficientes significativos obtida. E na seção 3 apresenta-se o conceito de representação
pontual esparsa, definido por Holmstrõm em 1201

2.1 '1Yuncamento

No Capítulo l foram apresentadas estimativas para o módulo dos detalhes para cada
nível É;: a expressão (1.17) fornece uma estimativa para função suave e (1.19), para função
com descontinuidade utilizando valores pontuais nas transformações. Já a expressão (1.47)
fornece uma estimativa para função com descontinuidade utilizando médias celulares.

A idéia central da compressão de dados é descartar da representação multiresolução
coeficientes wavelet que tenham módulo "muito pequeno" , menor do que a cota apresentada
na estimativa (1.17), testando apenas aqueles denominados coe$cientes ságn</icat uos. Isto é
possível, pois o detalhe a5 informa se o valor obtido pelo preditor está ou não próximo do
valor real do nível mais fino e os detalhes descarnados são exatamente aqueles cujos preditores
fornecem boas aproximações para os valores da próxima escala mais refinada.

O procedimento de compressão mais simples e usado em análise numérica é definido da
seguinte forma:

4-'-.(4)-l:l,; í4i * (2.1)

com tr.. sendo denominado operador de truncamento e cÀ;, uma certa tolerância escolhida
para o erro em cada nível k.

Segundo Percival e Walden, l34j, este operador é denominado operador de truncamento
duro 6hard fAresho/dÍng,), pois todo coeficiente que exceder ci; fica inalterado e não existe
nenhum coeficiente wavelet que possua valor entre --ck e ch. Na figura (2.1) este operador é
representado pela linha contínua.

Outro operador apresentado em 1341, denominado operador de truncamento suave Íso#
[AresAoZding9, tem a seguinte forma:

4 - t-. (4) .ág«(df )(l@ l cÊ)+, (2.2)
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sendo

+l, se af > o;
0, se dJ+ = 0;
-l, se óf < 0;

'ig«(4) . («)* z, se z ? 01
0, se z $ 01

Os coeficientes que excedem cJ; em magnitude são diminuídos de cÀ; e aqueles com magni-
tude menor ou igual a ck são anulados. Este operador é representado com linhas tracejadas
«a 6g«ra (2.1).

Ainda é possível a obtenção de um operador que soja uma mistura dos operadores duro e
suave, o que em l34) é denominado mid IAresAo/dáng, ou seja, um operador de truncamento
médio, definido por:

# (4) {pn(4)(141-'*)+--, (2.3)
sendo

(lófl - '*)-.+ 2(.41 -- 'k)+, se 141 $ 2.Ê;
ófl, caso contrário;

Aqui os coeficientes, cujos módulos são maiores do que 2ck, ficam inalterados. Aqueles
com módulo entre ck e 2ck são encolhidos e os demais são considerados nulos. Este operador
é representado pela linha pontilhada na figura (2.1).

3cÊ

2ct

'€k--3ck --2ci;

1 1
ck 2cÊ 3ck

2ct

3cÉ

Figura 2.1: Operadores de truncamento

Estes operadores também são muito utilizados na análise de séries temporais, tomando-se
= (í, para todo nível k, sendo (í uma constante fixada 1341.
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Após a aplicação do operador de truncamento em cada nível, obtém-se então uma repre
sensação multiresolução frzincada denotado por:

a« da,...,P',u') (2.4)

Aplicando a {Zw o algoritmo (1.15) para transformação inversa, obtém-se uma aproxi-
mação para o vetor inicial u'

ã" 'ãw (2.5)

Harten j151 mostra, no caso da transformação envolver médias celulares da função, que
a diferença entre o dado original e o obtido através da representação truncada está limitada
por

l«' - a"ll ; :
k-l

(2.6)

e que considerando ck 2'kc/c, obtém-se

lu' - Ü'll5;., (2.7)

sendo c a tolerância para o erro total de compressão e cÀ; a tolerância para cada nível.

Na realidade, na obtenção de (2.6) e (2.7) é essencial que os algoritmos para transfor-
mada direta e inversa sejam estáveis com respeito a perturbações. Em j171, Harten e Yad
demonstram a estabilidade do algoritmo para transformada wavelet inversa com respeito a
perturbações na representação multiresolução.

Pala transformações lineares, Arandiga ef aZ., jll, mostra que: se o algoritmo de fato-
ração for estável, então dada uma perturbação para um dado inicial ug, perturbações nos
coeficientes wavelets af e no nível mais grosso obtidos após a fatoração ul são limitadas pela
perturbação imposta ao dado inicial.

Já para técnicas não lineares, cuja transformada depende dos pontos do estêncil consi-
derado, as estimativas apresentadas em jll não podem ser mais utilizadas e a questão da
estabilidade é posta da seguinte forma por Arandiga et aZ. em l2l: -Dada uma seqdênc a
fo e um Rímel d!.. tolerância E, para Q Precisão, deseja-se obter umü fatoração tr"fincada
fM li I''.,ât)t tal que fn -- M'\ fM esteja pro=trno (lo dado \ntcl,(ll 'para. u'mQ noT'ma,

apropriada, isto é, ll.f' -- /'ll $ C'c.

Sendo assim, em ambos os casos, estudar o efeito de usar d@ (detalhes truncados) ao invés
de usar af para reconstruir o sinal é equivalente a estudar o efeito de uma perturbação nos
coeficientes wavelet dõ} = (dJk + #) no resultado da transformação inversa.

O erro introduzido pela perturbação nos coeficientes wavelet no resultado do algoritmo
de reconstrução pode ser estimado por análise, mas não pode ser controlado diretamente. O
que se pode controlar é a faze de compressão de acordo com escolha feita para {ckll::.
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Segundo Harten, jlõl, a fora de compressão é dada por

tc
D.l+ N'i, (2.8)

onde No é o número de pontos na escala mais fina, ATL = No/2l:' é o número de pontos
na escala mais grossa e ID.l é a quantidade de elementos no con.junto D. dos índices dos
coeficientes wavelet significativos, D. = D.(uO) = {(J, k) l laJ+l > cÊ}.

Uma observação ainda é que se todos os coeficientes wavelet falem descarnados da re-
presentação multiresolução, a taxa de compressão, fc, será máxima, tc = /Vo/.Arz :: 2"''L
e neste caso, o grau de compressão também será máximo, restando apenas as informações
no nível mais grosseiro para representar a função. Qualquer outro valor na malha será cal-
culado a partir de sucessivas interpolações a partir destes dados na malha grosseira. Caso
nenhum coeficiente (# seja descartado, tem-se l]).l = /Vo e nenhuma compressão será obtida,
t;CINE

Em aplicações envolvendo transmissão de sinais pela internet, por exemplo, tem-se por
objetivo conseguir a representação mais esparsa possível, ou a taxa de compressão maior
possível, preservando a qualidade do sinal. Já no caso de aplicações que utilizem a represen-
tação esparsa na resolução de operadores diferenciais, devem ser incluídos algumas escalas
poi segurança, uma vcz que a solução obtida ainda deverá evoluir no tempo. No próximo
capítulo, serão discutidos tópicos referentes a este segundo tipo de aplicação e a evolução da
solução em uma forma esparsa.

2.2 Estratégias de Compressão

Como foi observado na seção anterior, a taxa de compressão varia com a escolha feita
para c e [ckll i' A escolha para {cÊ}Í];: é feita de acordo com as estimativas de decaimento
dos coeficientes wavelets, por exemplo as expressões (1.17) e (1.19) apresentadas no Capítulo
1, ou ainda, as estimativas apresentadas por Cohen em l71, obtidas dependendo do espaço no
qual a função inicial é considerada. Então, fixada a tolerância c, algumas possibilidades para
as astral(ígÍas de compressão, também chamadas esfrat(ígias de come, ck, são as seguintes:

l Esfrafégáa .Z Segundo Harten j151, uma possibilidade de escolha é: c# = ãr, ou sqa, os
valores ck diminuem quando k cresce (quando a escala varia da mais fina para a mais
grossas .

2. .Estratégia 2 Outra possibilidade é:
escala k.

Os valores cA; neste caso crescem com a

3 Estratégia g Propomos uma forma "híbrida" que mistura as duas possibilidades ante-
riores é ck = ãêr, com -L = número de níveis na transformação. Os valores ck também
crescem com o aumento da escala , só que ao contrário de Harten, tem-se fixada a
tolerância c no nível mais grosso .L.
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Ainda existem outras estratégias consideradas em j1l, l21 e a mais simples de todas que
é ck = c, Vk, mas que não serão estudadas nesta Seção.

Resultados Computacionais
As funções (1.23) utilizadas nos testes computacionais do capítulo (1) serão também

consideradas nesta Seção para o estudo da taxa de compressão e sua relação com a estratégia
de compressão empregada.

«(«) (2«'«), « c to, il

«,(z) «n({r(« - {))l, « c to, il

«.«, -{ ã:

0.25 5; ]ç < 0.75
0 $ sç < 0.25, e 0.75 $ z $ 1

Então, para cada estratégia analisam-se a taxa de compressão e a quantidade total de
coeficientes significativos. Os gráâcos mostram suas posições por escala para cada uma das
funções-exemplo e para diferentes tipos de transformação. Nesta seqüência de testes

e o nível mais refinado considerado possui Aío = 2"' pontos com no = 9,

e .L = 6 níveis de transformação, portanto a escala mais grosseira possuirá Art = 29'6
2; pontos.

Quando for usado preditor linear para valores pontuais no algoritmo de fatoração, a
transformação é denominada de 7}ans/ornada WaueZet Pontua/ .Linear (TWPI). Quando o
preditor for cúbico, 7rané!/c;armada W'aueZef PontwaZ Cúóáca (TWP3) e quando o preditor for
de grau 5, Trané@rmada H''aoe/et PonfuaZ de grau 5 (TWP5)

Para as fatorações envolvendo médias celulares, usa-se a mesma regra de classificação.
Trens/armada WaueZet para .A/édãa (7eZ&lar de grau 3 (TWMC3), quando F = 3 e Zrans/or-
nada H''aue/et para Média Oe/usar de grau 5 (TWMC5), quando F = 5.

2.2.1 Estratégia l cx;
C
2k

Teste transformada fixada, valor de corte variando: Função v(x)

A primeira função a ser testada é a função u(z) = sen(2r#) do exemplo (1.23). Os gráâcos
da figura (2.2) mostram as posições dos coeficientes significativos obtidas para TWPI quando
8 = 10's e c = 10 4. Na figura (2.3) estão as posições significativas por nível obtidas quando
c :: 10-s e e = 10-2, pala a mesma transformação. Todas as posições são dadas em relação
à malha mais refinada para o domínio da função, o intervalo 10,11. As diferentes alturas
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com que os pontos significativos são apresentados apenas indicam o nível de surgimento do
coeficiente, conforme o nível da transformação. Na altura 1, por exemplo, estão os coeficentes
obtidos no primeiro nível de transformação, e assim sucessivamente.

o o.i 0.2 0.3 0.4 0.s 0.6 0.7 0.8 0.9 1 "ã' ''i.i''''i] on 0.4 0.5 0.0 0.7 0.8

Figura 2.2: TWPI v(x): Posições significativas c = 10-s e c = 10-4

Figura 2.3: TWPI v(x): Posições significativas c = 10-3 e c = 10-2

Têm-se ainda as posições significativas dos coeficientes de u(a;) quando é utilizado preditor
de grau 3. Novamente são apresentados na figura (2.4) gráficos com os resultados para
c := 10-s, c = 10-4, e na figura (2.5) os resultados para c = 10-3 e c = 10-2
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Figura 2.4: TWP3 v(x):Posições significativas c = 10's e c = 10 4

0
o.t 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Figura 2.5: TWP3 v(x):Posições significativas c = 10-3 e c = 10-2

Seguem as posições significativas dos coeficientes de u(sç) quando é utilizado preditor de
grau 5. São mostrados os resultados para c - 10-s, c - 10-4 na figura (2.6), e pala c - 10 3
e c = 10 2 na figura (2.7).
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6

5

00 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.80.6 0.9

Figura 2.6: TWP5 v(x):Posições significativas c 10-s e c 10 4

0 0
0.30 0.1 0.2 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Figura 2.7: TWP5 v(x):Posições significativas c 10-3 e c 10-2

O total de coeficientes significativos para cada c para cada uma das transformações
utilizadas está na tabela (2.2.1) na parte esquerda e na parte direita, estão as taxas de
compressão. Pode-se observar que para a faixa de valores escolhida para c, a TWPI teve
as taxas de compressão mais baixas, no entanto todas as transformações, TWPI, TWP3 e
TWP5, mantiveram a mesma tendência, aumentando a compressão conforme c cresceu. Para
taxas de compressão elevadas, é natural que a quantidade de pontos significativos na malha
seja pequena e vice-versa. Observa-se também que conforme a ordem da transformação
aumentou, obteve-se um aumento da taxa de compressão.
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Tabela 2.1: Número total de coeficientes significativos e Taxas de compressão

Teste transformada fixada, valor de corte variando: Função u(x)

A próxima função é a função pulso u(z). Os gráficos a seguir repetem os testes anteriores
para a estralégãü -Z. Não houve variação da taxa de compressão com o valor atribuído para c,
apenas com o grau do interpolador. Abaixo seguem as posições significativas dos coeficientes
de u(aç) quando é utilizado preditor de grau 1, figura (2.8), preditor de grau 3, figura (2.9) e
preditor de grau 5,figura (2.10).

Figura TWPI u(x): Posições significativas, independente do valor de c

Figura 2.9: TWP3 u(x): Posições significativas, independente do valor de c

6 TWPI TWP3 TWP5 C TWPI TWP3 TWP5

  y       
4.92
8.53

16.00
21.33

16.00
16.00
32.00
32.00
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Figura 2.10: TWP5 u(x) :Posições significativas, independente do valor de c

O total de coeficientes significativos para cada c para cada uma das transformações
utilizadas está na tabela (2.2) à esquerda e as correspondentes taxas de compressão estão na
tabela (2.2) à direita. Os valores para a taxa de compressão ilustram um comportamento
já esperado, uma vez que a função apresenta descontinuidade tipo salto e por isso seus
coeficientes wavelet não decaem. Houve portanto apenas a atuação do grau do preditor sobre
a taxa de compressão. Outra observação interessante é que o número de pontos mantido na
representação da função na vizinhança da descontinuidade aumentou, conforme aumentou a
ordem da transformacã.o.

Tabela 2.2: Número total de coeficientes significativos e Taxas de compressão

Teste transformada fixada, valor de corte variando: Função w(x)

A terceira função a ser testada é m(z). Novamente mantém-se a primeira estratégia fixada
e variam-se o grau do interpolador e o valor de corte atribuído no operador de truncamento.
Na figura (2.11) o interpolador utilizado na transformação foi o linear. Nas figuras (2.12) e
(2.13), o interpolador utilizado foi o cúbico e na figura (2.14), o de grau cinco.

E TWP] TWP3 TWP5 lr TWPI TWP3 TWP5

      l 25.60000
25.60000

11.636363
11.636363
11.636363
11.636363

7.757575
7.757575
7.757575
7.757575
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0
0.2 0.40.1 o.s 0.90.6 0.8

00
0.80.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 o.t 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.70.2 0.3 0.9

Figura 2.11: TWPI w(x): Posições significativas c=10-s, 10-4, 10-3 e 10-a

Figura 2.12: TWP3 w(x): Posições significativas e=10-s e 10 4

 

l#+++ + + +++++++++++++++ ++

l l l l l l l l l l
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significativos sigN6caüvos

0 0.30.1 02 0.70.4 0.5 0.6 0.90.8 0.20 0.1 0.3 0.50.4 0.6 0.7 0.8 0.9

Figura 2.13: TWP3 w(x): Posições significativas c=10-3 e 10 2

sipilicaUws

0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

slgnilicaüvos

0 00.1 0.40.2 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 0 0. 02 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9

Figura 2.14: TWP5 w(x): Posições significativas c=10-s, 10-4, 10-3 e 10-2

A quantidade de coeficientes significativos pala w(z) e as correspondentes taxas de com-
pressão estão na tabela (2.3), partes direita e esquerda respectivamente.

Uma observação quanto às posições significativas, no caso da TWPI não houve con-
tribuição de coeficientes wavelets das escalas mais refinadas para representar a região não
suave, pois para as escalas consideradas, esta região foi aproximada linearmente. Já para as
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transformações TWP3 e TWP5, a região não suave foi "bem capturada" pelos coeficientes
wavelet.

Tabela 2.3: Número total de coeficientes significativos e Taxas de compressão

2.2.2 Estratégia 2 ck = ini:t

Teste transformada fixada, valor de corte variando: Função v(x)

Para cada transformação via valores pontuais da função, os gráficos mostram as posições
dos coeficientes significativos por escala de acordo com os quatro valores escolhidos pala a
tolerância. Nas figuras (2.15) e (2.16) são apresentadas as posiçoões sigi6cativas obtidas
para tranformada linear quando o valor de corte é assumido c = 10's, c = 10-4, c = 10-3 e
6 - 10 2. Na figura (2.17) a transformação utilizada é a cúbica e consideram-se os mesmos
valores para c E na figura (2.18) é utilizada transformada de grau 5 com c = 10-s, c - 10-4

310e c

Figura 2.15: TWPI v(x): Posições signi6cativas c=10 5 e 10-4

[ .l l .'. .l :. .'. .l .l .'. .'. .'. .l .l : .'. i .
 
 
 

 
 
 

C TWPI TWP3 TWP5 C TWPI TWP3 TWP5

  l      
1.0240000
2.064516]
4.1967213
8.5333333

6.736842
7.314285

l0.666666
16.000000

8.0000000
8.8275862
9.8461538
12.1904761
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Figura 2.16: TWPI v(x): Posições significativas c=10-3 e 10-2

Figura 2.17: TWP3 v(x): Posições significativas c=10-s, 10-4, 10-3 e 10 2

A quantidade de coeficientes significativos para o(z) e as correspondentes taxas de com-
pressão estão na tabela (2.4). Observa-se que praticamente não houve compressão quando
utiliza-se TWPI pala estes valores de c, e para as transformações com preditores de grau
maior, as taxas de compressão foram lealmente expressivas.

1+ + + + + P + + + + + + ++++++

 
 

[.].].].].].].].].].].].].].].].].:
b -
 
 

  
0 0.1 02 0 3 0 4 0 S 0 6 0.7 a809

3

 

 

+

0 01 02 a3 04 05 0.6 07 08 0.9
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0.902 0.3 0.4 o.s 0.6 0.7 0.8

Figura 2.18: TWP5 v(x): Posições significativas c=10 5, 10-4 e 10-3

Tabela 2.4: Número total de coeficientes significativos e Taxas de compressão

Teste transformada fixada, valor de corte variando: Função u(x)

Não houve variação da taxa de compressão com c para nenhuma das transformadas utilizadas,
houve apenas variação com o grau do interpolador utilizado, como já havia ocorrido para a
estratég a -Z. São apresentados na figura (2.19) apenas os gráficos para c - 10-s para cada
um dos tipos de transformação.

C TWPI TWP3 TWP5 C TWPI TWP3 TWP5

t   {    
l.ooooooooooo
l.ooooooooooo
1.02400000000
1.02400000000

1.280000000
5.333333333

12.800000000
32.000000000

16.000000000
18.285714285
32.000000000
64.000000000
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0.5D.l 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 0.2 0.3 0.4 o.s 0.6 0.7 0.8 0.9

Figura 2.19
TWP5

Posições significativas pala u(x) independente do valor de c: TWPI, TWP3 e

A quantidade de coeficientes significativos para u(aç) e as taxas de compressão para a
função u(sç) são dadas pelas tabelas a seguir. A TWPI forneceu a melhor taxa de compressão
uma vez que a função inicial é linear por partes com descontinuidade tipo salto.

Tabela 2.5: Número total de coeficientes significativos e Taxas de compressão

Teste transformada fixada, valor de corte variando: Função w(x)

No teste feito para transformação linear, a quantidade de significativos para c :: 10-s e para
c :: 10'' é praticamente a mesma, 504 e 502 coeficientes respectivamente. Apresentam-
se, então, os gráficos para c ' 10 s, para c ' 10-3 e c = 10-2 na figura (2.20). Para a

C TWPI TWP3 TWP5   TWPI TWP3 TWP5

      + E
25.6000
25.6000
25.6000
25.6000

11.63636
11.63636
11.63636
11.63636  
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transformada cúbica, os resultados para c :: 10'5, c :: 10-4, c = 10-3 e c = 10'2 estão nas
6guras (2.21) e (2.22). E para os mesmos valores de c, os resultados para transformada de
grau 5 estão na figura (2.23).

0.7 0.8 o.g0.6

Figura 2.20: TWPI w(x): Posições signi6cativas c=10-s, 10-3 e 10 2

0
D 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0 0.t 0.2 0.3 0.4 0.S 0.6 0.7 0.8 0.9

Figura 2.21: TWP3 w(x): Posições significativas c=10's e 10 4

Ú.
 
1 .
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0 0
0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 0.2 0.4 0.5 0.60.3 0.7 0.90.8

Figura 2.22: TWP3 w(x): Posições significativas c=10-3 e 10-a

Figura 2.23: TWP5 w(x): Posições significativas c=10-s, 10-4, 10-3 e 10-2

A quantidade de coeficientes signiÊcativos pala w(aç) e as taxas de compressão associadas
estão na tabela (2.6). Pela definição obtém-se valores de corte ck menores para as escalas
refinadas, o que provoca um corte grande de coeficientes nestas escalas. Para os níveis mais
grosseiros ocorre o contrário, ck fica maior e portanto um número menor de coeâcientes são
desprezados.

  
0 0.1 0 2 0 3 0 + 0 S 0 8 0.7 0 80.9

 
 

  a 0.1 0 2 03 0 + 0.S 06 0.7 a 8 0g

:
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Tabela 2.6: Número total de coeficientes significativos e Taxas de compressão

2.2.3 Estratégia 3 cx; = ãÉ:r

Nesta estratégia, os valores de corte cÀ; crescem conforme a malha vai âcando mais grosseira
E a tolerância c é exatamente o valor de corte do nível mais grosseiro nl

Teste transformada fixada, valor de corte variando: Função v(x)

Nas figuras (2.24) e (2.25) estão os resultados para a transformada linear. Os casos c = 10-s
e c = 10-4 produzem o mesmo número de coeficientes significativos. Para a TWP3 c :: 10 4
e c :: 10-a possuem o mesmo número de coeficientes nas mesmas escalas. Para o caso
E :: 10-2. todos os coeficientes wavelet foram descarnados, sendo então mostrados apenas os
casos relevantes na âgura (2.26). E para TWP5 os resultados são mostrados na figura (2.27).
E :: 10-4 e c = 10-s possuem o mesmo número de significativos e para c :: 10-2 todos os
coeficientes roíam descarnados.

Figura 2.24: TWPI v(x): Posições significativas c 10 5 e 10 3

 
 
 

n2 n3 04 0S 06 07 08 09

C TWPI TWP3 TWP5 E TWPI TWP3 TWP5

    $   
l.oooooooo
1.00392156
1.02400000
1.66233766

3.87878787
6.91891891
l0.66666666
14.22222222

8.0000oo00
9.14285714
9.14285714
9.14285714
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Figura 2.25: TWPI v(x): Posições significativas c = 10 2

0.20 o.t 0.50.3 0.4 0.90.6 0.7 0.8 0.1 0.50.2 0.3 0.4 0.70.6 0.90.8

10 5Figura 2.26: TWP3 v(x): Posições significativas c e 10-4

0
0 0.1 0.2 0.4 0.60.5 0.7 0.90.8

Figura 2.27: TWP5 v(x): Posições significativas c = 10-s e 10 4

A quantidade de coeficientes significativos para u(aç) e suas taxas de compressão são dadas
na tabela (2.7) a seguir.
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Tabela 2.7: Número total de coeficientes significativos e Taxas de compressão

Teste transformada fixa, valor de corte variando: Função u(x)

Novamente não houve variação da quantidade de significativos com o valor atribuído
para a tolerância, apenas com o grau do polinâmio interpolador. Abaixo na figura (2.28)
seguem os gráficos para cada um dos tipos de interpolador utilizado.

0.90.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.80.1o.s 0.6 0.7 0.8 0.90. 0.2 0.3 0.4

Figura 2.28: Posições significativas para u(z) independente do valor de c: TWPI, TWP3 e
TWP5

A TWPI novamente descartou o maior número de coeficientes do que todos os demais
testes. Na tabela (2.8) estão os valores para o número de significativos por transformação e
a taxa de compressão por transformação, para cada um dos valores atribuídos pala c

C TWPI TWP3 TWP5 C TWPI TWP3 TWP5

  $     
l.oooooooo
l.oooooooo
1.20754716
l0.6666666

4.92307692
l0.66666666
l0.66666666
64.00000000

18.2857142
32.0000000
32.0000000
64.0000000
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Tabela 2.8: Número total de coeficientes significativos e Taxas de compressão

Teste - transformada lixada, valor de corte variando: Função w(x)

Na figura (2.29) estão apresentados os resultados para o interpolador linear. Nas figuras
(2.30), (2.31) e (2.32) estão os resultados para TWP3 e pala TWP5, respectivamente.

0.1 0.2 0,3 050.4 0.6 0.7 0.8 0.9 0 0.1 0.2 0B 0.4 o.s 0.6 0.7 0.9

Figura 2.29: TWPI w(x): Posições Significativas c=10-s, 10-4, 10-3 e 10-2

 
 
 

l++++ ++ + +

 
 

E TWPI TWP3 TWP5   TWPI TWP3 TWP5

        [
25.6000
25.6000
25.6000
25.6000

11.63636
11.63636
11.63636
11.63636  
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0
0.90.7 0.80. 0.2 03 0.4 0.5 0.6

Figura 2.30: TWP3 w(x): Posições Significativas c=10-s, 10-4, 10-3 e 10 2

Figura 2.31: TWP5 w(x): Posições Significativas c=10-s e 10-4
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0,2 0.3 0.4

Figura 2.32: TWP5 w(x): Posições Significativas c=10-3 e 10-e

Pelos gráficos da figura (2.29) observa-se que para valores de c menores do que 10-s,
a compressão será insignificante. Já valores entre 10-3 e 10-2 podem produzir represen-
tações esparsas com uma melhor distribuição de pontos significativos entre as escalas. E nas
figuras (2.30), (2.31) e (2.32) também pode-se perceber a influência da tolerância sobre a
representação esparsa.

O número de coeficientes significativos para w(z) e a taxa de compressão seguem na
tabela (2.9) abaixo:

Tabela 2.9: Número total de coeficientes significativos e Taxas de compressão

2.2.4 Análise Comparativa

Apresentam-se agora as tabelas com o número de significativos e com as taxas de com-
pressão correspondentes para cada função, para cada tipo de transformação e para cada c
considerado.

Observa-se que todas as estratégias apresentaram os mesmos resultados para a função
u(aç). Já para as outras duas funções, as estrafég as ] e 3 tiveram resultados sempre com-
paráveis em termos das taxa de compressão obtidas. A astral(íg a 2 considerou praticamente
em todos os exemplos analisados um número maior de coeficientes significativos de acordo
com o grau do interpolador utilizado, conseqüentemente fornecendo taxas de compressão

C TWPI TWP3 TWP5   TWPI TWP3 TWP5

  g  tF
l.ooooooooo
1.019920318
1.312820512

13.473684210

6.918918918
l0.666666666
14.222222222
16.000000000

9.142857142
9.142857142
9.142857142

11.636363636
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menores. Já a estrat(ggáa g possui a vantagem de se identificar " a priori " o valor de corte
no nível mais grosseiro.

Mesmo para a TWPI que forneceu baixas taxas de compressão para funções suaves,
a escolha da tolerância c é muito importante. Dependendo desta escolha, uma estratégia
pode fornecer taxas.de compressão melhores ou piores, uma v©z que ainda outros favores são
relevantes neste processo, como por exemplo, a suavidade da função.

Na maioria dos casos testados para cada uma das estratégias, TWP3 e TWP5 produziram
resultados qualitativamente comparáveis em relação às posições significativas. Já as taxas de
compressão para TWP5 foram maiores do que para TWP3, no entanto, em termos de custo
computacional a TWP3 é mais vantajosa, pois requer um número menor de operações. Nas
aplicações do capítulo 3 serão utilizadas TWP3, pela facilidade de implementação e TWPI,
para dados iniciais tipo função pulso.

As tabelas (2.10) e (2.11) mostram os valores obtidos para o número de significativos
e para a taxa de compressão pelas estratégias .í, 2 e 3 para a função u(z). A ordem da
transformação foi considerada 1, 3 ou 5 e os valores de corte roíam considerados entre 10-2

5e lO

Da mesma forma são apresentados nas tabelas (2.12) e (2.13) os resultados para a função
m(z). E para a função u(z) os valores para a quantidade de pontos na malha esparsa e as
respectivas taxas de compressão estão nas tabelas (2.14) e (2.15).

Tabela 2.10: Número de Significativos, função v(x)-estratégias .Z, 2 e g

  Estratégia l H'.all-n+Áa n 9uu UIL CAv\ ft)xw u Estratégia 3
TW]

10 5 TW3
TW5 Z y Z
TWI

10 4 TW3
TW5 T T T
TWI

10 3 TW3
TW5 T T T
TWI

10-2 TW3
TW5 Ç ':' T
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Tabela 2.11: Taxas de compressão, função v(x)-estrafég as .Z, 2 e 3

Tabela 2.12: Número de Significativos, função w(x)-estratégias ], 2 e 3

  Estratégia l Estratégia 2 Estratégia 3
TWI

10-s TW3
TW5

1,024
4,923
16,000

l,ooo
1,280

16,000

l,ooo
4,923

18,285
TW]

10 4 TW3
TW5

1,333
8,533

16,000

l,ooo
5,333

18,285

l,ooo
l0,666
32,000

TWI
10-3 TW3

TW5

2,976
16,000
32,000   1,207

l0,666
32,000

:.-' i:i 8,533    

  Estratégia l Estratégia 2 Estratégia 3
TW]

10 5 TW3
TW5 g    
TWI

10-4 TW3
TW5

240
62
50

502
66
48 T

TWI
10 3 TW3

TW5 T T 382
28
48

TWI
10 2 TW3

TW5   T  
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Tabela 2.13: Taxas de compressão, função w(x)-estratégias .Z, 2 e 3

Tabe[a 2.14: Número de Significativos, função u(x)-estratégias ], 2 e g

Tabe[a 2.15: Taxa de Compressão, função u(x)-estratégias ],2 e g

Os testes com c = 10-s, f :: 10 4, c = 10-3 e c = 10-u produziram os mesmos resul-
tados para a função u(z), independentemente da ordem da transformação e da estratégia
empregada.

O operador de truncamento e, conseqüentemente, as estratégias de compressão utilizadas
nesta seção, podem ser aplicados a uma série wavelet, com uma base wavelet qualquer.
No entanto a vantagem de se utilizar transformadas wavelets interpolatórias é que cada
coeficiente wavelet está associado a apenas um valor pontual, e portanto, a uma única posição
na malha uniforme inicial (nível mais refinado, no qual a função foi discletizada). E no caso

  Estratégia l Estratégia 2 Estratégia 3
TWI

10 5 TW3
TW5

1,024
6,736
8,000

l,ooo
3,878
8,000

l,ooo
6,918
9,142

TWI
10 4 TW3

TW5

2,064
7,314
8,827

1,003
6,918
9,142

1,019
l0,666
9,142

TW]
10 3 TW3

TW5

4,196
l0,666
9,846

1,024
l0,666
9,142

1,312
14,222
9,142

TW]
10-2 TW3

TW5

8,533
16,000
12,190

1,662
14,222
9,142

13,473
16,000
11,636

  Estratégia l Estratégia 2 Estratégia 3
TW]

e TW3
TW5      

  Estratégia l Estratégia 2 Estratégia 3
TWI

e TW3
TW5

25,600
11,636
7,757

25,600
11,636
7,757

25,600
11,636
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da transformada interpolatória ser para valores pontuais, a passagem de coeficientes wavelet
para valor pontual da função se dá de forma simplificada. Na próxima seção explora-se
esta característica apresentada pelas wavelets interpolatórias e apresenta-se o conceito de
representação pontual esparsa.

2.3 Representaçãojl)ontual Esparsa

Uma aproximação para o gado inicial uo construída a partir da representação multire-
solução truncad? ãiM = (da, ..., dâ, ul) não necessita utilizei o mesmo número de pontos que
o dado inicial uo, No, mas apenas a quantidade de signi6cativos da representação truncada
e dos valores no nível mais grosseiro.

Pelo algoritmo (1.15) para a transformada inversa, tem-se as seguintes operações para a
obtenção de u" através de um

Parca k : z,z l,...,l
u}, l 5; .j $ NA.

.r(«$F: , «*) + 4, l $ .j .$ Nk

Analisando o algoritmo (1.15) para o primeiro nível de reconstrução e lembrando que
âi' = uz', observa-se que os valores em posições pares do nível .L -- l não se alteram quando
é utilizado am ao invés de um

ã&': l $ .j 5; Nk

/(z$1Ú,a') +4', l $j $N#

e os valores em posições ímpares do nível .L -- l ou são aproximados por interpolação ou
necessitam de correção fornecida pelos coeficientes signi6cativos:

ã&": l $ .j 5; N#

/(«$iú, «') + 4' «âÚ, « 4'#. (2.9)

-r(«!13,«'), « 4'-o
Portanto, para se representar os valores da aproximação no nível .L -- l são suficientes

os valores do nível .L e os coeficientes wavelets significativos, uma vez que os demais valores
são "bem aproximados" por interpolação a partir dos dados no nível .L. Com isso o número
de pontos utilizado na reconstrução é .Arz + Nsl, com Nsl sendo o número de coeficientes
significativos do níve] .L. Em gera] /Vsz, < ]Vz. Utilizando o mesmo raciocínio para os níveis
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que faltam ser reconstruídos, pode-se obter uma aproximação ãO com apenas ((NL + Nsl,) +
,ÍV,L-t) + ... + /V,2) + Nsl = Nz + ID.l pontos.

Esta transformação foi definida por Holmstrõm em 1201 e é denominada trens/armada
made/et {nuersa esparsa (TWIE), pois o algoritmo de reconstrução é de fato utilizado apenas
para aqueles pontos que correspondem a coeficientes wavelets significativos. Os demais
pontos são diretamente obtidos por interpolação dos valores em níveis mais grosseiros de
forma recursiva.

Esta transformação inversa produz uma -Representação PonluaZ Esparsa-ÍRPE9 da função
(naturalmente associada a uma malha esparsa). Holmstrõm j211 observa que a .RP-E pode
ser obtida sem que a representação multiresolução seja explicitamente formada, como indi-
cado no diagrama (2.33) abaixo. Isto é obtido quando os valores pontuais são diretamente
armazenados ao invés dos coeficientes wavelet durante o cálculo das transformações direta
(TWD) e inversa (TWIE). Na verdade os coeficientes wavelet são utilizados apenas para
decidir se o valor pontual correspondente é ou não incluído na RP.8 (e portanto, se sua
posição pertence ou não à malha esparsa). A representação esparsa de uma função não
pode ser tratada como uma expansão da função em uma determinada base, ela é apenas a
representação da função em um conjunto de pontos especialmente escolhido j211.

tr.

Figura 2.33: Diagrama com os operadores envolvidos na RPE

2.3.1 Reconstrução

No diagrama (2.33) ainda existe mais um operador a ser analisado. É o operador de Recons-
trução, 7Z, que tem por objetivo obter os valores da função nas posições que não estão na
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malha esparsa, mas que pertencem à malha uniforme inicialmente dada

Os valores da função são obtidos unicamente por interpolação, produzindo assim uma
aproximação para uo com Aro pontos. O interpolador para cada ponto é construído de forma
diádica, ou seja, os valores utilizados para construir o interpolador estão em um nível mais
grosseiro do que o ponto a ser ieconstluído.

Em aplicações envolvendo computação gráfica e tratamento de imagem [441, este pro-
cesso de interpolações sucessivas por nível é denominado de .4Zgor tmo de Széódáu são, que
corresponde à parte do algoritmo (2.9) para coeficientes c4 nulos.

Os algoritmos de subdivisão utilizam interpolações de um nível para outro de forma
diádica a partir de uma malha uniforme grossa para calcularem os valores da função nos
pontos médios de cada intervalo que são acrescentados na malha a cada novo nível obtido.

Na verdade, só faz sentido aplicar o operador de reconstrução, se o algoritmo (2.9) tiver
sido utilizado apenas para os coeficientes significativos, produzindo uma aproximação espar-
sa. Caso contrário, pode-se pensar em 'R como uma espécie de identidade (identidade de
malhas), já que a aproximação produzida já possuirá o mesmo número de elementos do que
o dado na malha fina.

Uma observação interessante é que no caso no qual todos os coeficientes wavelets são
nulos, Deslauriers e Dubuc l91 mostram que a aproximação iio obtida através de sucessivas
interpolações a partir dos valores no nível grosso Z converge uniformemente a uo, quanto
maior for o número de níveis na fatoração.

Outra possibilidade para reconstrução de valores na escala mais fina seria utilizar in-
terpoladores construídos de forma 'sequencial', isto é, interpoladores de grau k construídos
de k + l em k + l pontos da representação esparsa, com variação de um em um ponto da
malha esparsa, desta forma diferindo da reconstrução por níveis obtida pelo algoritmo de
subdivisão. Neste caso, vários pontos da malha fina seriam obtidos através de um mesmo
polinâmio interpolador.

Nos exemplos a seguir apresentam-se as representações esparsas para as funções da seção
anterior, mas seus valores não serão reconstruídos na malha fina.

Exemplos

As representações esparsas para as funções da seção anterior são construídas apenas para a
estrafég a J. Nesta seqüência de exemplos a tolerância c foi 6xada igual a 10-s. Os gráficos
abaixo mostram a posição por nível dos coeficientes wavelets obtidos pela TWPI, TWP3 e
TWP5 e à direita está a RP.E da função.
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v(x). nNel k:O

Figura 2.34: TWPI v(x): Coeficientes Significativos e RPE

posicao dos detahes siglinicativos

Figura 2.35: TWP3 v(x): Coeficientes Significativos e RPE

posicao dos detalhes sigtinmtivos v(x) esparsa

Figura 2.36: TWP5 v(x): Coeficientes Significativos e RPE
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pasicao do detalhes significativos

71

u(x) esparsa

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0 .0.2

00.1 0.2 0.0.3 0.5 0.7 0.8 0.9

Figura 2.37: TWPI u(x): Coeficientes Significativos e RPE

pasicao do detalhes signinmtivos u(x) esparu

Figura 2.38: TWP3 u(x): Coeficientes Significativos e RPE

posicao do deta#tes slgninnativos u(x) esp«sa

Figura 2.39: TWP5 u(x): Coeficientes Significativos e RPE
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Figura 2.40: TWPI w(x): Coeficientes Significativos e RPE

w(x) esparsaposboes dos detalhes significativos
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Figura 2.41: TWP3 w(x): Coeficientes Significativos e RPE

puiooes dos detahes signinmtivos w(x) esposa
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Figura 2.42: TWP5 w(x): Coeficientes Significativos e RPE
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No caso para médias celulares, Kaibara (1241) utiliza a idéia de representação pontual
esparsa e obtém uma representação em células irregulares. O próximo passo será utilizar a
representação pontual esparsa associada à resolução de operadores diferenciais hiperbólicos.
Assim questões como evolução temporal da solução sob a estrutura esparsa e a correção da
representação esparsa conforme a solução evolui no tempo serão estudadas no Capítulo a
seguir
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Capítulo 3

Método Adaptativo

O objetivo deste Capítulo é mostrar como se pode associam esquemas de diferenças finitas
à representação esparsa de uma função para produzir métodos que sejam adaptativos com
relação à representação espacial do operador diferencial.

Um casamento harmonioso é obtido quando se resolvem equações diferenciais hiperbólicas
não lineares por métodos adaptativos, pois a solução destas equações podem desenvolver for-
tes gradientes ao longo de sua evolução temporal em regiões limitadas do domínio espacial.
Os métodos adaptativos, por sua vez, se encarregam de controlar, segundo algum critério,
qual região do domínio espacial deve ser refinada e como deve ser este refinamento, de tal
modo que as variações da solução sejam bem capturadas pelo método numérico de resolução,
fornecendo também uma economia de tempo de processamento e de espaço de armazenamen-
to de dados, principalmente se a estrutura de dados utilizada puder explorar a esparsidade
dos dados.

Como foi visto no Capítulo 2, a transformada wavelet interpolatória produz uma repre-
sentação multiresolução de uma função qualquer e através das estratégias de compressão 2.2
para os coeficientes wavelet, esta representação se torna esparsa. Existe uma concentração
de pontos nas regiões onde a função apresenta variações, como foi visto nos exemplos do
Capítulo 2.

E exatamente esta propriedade que será utilizada como critério de adaptatividade da
malha. Regiões que apresentam variações são representadas por um número maior de pontos,
gerando uma maior concentração de pontos na malha associada. Da mesma forma que regiões
de maior suavidade serão representadas por menos pontos, e portanto a malha associada
também possui um número menor de pontos. O operador diferencial será resolvido a cada
instante de tempo na malha obtida como resultado da aplicação de transformada wavelet à
solução no instante anterior.

Os problemas de valor inicial (PVI) resolvidos neste Capítulo são da forma:

{ :i:;Ó(?:,ii,3 , , ' [',:], (3.1)

75
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com / podendo ser uma função linear ou não de u. E os métodos utilizados serão dados na
formulação conservativa, envolvendo apenas valores pontuais da solução inicial.

Inicialmente apresenta-se na Seção l uma forma geral para o algoritmo de resolução do
PVI, que na verdade, é comum a vários autores: Harten j151, Holmstrõm j211, Kaibara
1241, Biharij51 e Donatllll, por exemplo. Depois, passa-se a discutir cada um dos passos do
algoritmo dado.

Neste trabalho utiliza-se uma estratégia de compressão própria, apresentada no Capítulo
anterior. Sugere-se uma estrutura esparsa para armazenamento dos dados e propõe-se
também uma modificação no algoritmo para obtenção da representação esparsa da função.

3.1 Algoritmo Adaptativo

Em linhas gerais, algoritmos adaptativos que utilizam Wavelets possuem os seguintes passos
em comum:

1. Representação Multiresolução: um := .Amuo = Muo
Transformada Wavelet da condição inicial uo.

2. 'Huncamento: a«.. = tr. (um)
O operador tr.. representa alguma estratégia de corte de coeficientes wavelet de uA,r,
produzindo uma representação truncada aw.

3. Extensão e Obtenção da RPE: ão = .A/ té'(âM)
O operador de extensão agrega alguns pontos à representação multiresolução truncada
âm e aplicando a transformada wavelet inversa, obtém-se a representação esparsa da
função ( pontual ou para médias celulares).

4. E«l«ção: ã:
O operador diferencial é discretizado por algum esquema de diferenças finitas e é evo.
puído no tempo, produzindo uma aproximação para solução em malha esparsa.

5. Reconstrução: ui = Rüt
A aproximação para a solução é reconstruída na malha fina para que se possa aplicar
novamente a transformada wavelet e reiniciar o processo.

6. Retornar ao passo 1, trocando uo por ui

Uma maneira de visualizar os passos do algoritmo é através do diagrama (3.1)
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Figura 3.1: Diagrama com os operadores para Evolução Temporal na RPE

3.1.1 Representação Multiresolução

O primeiro passo do algoritmo é aplicar alguma transformada wavelet, vista no Capítulo
(1) à função dada como condição inicial do PVI. Esta transformação pode ser para valores
pontuais ou pode ser para médias celulares, dependendo da formulação escolhida para o
esquema numérico utilizado, caso a formulação sela conservativa. Nas referências jlSI,j191,
l51, 1241 são utilizadas transformada para médias celulares e j211, para valores pontuais. Nos
exemplos apresentados posteriormente neste Capítulo será utilizada apenas transformação
para valores pontuais.

3.1.2 Truncamento

Como visto no Capítulo (2), existem várias estratégias para se descartar coeficientes wavelet
que não sejam significativos, isto é, que possuam módulo abaixo de um certo valor.

Em j151, Harten apresenta estimativas de decaimento pala os coeficientes wavelet quando
a transformação for para médias celulares e com isso obtém uma estratégia de corte de
coeficientes, como foi visto na Seção 2.1 do Capítulo 2. Esta mesma estratégia foi utilizada
por Kaibara em 1241. Em j211, Holmstrõm utiliza um único valor para corte de coeficientes
independentemente do nível em que se encontra o detalhe, agora no contexto de valores
pontuais. Neste trabalho, utiliza-se a estratégia híbrida proposta na Seção 2.1 do Capítulo

3.1.3 Extensão e Representação Esparsa

A representação truncada da solução inicial, obtida nos passos l e 2 do algoritmo, não leva
em consideração o comportamento futuro da solução. E necessário que pontos adicionais
sejam agregados à representação multiresolução para que, após a aplicação da transformada
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inversa, a representação esparsa resultante permita que o operador seja calculado de for-
ma a transmitir informação para pontos que, em instantes futuros, serão relevantes para a
representação da solução.

Na resolução de equações diferenciais hiperbólicas existem dois efeitos que devem ser
considerados: a velocidade finita de propagação da solução e a geração de ondas de choque
(surgimento de descontinuidades conforme a solução evolui). Estes efeitos desempenham
um papel importante na maneira com que são escolhidos os pontos adicionais, denominados
pontos de segurança, na representação da função.

Da mesma forma que as estratégias de corte independem do tipo de dado a ser transfor-
mado, (média celular, valor pontual, série temporal...), os critérios de inclusão de pontos de
segurança também podem ser utilizados para diversos tipos de dados.

Harten em j151 sugere o seguinte algoritmo:

1. Sdaamatriz{(.j,k)=0, 1$X;$.L; l5;.j$Nk
malha, para cada um dos níveis, igualadas a zero.

2"' k com todas as posições de

2. Para valores de k variando de l a L
Para valores de j variando de l a JVk

Se (ld}(u")l $ ck), Então d}(«") =0
Se não

á(.j - Z, k) = i, -K $ Z $ K

Se l(laf(u")l ? 2''F:ck) A (k > t)l, E«tão
i(2.j - 1, k - i)
á(2.j, k - i)

3. O conjunto das posições significativas para a iteração n + l é dado por
{(.j, k) l {(.j, k)

D"+t

A matriz l{(.j, k)l de "zeros e uns" serve como um marcador. Verificar se (.j, k) C D"+:,
significa veriâcar se ã(.j,k) = 1. O parâmetro K varia entre l e o tamanho do suporte
da função de fluxo numérico que ainda é limitada pela condição de CFL. Em j151 K é
considerado igual a 1. 0 parâmetro p corresponde a análise de regularidade e é obtido
através das considerações sobre o refinamento da malha. A variável r indica o grau do
polinõmio interpolador. Segundo Harten, l 5; p 5; (r 1), sendo que a cota superior pala
(r -- 1) é escolhida, levando em conta a perda efetiva de suavidade nos estágios finais de
formação do choque.

Neste algoritmo, a matriz lí(.j, k)j indica a posição de cada coeficiente significativo óf, e
também inclui as posições {(.j -- 1, k) e {(.j + 1, k) vizinhas na mesma escala. Se o valor do
coeficiente wavelet for ainda acima de um certo valor especial, 2P+ick, então, i(2.j -- 1, k -- 1) e
á(2.j, k -- 1), vizinhos na escala imediatamente mais fina também serão agregados ao conjunto
de significativos, mesmo que os coeficientes wavelet destas posições não o sejam.
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Propõe-se, então, a seguinte modi6cação no algoritmo acima que será aplicada para
extensão de representações utilizando valores pontuais. Em termos de alocução de memória
é mais eâciente do que o anterior, pois dispensa o uso da matriz li(.j, k)l:

1. Sda o «etor p.{g(j) = 0, J 0, ., No, com todas as posições da malha fina

2. Para valores de k variando de l a L.
Para valores de j variando de l a Nk

Se l(l@(u")l ? ck)l Então
p.ig(2*':(2.j - 3)) = 1
p.ãg(2*':(2.j - i))
p.ág(2*':(2.j + i)) - l
Sel(k > 1) A (14(u")1 2 2'+:Ék)
p.ig(2*':(4.j 3))
pság(2*''(41 - 1))

Então

3. O conjunto das posições significativas para a iteração n + l é dado por: D"+l
{.j l pá.g(.j)

Neste algoritmo, a estratégia de inclusão de pontos de segurança é a mesma sugerida
por Harten, dois pontos de segurança na mesma escala e dois na escala imediatamente mais
refinada, como mostra a futura (3.2) abaixo. No entanto os dados referentes às posições
significativas ao longo dos níveis são armazenados em um único vetor, fornecendo portanto
uma formulação que utiliza menos espaço para armazenamento dos dados.

Os valores da malha mais refinada são definidos de forma diádica através de subdivisões
sucessivas a partir de um nível mais grosseiro de referência, deste modo os valores ímpares
de uma determinada escala X; são valores pares em toda escala mais refinada construída a
partir de subdivisões deste nível k e portanto não correspondem mais a posições associadas
a detalhes. Sendo assim, o conjunto das posições ímpares de um nível é disjunto do conjunto
das posições ímpares de outro nível qualquer. Isto faz com que não sela necessária a utilização
de uma matriz para indicar as posições significativas. Basta um único vedor com o tamanho
igual ao da malha mais refinada inicialmente dada.

Os valores significativos agregados na mesma escala, 2k'i(2.j -- 3) e 2#'l(21 + 1), como
mostra a figura (3.2), são necessários para a transmissão dos efeitos advectivos. Já os agre-
gados na escala mais fina, 2e'2(4.j -- 3) e 2k'2(4.j -- 1), são necessários para a captação do
surgimento de novas escalas, ou seja, a formação do choque.

Uma outra possibilidade de inclusão de pontos na representação multiresolução com o
objetivo de preservar informações e propaga-las de forma corneta, proposta por Plantevin
1361 e também utilizada por Kaibara 1241, é a inclusão dos pontos pares na escala um nível
mais grosssa necessários para a construção do preditor do detalhe significativo em questão.



80 3 Método Adaptativo

Figura 3.2: Pontos de Segurança

Estes pontos fazem parte do que Plantevin denomina de condição de Cone. Ou sda, no caso
de um preditor cúbico, pontos da forma 2k(.j -- 2), 2k(.j -- 1), 2k(.j) e 2h(.j + 1) devem ser
agregados a representação esparsa da função. Segundo l36j a inclusão destes pontos faz com
que a malha esparsa possua uma transição mais suave entre regiões com maior concentração
de pontos e regiões com menos pontos.

Uma observação final em relação aos algoritmos que executam as tarefas dos operadores
de Extensão e Inversão é que no caso de valores pontuais, os dois operadores podem ser
aplicados quase que diretamente aos valores pontuais da função. Os coeficientes wavelets
são utilizados apenas para decidir se o ponto é agregado ou não na representação esparsa
j211, com isso não há a necessidade da aplicação da transformada inversa, e a extensão se dá
diretamente sobre a representação pontual esparsa,1241. E o que indica a seta pontilhada no
diagrama(3.1) apresentado anteriormente.

Estrutura de Dados Esparsa

Em j211, Holmstrõm introduziu o conceito de representação pontual esparsa, mas não utilizou
nenhuma estrutura de dados esparsa para armazenar as informações. Na verdade, Holmstrõm
utilizou a função intrínseca do MATLAB, NAN (nof a numa)er), pala marcar as posições
originais dos vetores associadas a coeficientes não significativos, mantendo assim todos os
vetores com o mesmo tamanho do vedor inicial dado para a função na malha fina. As
operações foram realizadas apenas para as posições que não continham NAN. Para isso,
todas as posições do vedor foram percorridas e para cada uma foi verificado o conteúdo do
vedor através de outra função intrínseca do MATLAB, {snan, que devolve verdadeiro, se o
seu argumento for NAN, e devolve falso, caso contrário.

Em outras linguagens de programação o valor NAN pode ser substituído por outro valor
que garantidamente não ocorra durante os cálculos e a função isnan pode se] substituída por
um teste lógico do tipo se-enf(ío.

Como em vários casos e aplicações pode-se obter taxas de compressão bastante grandes, a
utilização de uma estrutura de dados que leve esta esparsidade em consideração proporciona
uma economia ainda maior em termos de utilização de memória e tempo de CPU gasto.
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Neste sentido é que se propõe a seguinte estrutura de dados, com a qual se fará a evolução
do operador diferencial e a partir da qual serão reconstruídos na malha fina os valores da
aproximação da solução a cada passo no tempo.

A partir dos valores do vedor psÍg, criam-se três vetores: pfps, dist e gsps. O vetor pfps
armazena os valores pontuais da função relativos às posições significativas indicadas por psig.
O vetor gsps guarda as posições dos valores pontuais associados aos detalhes significativos
em relação à malha mais fina inicial e o vedor dÍst guarda a distância entre dois pontos
consecutivos na representação esparsa.

Os próximos passos do algoritmo geral que serão discutidos a seguir já levam em consi-
deração esta trinca de novos vetores como sendo os vetores de entrada para as rotinas que
reso[vem o operador diferencial. Ou seja, o operador diferencial será resolvido utilizando a
estrutura esparsa de armazenamento de dados.

3.1.4 Discretização do operador

Neste Capítulo, a equação diferencial associada ao PVI (3.1) será resolvida numericamente,
para efeito de ilustração, por esquemas upwÍnd, cuja discretização espacial é da seguinte
forma:

«. (u) /,-:(«)) (3.2)
Z

Existem duas possibilidades para se deduzir os esquemas de resolução da parte espacial
do operador diferencial: ou aplica-se um esquema para malha não uniforme (obtido via
Taylor, por exemplo) ou, como será feito neste Capítulo, aplica-se um esquema de diferenças
finitas para malha uniforme. Neste caso, a escolha do estêncil é feita para que localmente
sejam considerados pontos eqüidistantes do ponto de referência, cuja distância sda a menor
possível.

Uma vez que a malha considerada não é uniforme, as distâncias à esquerda e à direita
do ponto a ser evoluído não são necessariamente iguais. Na figura (3.3) mostram-se as
possibilidades para as distâncias entre três pontos quaisquer da malha. Surge, então, a
necessidade de se obter pontos que não pertençam a RPE, denominados pontos fantasmas,
para que /oca/mente o operador seja discretizado em pontos equidistantes.

l
zj+t zJ-izJ+i zi-t zj

(.)
(.)

Figura 3.3: Posições Possíveis entre 'l'rês Pontos
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Obtenção dos Pontos Fantasmas

Os pontos fantasmas são obtidos através de interpolação Lagrangeana de ordem maior
ou igual a ordem da Transformação Wavelet utilizada, ou seja, grau do interpolador utilizado
como preditor.

Na figura (3.4), o ponto sçj+i está mais próximo do ponto sçj do que o ponto zj-l,
portanto dÍ > dj+i. Para se calcular uma aproximação para a derivada primeira em zj
utiliza-se um ponto fantasma, pP, situado entre zj e zj i, de tal modo que a distância entre
ps e zj seja igual a dj+i. Dessa forma, a derivada upwind, por exemplo, calculada em a;j
utilizando ps como ponto anterior terá a mesma ordem que a derivada calculada em zJ+i,
cujo ponto anterior é zj.

zj-i Pg zj zJ+i

Figura 3.4: Uma Interpolação à Esquerda

Na figura (3.5), apresenta-se um exemplo de malha esparsa e todas as suas decomposições
até o nível mais grosseiro possível. Em cada uma das malhas que indicam os níveis interme-
diários de decomposição são marcadas com círculos as posições de detalhes significativos. A
última malha representa a malha esparsa resultante.

.9

Figura 3.5: Malhas Homogêneas e Malha Esparsa
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Devido à forma diádica com que as malhas são construídas, se todas as distâncias entre
pontos da malha esparsa em qualquer instante de tempo fossem da forma 2', com a sendo
algum valor inteiro, figura (3.5), o cálculo de pontos fantasmas através de interpolações
lineares ficaria extremamente simples, uma v©z que utilizando a equação (3.3) seria possível
descobrir a quantidade de interpolações necessárias para a construção de um ponto fantasma.

nãt log, 4+: - I'g, 'Ü, (3.3)

E através de k sucessivas interpolações lineares, com k = lnífl, obtém-se a seguinte expressão
para determinar um ponto fantasma:

Pe. - (U) « * (i) «-:. (3.4)

dj+i 4+l

Pgl PgZ Pga j j+l

Figura 3.6: Vários Níveis á Esquerda

Na verdade, nãt pode ser tanto positivo quanto negativo e assim, indicar o "sentido" de
inteipolação. Quando negativo, indica que a interpolação será à esquerda e quando positivo,
a interpolação será feita à direita do ponto de referência, a;j. Naturalmente se nit for igual
à zero, não será feita nenhuma interpolação e os pontos zj.i, zj e zj+i são equidistantes.

E após vários testes numéricos, verificou-se que dependendo do valor utilizado para se
descartar os coeficientes wavelet e da ordem da transformada, em algumas iterações surgiam
pontos na malha esparsa que não satisfaziam a hipótese da distância a seus vizinhos ser
sempre potência de 2. Com isso, abandonou-se a idéia de se procurar expressões simpli-
ficadas e passou-se a calcular todo e qualquer fantasma necessário através de interpolação
Lagrangiana.

Ordem da Derivada

Considera-se, sem perda de generalidade, o polinõmio interpolador de Lagrange de grau 4,
PL(z), que passa pelos pontos zi-2, zi-i, zi, zi+i e zi+2 da malha esparsa.

PÉ(«) ui.,,C:-,(:«) + «i-:.Ci-: (z) + u:,C:(z) + uí+:r:+: (z) + u:+,,C:-t,(z),
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sendo ui-2, ui-i, ui, ui+i e ui+2 os valores da função nos pontos fixados, e os polinâmios .C
da forma:

'*(«) - #Ê:=E'o , ' - : -
Assim, para algum C(z) c lO, ll

.,{+2

u(z) (z) + ,(n), (3.5)

com r(z) sendo o erro de truncamento do polinõmio interpolador

,(«) - dlSW íl (« - ,J.
'J; .j::i--2

Derivando (3.5), tem-se
u'(«) + «'(:«), (3.6)

sendo

,'.«, - á ("yg©) ,l,', - «,, * "eg'»:i
{+2

.[l (« «j)
-{ 2

Avaliando (3.6) em algum dos pontos do estêncil, zi por exemplo, obtém-se

«'(z:) + ,'(«:) (3.7)

com

,'(":) - 1l=11ÍÍla(h: + A:---)h'h:--:(h:--- + h:--:).
e assumindo que h :: hi = lz{ -- zi-l e que hi+t = cvh, hi+2 = /ih e que Ai
a seguinte expressão para o resto

l 7A, obtém-se

«'(.:) - !:lP(A'(i + ')'-('- + p))-

Expressões análogas são obtidas para os demais pontos do estêncil.

Quando os pontos do estêncil forem igualmente espaçados, tem-se aproximações para
a derivada primeira u'(zj) de ordem quatro. O erro pala derivada primeira é da forma
!!:l!!e(!Í»h4c/, com cí sendo uma constante que envolve a, P e '.

Quando os pontos do estêncil, obtidos pela transformada wavelet, possuírem distâncias
maiores do que a distância para a malha mais refinada, estes pontos serão encontrados em
regiões de maior regularidade da função. Neste caso, pata estas posições da malha esparsa,
o valor em módulo de u(")(e(zj)) será bastante pequeno. Tem-se, então, uma espécie de
compensação entre a ordem h e o favor que multiplica este h. Portanto, pode-se dizer que a
aproximação para a derivada é de ordem variável ao longo do estêncil.
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3.1.5 Evolução Temporal

A evolução temporal do operador diferencial associada ao PVI (3.1) será realizada, para
efeitos ilustrativos, pelo método explícito de Euler de passo simples:

Ü(""'': - "") - :(/,(") - Á-:(")), d - l,...«.ãg. « - l,...,«m-; (3.8)

sendo nsig o número de pontos da malha esparsa e nmaz o número máximo de iterações no

Após a evolução em um passo no tempo na malha esparsa obtida pela transformação
wavelet, é necessário atualizar a RPE e, consequentemente, a malha esparsa, pala que esta
esteja de acordo com os novos valores da solução obtida. Pala isso é preciso. aplicar a
transformada wavelet novamente à solução. Como a transformada wavelet é aplicada em
funções que estejam em um nível fino de resolução, é preciso antes de mais nada, reconstruir
a solução na malha mais fina, para que se possa aplicar novamente a transformação wavelet.

tempo

3.1.6 Reconstrucão

Neste passo do algoritmo são reconstruídos por inteipolação todos os valores associados às
posições da malha fina que haviam sido descarnados pela estratégia de corte do passo anterior.
No entanto , agora o inteipoladoi é construído com os novos valores da função já evoluídos
no tempo.

Neste trabalho o operador de reconstrução é empregado com o objetivo de possibilitar
a atualização da representação pontual esparsa para o próximo instante de tempo, analoga-
mente ao que é feito em j211. A representação esparsa foi atualizada através das rotinas de
subdivisão, apresentadas no Capítulo anterior, para se obter todos os valores da malha âna
e com isso retornar o algoritmo ao primeiro passo.

Algoritmos de Subdivisão

Como mencionado no Capítulo 2, Seção 2.3.1, a solução obtida em malha esparsa ainda deve
ser "preenchida" até que todas as posições da malha mais finada estalam associadas a valores
para a solução evoluída.

Novamente é construído o interpolador para as posições pares seguindo o sentido contrário
da transformada Wavelet interpolatória, ou seja, os pontos ímpares são visitados das escalas
mais grossas para a mais fina, no entanto o valor obtido pelo preditor só será incluído no
vetor associado a malha fina na posição ímpar correspondente, se esta não for associada a
detalhe significativo. Caso contrário, o valor da função já pertence a malha esparsa e passará
automaticamente para a posição correspondente na malha fina. O algoritmo fica do seguinte
mo 0
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Se l(Ükl < c, Então
u(2*':.j -- 1) = preditor(2*.j, 2*(.j -- 1), 2'(.j -- 2), 2*(.j + l))

Se não

U(2Ê :.j -- 1) C -RP.E

Subdivisão para dados em Malha não uniforme

Em 1251 são desenvolvidos algoritmos de subdivisão para dados em malhas não uniformes,
cujos pontos são estritamente monótonos, sçj < zj+i, Vj. A principal característica nestes
algoritmos é a existência de esquemas distintos de subdivisão para os pontos da malha e
para os valores da função. Na verdade, a subdivisão para os valores da função depende da
escolha feita para a subdivisão das abcissas.

O esquema de subdivisão que utiliza quatro pontos para o cálculo das abcissas apresen-
tado em l2õl é da seguinte forma:

«Eli'

.(k)

{ («s*' -- «SP.) -- {.í''' (,!*', «!?.) ,

Z

«f - ;t
cuja função Ç satisfaz as seguintes propriedades

«}

l
?'

e se os dados iniciais forem uniformes, estes deverão permanecer uniformes em todos os
níveis. g(1, 1) = 0

e g deve satisfazer uma condição de monotonicidade estrita; ou seja, existe uma cons-
tante p tal que lg(r, R) 5; p < 1. Esta propriedade garante que a malha resultante se
torne densa, enquanto as razões rjx;) e R(k) permanecem limitadas 1261.

e localmente, a malha sf se torna uniforme l26.

Em j2SI são apresentados exemplos pala as funções g baseados em funções racionais
interpolatórias cúbicas, que, segundo l81, têm os polinâmios de Hermite como caso particular.

No esquema de subdivisão pala os valores da função a ser interpolada, a escolha feita
para a função .F depende da escolha feita para g

©'
/$Ú

/f
2 ;}/'(@ , 4--: , ,f , -nf...: ) ,
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sendo que

#
4 ,f - ,f-:

Um caso particular de subdivisão não uniforme apresentado em 1251 que preserva conve-
xidade, cuja função limite é continuamente diferenciável e que tem ordem de aproximação
igual à três, é o seguinte: O fatos de correção / é definido por:

.r(", v, ', -R) - ; Õ;õÕ:JW ' n:gEm

e a função Ç; é considerada g = 0

No exemplo a seguir, são dados os pontos {--2, --1, 0, 11.1.5, 7, 8, 10, 11} como pontos da
malha irregular inicial e os valores da função (z 5)2(1 + '' ) nestes pontos. São realizados
quatro níveis de subdivisão não uniforme, segundo o caso particular apresentado acima. Cada
subintervalo formado por pontos consecutivos da malha inicial possui o mesmo número de
pontos gerados pela subdivisão. A função obtida no final do processo, cujo gráfico é mostrado
na figura (3.7), continua sendo dada em malha não uniforme.

Figura 3.7: Reconstrução Não Uniforme

Neste trabalho não foi utilizado este tipo de subdivisão, mas acredita-se que o algoritmo
possa ser modificado para que no final do processo de subdivisão, a malha gerada sda
uniforme. Desta forma, este algoritmo poderia ser uma alternativa de reconstrução da função
na malha fina.
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3.2 Exemplos Numéricos

3 Método Adaptativo

3.2.1 Resolução da equação de advecção

O problema de valor inicial (3.9) será utilizado pala todos os testes feitos nesta Seção
para a equação de advecção.

:'+o ::J'+ ;.«p-) , ' ' [', :] (3.9)

Seixo fixados os seguintes parâmetros a seguir

B a escala mais refinada terá .Aio :: 2i2 pontos, portanto d.z = 1/.Aro;

e o número de níveis de transformação é -L = 8;

e a constante de CFL=0.20 em relação a escala mais final

e o valor para corte c 3, 111.10-4 e a estratégia de corte cÃ: el2L-''.

B são utilizadas transformada wavelet linear e subdivisão linear e

e integração temporal pelo método de Euler

Exem.plo l

O objetivo deste primeiro exemplo é ilustrar a necessidade de acrescentar os coeficientes
de segurança para que a solução possa evoluir correntemente.

Os gráficos da figura (3.8) mostram as soluções para o PVI (3.9) no intervalo 10,11 de
acordo com os pontos de segurança incluídos na RPE. Cada gráfico contém as soluções de
1000 em 1000 passos no tempo até completar 10000 iterações.

Caso l No primeiro gráfico da esquerda para direita de cima para baixo, a evolução tem
poral foi realizada sem o acréscimo de nenhum tipo de coeficiente de segurança.

Caso 2 0 segundo gráfico mostra a evolução da solução quando são acrescentados apenas
os coeficientes de segurança da mesma escala que o detalhe significativo.

Caso 3 No terceiro foram acrescentados os coeficientes da mesma escala e os coeficientes na
escala imediatamente mais fina do que o coeficiente significativo, como visto na figura
(3.2)

Caso 4 Este caso é referente ao acréscimo apenas dos coeficientes da escala mais fina, ex.
cluindo os coeficentes da condição de cone e os da mesma escala.
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Caso 5 Tem-se, agora, a solução quando são acrescentados os coeficientes da condição de
cone e os demais coeficientes de segurança.

Caso 6 E por último são acrescentados apenas os coeficientes referentes à condição de cone.

Figura 3.8: Solução em 10,11 nos casos 1, 2, 3, 4, 5 e 6
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Tabela 3.1: Taxas de compressão para advecção

Tabela 3.2: Número de Coe6cientes Significativos para advecção

Apenas por uma análise qualitativa da solução, percebe-se que os casos 2, 3 e 5 fornecem
resultados muito melhores do que os casos 1, 4 e 6. Os coeficientes de segurança de mesma
escala que o detalhe significativo são indispensáveis pala a evolução da solução. Já os
demais coeficientes de segurança, no caso da equação de advecção, não trouxeram nenhuma
contribuição adicional para a formação da malha esparsa.

As taxas de compressão ao longo das iterações são apresentadas na tabela (3.1), o número
coeficientes significativos para cada caso é apresentado na tabela (3.2) e os respectivos erros
são dados na tabela (3.3). Nos casos l e 4 a taxa aumentou muito em relação à taxa
apresentada para a solução inicial. Isto indica um comportamento anómalo pala a solução,
uma vez que a solução deve ser apenas transportada ao longo do tempo, portanto a taxa

il-ornnãn
z -' -" '-y'»-/ caso l caso2 caso3 caso 4 caso 5 caso 6

0

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

5.197
5.919
7.013
8.569

11.130
15.633
25.924
62.060
170.666
256.000
256.000

5.094
4.923
4.911
4.923
4.923
4.911
4.934
4.946
4.970
4.982
4.995

5.094
4.923
4.911
4.923
4.923
4.911
4.934
4.946
4.970
4.982
4.995

5.197
5.919
7.013
8.569

11.130
15.633
25.924
62.060
170.666
256.000
256.000

5.094
4.923
4.911
4.923
4.923
4.911
4.934
4.946
4.970
4.982
4.995

5.197
5.9o2
6.942
8.497
l0.893
15.170
25.283
60.235
157.538
227.555
227.555

i+ornplin
xuuxuYWV caso l caso2 caso3 caso 4 caso 5 caso 6

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000            
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de compressão deveria permanecer da mesma ordem. Já as taxas obtidas nos casos 2, 3 e 5
apresentam o comportamento esperado. Na verdade, não há distinção entre estes casos. Isto
signiâca que os pontos de segurança na mesma escala são efetivamente os que permanecem
na malha esparsa anal.

Tabela 3.3: Erro na norma 2 para equação de advecção

Na verdade, o caso 2 acaba sendo o mais económico em relação ao número de operações
realizadas, pois nos demais casos os pontos adicionais incluídos na extensão da representação
esparsa são retirados depois pelo processo de truncamento.

Com respeito a taxas de compressão muito elevadas, observa-se que estas podem não ser
um bom indicador de qualidade da solução, como mostam os casos l e 4.

Na tabela (3.3) são apresentados os erros calculados na norma 2 para a solução de 1000
em 1000 iterações para os casos l a 6 e para a malha uniforme com 2i2 :: 4096 pontos.

Observa-se ainda que o comportamento para a solução esparsa apresentado neste teste se
mantém quando a ordem da transformação é aumentada ou quando se considera uma outra
estratégia de corte. A diferença está nas taxas de compressão e consequentemente no erro
em relação à malha uniforme.

Exemplo 2

O próximo teste tem como objetivo ilustrar a necessidade de atualização da malha
esparsa ao longo do tempo. A tabela (3.4) mostra a variação do erro ao longo de l0.000
iterações quando a malha esparsa é corrigida a cada passo no tempo (adpt=1) e quando a
malha esparsa permanece .igual a malha esparsa da condição inicial (adpt=0) durante todas
as iterações. Diferentes valores de corte foram utilizados na resolução do PVI (3.9).

'"'''"y'»v caso l caso2 caso3 caso 4 caso 5 caso 6 m. unif.
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

0.000937
0.004376
0.012335
0.025357
0.043502
0.066340
0.093099
0.122792
0.154133
0.185193

0.000689
0.001365
0.002033
0.002697
0.003359
0.004019
0.004679
0.005337
0.005994
0.006649

0.000689
0.001365
0.002033
0.002697
0.003359
0.004019
0.004679
0.005337
0.005994
0.006649

0.000937
0.004376
0.012335
0.025357
0.043502
0.066340
0.093099
0.122792
0.154133
0.185193

0.000689
0.001365
0.002033
0.002697
0.003359
0.004019
0.004679
0.005337
0.005994
0.006649

0.000990
0.003663
0.008965
0.018612
0.033281
0.052959
0.077064
0.104734
0.134850
0.165757

0.000133
0.000266
0.000399
0.000532
0.000665
0.000798
0.000931 1
0.001064
0.001196 1
o.o01329 l
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Observa-se que, independentemente do valor de coíbe considerado, a solução cuja malha
esparsa não é corrigida apresenta maior erro em relação à solução cuja malha é atualizada a
cada iteração.

Tabela 3.4: Erro na norma 2 para equação de advecção: solução com adpt=0 acima e com
adpt::l abaixo

Na figura (3.9) o primeiro gráfico da esquerda para direita mostra as soluções na iteração
10000 para cada um dos valores de corte no caso (adpt=0). No gráfico que segue, são
apresentadas para c = 2, 111.10-4 as comparações entre a solução excita, a solução evoluída
sobre a malha esparsa sem correção (adpt=0) e a solução cuja malha foi corrigida a cada
passo no tempo (adpt=1). Na figura (3.10) são feitas as comparações para 3, 111.10-4 ,
c = 5,111.10-4, 8,111.10 4 e 1,11.10-4. Para que se perceba o quanto a solução para
adpt::0 ficou mais dissipada do que a solução para adpt=1 e a exala, os gráficos estão com
variações menores para x e para y

A soluções cujas malhas esparsas iniciais foram dadas com maior número de coe6cientes
significativos apresentaram uma dissipação menor ao longo das 10.000 iterações. Na tabela
(3.5) são apresentados a quantidade de coeficientes significativos obtido para cada valor de

;torno n
L u ''- '-y'»-' 2, 111.10--' 3. 111.10 4 5. 111.10--' 8. 111.10'' 1, 11.10--'

0

1000
2000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

0.000477
0.001217
0.002203
0.003328
0.004484
0.005572
0.006511
0.007259
0.007814
0.008225

0.000782
0.001863
0.003258
0.004856
0.006518
0.008110
0.009521
0.010683
0.011596
0.012322

0.001078
0.002518
0.004386
0.006537
0.008781
0.010930
0.012835
0.014406
0.015630
0.016596

0.001734
0.004072
0.007101
0.010600
0.014259
0.017773
0.020894
0.023471
0.025485
0.027072

0.002315
0.005173
0.008755
0.012874
0.017204
0.021406
0.025198
0.028394
0.030963
0.033066

AUL'LUYUV 2,111.10-4 3.111.10-4 5. 111.10 4 8.111.10-4 1.11.10-4
]

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

0.000389
0.000762
0.001129
0.001494
0.001854
0.002212
0.002568
0.002922
0.003273
0.003621

0.000689
0.001365
0.002033
0.002697
0.003359
0.004019
0.004679
0.005337
0.005994
0.006649

0.000942
0.001832
0.002703
0.003561
0.004405
0.005235
0.006056
0.006866
0.007670
0.008469

0.001543
0.003022
0.004473
0.005911
0.007338
0.008760
0.010176
0.011611
0.012995
0.014426

0.002064
0.004003
0.005872
0.007705
0.009465
0.011237
0.012940
0.014679
0.016348
0.018061
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E considerado.

93

Tabela 3.5: Número de Coeficientes Significativos para adpt=0 e adpt::l

Solucoes na iteracao 1 0000 - adpt:O. diferentes valores de corri Solucao na iteracao 1 0000 - Região [ 0.1. 0.4 ] x ] ].o. 1 .5 J

Figura 3.9: Comparação entre soluções em malhas esparsas distintas

iterãçãii 2,111.10 4 3. 111.10-4 5. 111.10 4 8.111.10--ü 1.11.10-3
adpt=0 1404 804 616 368 284
adpt=l          

1000
2000
3000

1464
1478
1484
1488
1488
1490

 

656
662
670
668
672

384
386
386
388
388
384
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So[ucao na i]eracao 10000 + Região [ O.1. 0.4 ] x [ ] .O. 1.5 ] Solucao na ileracao 1000Q Região [ O.1. 0.4 ] x [ ] .O. 1 .5 ]

So[ucao na ]eracao 10000 ao [ O-1. 0.4 ] x t t.O. 1.5 ] Solucaonaiteíacao10000- Região[ 0.1 . 0.4 ] x [ 1 .0. 1 .5 ]

Figura 3.10: Clomparação entre soluções em malhas esparsas distintas

3.2.2 Resolução da equação de Burgers

Os testes feitos para a equação de advecção serão repetidos para a equação de Burgers
dada abaixo, com a mesma condição inicial e com os mesmos parâmetros fixados inicialmente:
6.z 1/2:', cH 20, At (cHA«)

«, + ({), - o

« c to,tl
u(aç, 0) = 2 + sen(2«-z),

(3.10)

Exemplo l

Novamente comparam-se qualitativamente as soluções da equação de Burgers ao lon-
go de 10000 iterações, variando-se os coeficientes de segurança considerados na rotina que
estende a representação esparsa em cada iteração. Os gráficos da figura (3.11) mostram as
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soluções do PVI (3.10) para as diferentes possibilidades de inclusão de pontos de segurança
As soluções são apresentadas nos gráficos de 2000 em 2000 iterações.

Caso l No primeiro gráfico não é incluído nenhum coeficiente de segurança, apenas o deta-
lhe significativo é considerado na RPE.

Caso 2 No segundo gráfico são mostradas as soluções evoluídas quando são incluídos coefi
cientes de segurança da mesma escala que os significativos.

Caso 3 No terceiro gráfico são incluídos os coeficientes na mesma escala e na escala mais
fina

Caso 4 Neste caso a solução evolui com uma RPE que apenas inclui pontos de segurança
da escala mais fina, além dos coeficientes significativos.

Caso 5 Neste caso são agregados todos os coeficientes, inclusive os coeficientes dados pela
condição de cone.

Caso 6 São agregados apenas os coeficientes referentes à condição de cone

As taxas de compressão obtidas no teste são dadas pela tabela (3.6). No caso 1, a
ausência de pontos de segurança causa uma grande variação na taxa de compressão. A com-
pressão exagerada faz com que a dissipação numérica seja ainda maior do que normalmente
ocorre num método de primeira ordem. No caso 6 ocorre a mesma dissipação que provoca
a deterioração da solução, uma vcz que os coeficientes da condição de cone para o caso da
transformada linear são apenas os dois vizinhos do detalhe na escala mais grossa. No caso 2
a solução fica bem representada até a formação completa do choque, uma vez que os pontos
de segurança da mesma escala são os responáveis pela evolução da solução. Após a formação
do choque, a solução fica um pouco dissipada devido a falta dos coeficientes de segurança
na escala mais fina do que o detalhe, que são exatamente os responsáveis pela captura de
variações da solução em diferentes escalas.

Tabela 3.6: Taxas de compressão para cada caso para Burgers

O caso 3 representou bem a solução tanto antes da formação do choque quanto depois,
considerando o menor número possível de coeficientes de segurança. O caso 5 apresentou

' -'' wy'A-/ caso l caso2 caso3 caso 4 caso 5 caso 6
0

2000
4000
6000
8000

10000

5.197
14.371
54.613

132.129
141.24]
256.000

5.094
6.400

11.040
29.681
56.888
68.266

5.094
6.400
6.470

28.054
55.35]
69.423

5.197
14.075
8.714

33.85]
240.94]
256.000

5.094
6.360
6.380

26.947
53.894
64.000

5.197
13.653
39.384
65.015

227.555
256.000
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o melhor resultado entre taxa de compressão e erro, conseguindo representar bem a região
após a formação do choque, no entanto é computacionalmente mais caro do que o caso
3, pois precisa verificar a inclusão de uma quantidade maior de pontos na RPE. No caso
4, o acréscimo apenas dos coeficientes na escala mais fina na RPE não foi suficiente para
possibilitar a evolução da solução, causando também uma dissipação exagerada.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figura 3.11: Evolução temporal da solução em lO,lj:casos l a 6
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Tabela 3.7: Número de Coeficientes Significativos para cada caso

Tabela 3.8: Erro para cada um dos 6 casos para equação de Burgers

C)s números de coeficientes significativos que foram agregados à malha grossa estão apre-
sentados na tabela (3.7) e os erros para cada uma das soluões apresentadas estão na tabela
(3.8). O erro, na norma 2, foi calculado em relação à solução calculada na malha uniforme
com 2'' pontos.

Exemplo 2

No próximo exemplo são comparadas as soluções obtidas quando a representação pontual
esparsa é reconstruída a cada passo no tempo e quando a evolução é feita sobre a mesma
malha esparsa obtida para a condição inicial. Serão mantidos os mesmos parâmetros fixados
inicialmente: Az = 1/.Aio = 1/2t2, cH = 0.20, At = (c@Z\z). Nos gráficos apresentados na
figura (3.12) pode-se observar que a evolução sem reconstrução da RPE ficou mais dissipada
em relação à solução para a qual a reconstrução foi feita a cada passo do tempo, ao longo das
10000 iterações realizadas. Porém, tanto para a equação de advecção quanto para a equação
de Burgers, a dissipação que ocorre não chega a destruir a solução. Isto serve como um
indicativo de que a malha esparsa possa ser mantida inalterada para mais de uma iteração
temporal, sem causar prejuízos para a evolução correra da solução.

A seguir apresentam-se a tabela (3.9) com o número de coeâcientes significativos e a
tabela (3.10) com erros a cada 2000 iterações, ambas para valores de corte igais a 2, 111.10-4,
3, 111.10-4, 5, 111.10-4 e 8, 111.10-4. Os gráficos da figura (3.12) indicam quanto a solução

i+ornp n' "-" '"yc.'v caso l caso2 caso3 caso 4 caso 5 caso 6
0

2000
4000
6000
8000

10000            
' u"' '+y'A-/ caso l caso2 caso3 caso 4 caso 5 caso 6 m.unif.

2000
4000
6000
8000

10000

0.065698
0.382694
0.475988
0.391030
0.349949

0.004704
0.030470
0.026045
0.028291
0.030164

0.004704
0.021150
0.012301
0.020869
0.023543

0.065296
0.226032
0.230698
0.262058
0.256390

0.004639
0.021185
0.012144
0.019838
0.021581

0.055652
0.29027]
0.299420
0.270380
0.259117

0.000545
0.007940
0.007425
0.007770
0.00798]
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obtida sem correção de malha ficou dissipada quando comparada com a solução obtida em
malha uniforme com 2:' pontos.

Tabela 3.9: Número de Coeficientes Significativos para adpt=0 e adpt=l

epscorte:0.00021 ll .solucao com adpt:O X solucao exala. .00031 ll .solucao com adpt:O X solucao exat

epscoRe:0.00051 ll .solucao com aq)t=O X solucao exala. epscorte:;0.00081 11.solucao com adpt:O X solução exala.

0 0.2 0.4 0.6 0.8
ixo x

Figura 3.12: Comparação entre a solução Excita e a solução cuja RPE não é atualizada

E"'''"y'"-' 2,111.10 4 3,111.10-4 5, 111.10 4 8,111.10-4
adpt=0 1388 788 600 352

adpt=l        
2000
4000
6000
8000
10000        
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Tabela 3.10: Erro na norma 2 para equação de advecção
adpt=1 abaixo

solução com adpt: :0 acima e com

Exemplo 3 Estratégias de Compressão x Ordem de Transformação

Através dos próximos testes deseja-se mostrar como o tipo de estratégia de corte, o valor
de corte considerado e o grau do interpolador utilizado na transformação alteram as taxas
de compressão relativas à solução da equação de Burgers. Dependendo dos parâmetros,
os efeitos dissipativos podem ser bastante intensificados. Serão considerados os mesmos
parâmetros fixados inicialmente: zXz = 1/No = 1/2i2, cH = 0.20, z\t = (cHa.z).

As estratégias consideradas são:

5. cÊ = c

A tabela (3.11) mostra o valor máximo do módulo do detalhe por nível de transformação
para a condição inicial do PVI (3.10), quando são utilizadas as transformadas linear e cúbica.
O nível mais fino é 2ii e portanto os níveis para detalhe vão de 2io a 23. Os valores apre-
sentados ilustram as estimativas para as taxas de decaimento dos coeficientes wavelet vistas
no Capítulo (1) pala um dado inicial suave, seno neste caso

São apresentados na tabela (3.12) os valores de corte por nível para cada uma das es-
tratégias enumeradas acima. Estes valores independem do grau do interpolador utilizado.

i+ornn n
- u-'x '&y'A-J 2, 111.10 4 3,111.10 4   8,111.10r4

2000
4000
6000
8000

10000

0.005255
0.025071
0.040453
0.063042
0.038257

0.007706
0.028964
0.049259
0.055240
0.039285

0.010517
0.043206
0.054842
0.066617
0.046426

0.017076
0.046147
0.078966
0.08418]
0.057641

- u-'x '»y'A-/ 2, 111.10 4 3,111.10 4 5,111.10-4 8,111.10-4
2000
4000

R
0.002543
0.013779
0.00970]
0.011716
0.013668

0.004704
0.021150
0.012301

0.00626
0.02680
0.01646
0.02661 1
0.02817

0.010514 1

1:81:ãi!
l:::::::
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Conforme a solução evolui, há a formação de uma onda de choque que, para cada tipo
de transformação, é 'capturada' de forma diferente. Assim as estratégias produzem taxas
de compressão diferentes e como consequência, soluções com qualidade de representação
diferente. Pode-se observar que a soluções para as estratégias 4 e 5 ficaram mais dissipadas
do que as soluções nos demais casos.

Tabela 3.11: Módulo máximo do detalhe por tipo de 'ltansformação

Tabela 3.12: Valores de Corte por nível para cada Estratégia

Preditor Linear x Predítor Cúbico

Na tabela (3.13) são apresentadas as taxas de compressão e o respectivo número de coeâ-
cientes significativos para cada estratégia de corte nas iterações 0, 2000, 4000, 6000, 8000
e 10000, quando o preditor na transformação wave]et foi considerado linear. No caso do
preditor ser cúbico, os resultados para a compressão são apresentados na tabela (3.14) para
as mesmas iterações.

Nível TWPTI TWPT3

 
0.

1.4438389372984D-08
1.1550629386292D-07
9.2402426421501D-07
7.3913592033570D-06
5.9104162637658D-05
4.7197932149601D-04
3.7486058335834D-03

0.

1.0258460747536D-13
3.2607250233241D-12
1.0436362885002D-lO
3.3388733999828D-09
1 .0674745065664D-07
3.4035922982234D-06
1.0735061210632D-04

Nível E-l B2 Ih3 n4 E-5

 
5.000000D-06
2.500000D-06
1.250000D-06
6.250000D-07
3.125000D-07
1.562500D-07
7.812500D-08
3.906250D-08

9.7656250D-09
1.9531250D-08
3.9062500D-08
7.8125000D-08
1.5625000D-07
3.1250000D-07
6.2500000D-07
1.2500000D-06

7.81250D-08
1.56250D-07
3.12500D-07
6.25000D-07
1.25000D-06
2.50000D-06
5.00000D-06
1.00000D-05

2.000D-05
4.000D-05
8.000D-05
1.600D-04
3.200D-04
6.400D-04
1.280D-03
2.560D-03

1.0D-05
1.0D-05
1.0D-05
1.0D-05
1.0D-05
1.0D-05
1.0D-05
1.0D-05
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Tabela 3.13: Taxas de Compressão e Quantidade de Significativos para cada uma das es.
tratégias - Preditor Linear

Tabela 3.14: Taxas de Compressão e Quantidade de Significativos para cada uma das es
tratégias - Preditor Cúbico

Os gráficos a seguir mostram as soluções para o PVI (3.10) nas iterações para as quais
foram dadas as taxas de compressão. Cada gráfico apresenta a solução obtida para cada
estratégia fixada, considerando-se o preditor linear ou cúbico. O gráfico ainda mostra a
solução calculada na malha fina uniforme com 2it pontos pelo mesmo esquema 'upwind'

iteração TC-l TC-2 TC-3 TC-4 TG5
0

2000
4000
6000
8000

10000

1.236714975
1.980657640
4.231404958
5.752808988
6.942372881
8.497925311

l.ooooooooo
l.ooooooooo
1.00490677]
1.031738035
1.219047619
1.509211495

1.003921568
1.046499744
1.279200499
2.017733990
2.719787516
3.141104294

9.846153846
9.941747572
42.66666666
41.79591836
37.23636363
37.92592592

2.47342995]
3.820895522
11.19125683
17.35593220
19.32075471
23.27272727

iteração In.l-i D.l-2 In.1-3 ID.1-4 n,l-s

           
iteração TC-] TC-2 TC-3 TC-4 TC-5

0

2000
4000
6000
8000

10000

9.84615384
5.38947368
8.03137254
8.7148936]
11.90697674
12.04705882

8.827586206
1.039066463
1.476568132
3.878787878
7.728301886
9.266968325

17.06666666
2.22608695

13.65333333
19.14018691
22.75555555
21.33333333

128.0000000
35.92982456
31.50769230
30.56716417
29.68115942
28.05479452

32.00000000
12.19047619
22.50549450
24.67469879
24.97560975
24.09411764

iteracão D.l-l D.l-2 ID.l-3 D.1-4 In,l-s

   
224
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Figura 3.13: Soluções em 10,11 para Preditores Linear e Cúbico Estratégia l

Figura 3.14: Soluções em 10,11 para Preditores Linear e Cúbico Estratégia 2

Figura 3.15: Soluções em 10,11 para Preditores Linear e Cúbico Estratégia 3
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figura 3.16: Soluções em 10,11 para Preditores Linear e Cúbico - Estratégia 4

Figura 3.17: Soluções em 10,11 para Preditores Linear e Cúbico - Estratégia 5

Como é possível observar pelos gráficos e pelas tabelas acima, a estratégia l apresenta
uma boa taxa de compressão, mas apresenta discrepâncias para o máximo do sinal nos
instantes anteriores à formação do choque. A estratégia 2 é mais precisa às custas de uma
baixíssima taxa de compressão. A estratégia 3 apresenta uma taxa de compressão moderada
para o preditor linear, mas representa bem o sinal em todos os instantes a exceção dos trechos
lineares após a formação do choque. As estratégias 4 e 5 são imprecisas.

Já para o preditor cúbuco, a estratégia 3 mostrou-se mais eficiente do que as estratégias
l e 2, pois aumentou significativamente a taxa de compressão, mantendo a qualidade da
solução. Em linhas gerais, o preditor cúbico comparado com o linear é mais eficiente, pois
fornece taxas de compressão cerca de 6 vezes maiores, a custos computacionais não tão
elevados.
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3.3 Atualização da Malha Esparsa
Em métodos adaptativos baseados em diferentes técnicas, l41, j131, é muito freqüente

que uma configuração de malha seja aproveitada para mais do que um passo no tempo antes
de ser atualizada. Isto faz com que o custo computacional caia consideravelmente, assim
como o tempo de simulação.

Em alguns métodos a quantidade de passos no tempo com uma mesma malha é controlada
através da velocidade de propagação da onda, l4l; em outros, o critério de atualização da
con6guração da malha é dado pelo resíduo entre soluções em passos do tempo diferentes,
j13l; ou ainda, através da distância da solução à fronteira da região mais refinada da malha,

No caso de malhas adaptativas geradas através da aplicação de transformadas wavelet,
segundo 1201, j211, 1241, j151, 151 e 1321, a transformada wavelet é aplicada à solução em cada
passo do tempo. No entanto, o resultado do exemplo 2 da Seção anterior, apresentado na
figura (3.12), sugere que a solução poderia ser evoluída sobre uma mesma malha mais de um
passo no tempo. Uma vez que a solução evoluída sobre a malha esparsa sem atualização,
apesar de mais dissipativa, ainda manteve as características qualitativas da solução excita
após as 10.000 iterações no tempo.

Acredita-se ainda que no contexto da transformada wavelet também seja possível criar
um dispositivo capaz de indicar quando a representação wavelet deva ser corrigida, dimi-
nuindo desta forma o custo computacional na resolução da equação. Para isso, define-se um
parâmetro denominado adpt que controla o número de iteiações no tempo com uma mesma
configuração de malha esparsa. Cabe relembrar que as malhas esparsas geradas pela RPE
de uma solução ainda são estendidas de tal modo que pontos de segurança são acrescentados
à malha, como visto na Seção 3.1.3.

3.3.1 Exemplos Numéricos

Resolve-se o PVI para a equação de advecção dado por:

". + -. u(«, t), « C 10, il, «
«(«, 0) (2«-#).

1.0,
(3.11)

São fixados os seguintes parâmetros

e ma]ha mais refinada com ]Vo 2n pontosl

8 transformada wavelet linear com L=9 níveis de transformaçãol

e subdivisão linear para reconstrução dos dados esparsos na malha anal

e estratégia de corte dada por ch gf:%-, k = i, ....L;
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e valor de corte cc.,te :: 2 X 10'4;

e esquema upwind de resolução seguindo algoritmo adaptativo apresentado na Seção l;

e evolução temporal através do método de Euler passo simples e

. c// 0.2 em relação a malha mais refinada

O PVI (3.11) é resolvido até o tempo T=0,2441, ou se.ja, são realizadas 10.000 iterações.
Primeiramente a malha é atualizada a cada passo no tempo, o que corresponde a adpt=]. A
cada Ai = 1.000 passos no tempo, até atingir a iteração 10.000, são medidos:

e o número de coeficientes significativos,

e a taxa de compressão e

e o erro na norma dois em relação a solução exala

Após este teste, o parâmetro adpf passa a valer 2, significando que a malha wavelet é
atualizada de dois em dois passos no tempo. A cada .a2 = 1.000 iterações são medidos os
mesmos dados. Para adpf---J, as medições foram feitas a cada .a3 = 999 iterações, assim como
para adpt=9. Para adpt---# e adpf=6, z5.4 :; a.6 :: 996. Para adpt---7as medições são feitas
a cada a.7 = 994 passos e para adpf---5, adpf---8 e adpf---.íO, o número de passos no tempo
para se realizar as medições é novamente de As = 1.000. Na tabela (3.15) são mostrados o
número de coe6cientes significativos para cada um dos instantes medidos e para cada valor
do parâmetro adpf fixado. Ao final de cada coluna, é informado o tempo, fornecido pelo
comando timez - usei gasto para cada simulação, que pode ser usado como uma medida
aproximada de custo computacional.

Tabela 3.15: Número de coeÊcientes significativos por iteração para adpf de l a lO

it l 2 3 4 5 6 7 8  

 

1428
1478
1488
1496
1502
1504
1502
1504
1504
1510
1506

1428
1476
1488
1494
1500
1502
1500
1504
1504
1508
1506

1428
1476
1488
1494
1500
1500
1502
1508

1428
1476
1486
1492
1500
1502
1502
1504

1428
1476
1486
1494
1500
1500

1428
1474
1486
1490
1498
1500

1428
1476
1484
1492
1494
1500
1502

1428
1476
1486
1490
1498
1496
1500

1428
1472
1484
1490
1496
1496
1498

1428
1474
1482
1490
1498
1498
1496

ié;ii;a] 6:34.66 1          1:21.85 1     
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A diferença entre os tempos de simulação para o caso adpt=-Z, no qual a malha é atualizada
a cada instante, e o caso adpf=-70 , no qual a malha é atualizada a cada 10 passos no tempo,
é realmente bastante significativa.

Numero de Significativos para adpt de l a IO

Figura 3.18: Número de coeficientes significativos de acordo com o parâmetro adpt nas
iterações fixadas para medição

Taxas de compressão para adpt de l a IO

Figura 3.19: Taxas de compressão de acordo com o parâmetro adpt nas iterações fixadas
para o teste
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Erro-norma 2- para adpt de l a lO

0 2 4 6 8 10 12

Figura 3.20: Erros na norma 2 para adpt de l a 10 nos instantes ({ + 1)Ai, i=0,1,...,9

Nas figuras (3.18), (3.19) e (3.20) são apresentados os gráficos com os coeâcientes signi-
ficativos para cada valor do parâmetro adpf , as respectivas taxas de compressão e os erros
em relação à solução excita em cada instante de medição. Através do gráfico dos erros, fica
claro que a 'qualidade' da solução obtida em T=0,24411 é a mesma para cada um dos testes
com atualização da malha em instantes diferentes, e ainda o ganho em tempo de simulação
é evidente.Clalcula-se também o erro obtido em malhas uniformes com /Vo = 2io. No - 2ii
]Vo = 2i2 e No = 2i3 pontos. Pela figura (3.21), pode-se verificar que os erros para adpt=/
ficam todos [imitados pe[os erros obtidos para ]Vo = 2io e .No = 2ii. Isto indica que o
método adaptativo mantém uma taxa de decaimento pala o erro coerente com a quantida-
de de pontos obtida pela estratégia de compressão e o valor de corte escolhidos, ou soja,
dependente da distância entre os pontos da malha. Uma comparação direta de tempo de
processamento entre resolução em malha uniforme e em malha adaptativa seria injusta, pois
o operador é extremamente simples; entretanto, quando o operador é sofisticado, o uso da
malha adaptativa é extremamente eficiente, como montam os exemplos do Capítulo 4.

Na figura (3.22), comparam-se os valores dos erros para os parâmetros adpf de l a lO
com as quotas inferior e superior fornecidas pelos erros de JVo = 2io e No :: 2ti

A seguir resolve-se aumentar ainda mais a quantidade de iterações com uma mesma malha
esparsa e repete-se o mesmo teste computacional, agora para adpt valendo 15, 20, 25, 30,
50 e 100. As medições das taxas de compressão, número de significativos e erro em relação
à solução exala na norma dois foram realizadas de Ato = 1.000 em zXio = 1.000 iterações
para adpt igual a 20, 25, 50 e 100. Para adpt=15, Ais = 1.005 e para adpt::30, A30 = 1.020.
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Os resultados para o número de coeficientes significativos estão na tabela (3.16). Ao final
de cada coluna estão os tempos dados pelo comando tÍmez-usei para cada simulação com
l n í)nn i+ornpÃoc=x v P v v v x uuE wb vuv u

0.003
Erros para diferentes malhas finas e malha esparsa

N0=2"1 0 +
No=2''1 1 ---x---
No=2''12
No=2''13 .--a---

adpt=l H0.0025

0.002

0.0015

o.001

0.0005

0 0 2 4 6 8 10 12

Figura 3.21: Ermos para malhas uniformes e para malha adaptativa, considerando-se adpt=1,
nos instantes de medição

0.003

0.0025

Erro dependendo do numero de pontos da malha

No=2''10
No=2"11

0.002

0.0015

o.001

0.0005

0
0 2 4 6 8 10 12

Figura 3.22: Quotas inferior e superior para o erro obtido para diferentes valores fixados
para o parâmetro adpf nos instantes de medição
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Tabela 3.16: Número de coeficientes significativos para adpf=15,20,25,30,50 e 100

O ganho de tempo é ainda maior, no entanto é necessário garantir que a qualidade da
solução esteja preservada, apesar do aumento da taxa de compressão.

Numero de Significativos para adpt de 15 a l oo

1500

1450

1400

1350

1300

1250

1200

1150

1100
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Figura 3.23: Número de coeficientes significativos por iteração para adpf de 15 a 100

Nos gráficos apresentados nas âguras (3.23), (3.24) e (3.25) verifica-se que para adpl =
15, 20, 25 e 30 o número de significativos e, consequentemente, as taxas de compressão estão
na mesma faixa dos valores obtidos para adpt =1,..., 10. Da mesma forma, os erros obtidos

it 15 20 25 30 50 100

 

1428
1474
1484
1488
1498
1494
1498
1500
1496
1498
1498

1428
1466
1472
1476
1478
1480
1478
1482
1478
1476
1474

1428
1470
1480
1486
1488
1492
1490
1496
1492
1488
1492

1428
1466
1476
1482
1484
1486
1490
1488
1484
1486
1490

1428
1448
1444
1440
1432
1426
1416
1406
1392
1382
1372

1428
1420
1390
1358
1326
1292
1258
1224
1188
1152
1116

tempo l 47.20 l 40.65 l 3a.'72 l     
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pala estes casos também são da mesma ordem dos erros apresentados na âgura (3.20). Já
os valores medidos para adpt igual a 50 e 100 não seguem as tendências anteriores.

Taxas de compressão para adpt de 15 a 1 00

adpt=15 ---1---
adpt=20 --x--

.,,,.,,.'' ,âiB;:Ê +
.,x,'

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Figura 3.24: 1hxas de compressão para adpf de 15 a 100 nas respectivas iterações de teste

Erro-norma 2- para adpt de 1 5 a 1 00

adpt=15

adpt=25

Figura 3.25: Erros para adpf de 15 a 100, nos instantes (á + l)Ai, i=0,1,...,9

O gráfico da figura (3.26) mostra que no instante de tempo T=0,2441, as soluções obtidas
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para os diferentes valores de adpt fornecem soluções muito próximas, no entanto os valores
obtidos para os erros indicam que para adpt igual a 50 e 100 existe uma perda de precisão.

Solucoes em T=0.244

malha 2"13

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figura 3.26: Soluções em T::0,2441 para malha fina e malhas com adpt diferentes

Para se poder avaliar esta perda de precisão, aumenta-se a quantidade de iterações de
10.000 para 100.000, ou seja o tempo final da simulação é agora T=2,44. Na tabela (3.17)
são apresentados o número de coeficientes significativos para cada valor de adpf a cada 5000
iterações. Para adpf 50 e 100 a quantidade de signiâcativos diminui consideravelmente. Uma
vez que a equação resolvida tem ã propriedade de apenas transportar a solução ao longo do
tempo, esta grande diminuição do número de pontos da malha esparsa pode indicar um
aumento na dissipação numérica. O que é realmente confirmado, quando se analisa o gráfico
para os erros, figura (3.27), e se comparam os valores obtidos neste caso estudado com as
quotas fornecidas para as malhas uniformes com .Mo = 2it e No = 2io

Nas figuras (3.28) e (3.29) são analisados os gráficos para as soluções para cada adpt ao
final do processo, em T=2,441. Percebe-se, então, que as soluções que evoluíram em malhas,
cuja atualização foi muito "lenta" , apresentaram uma dissipação maior em relação às demais.
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it
0

5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000
100000

10
1428
1498
1498
1500
1500
1494
1498
1494
1494
1488
1484
1480
1474
1468
1462
1460
1456
1452
1452
1446
1444

10:33.38

50
1428
1426
1372
1318
1266
1212
1164
1108
1058
998
946
892
838
828
832
828
822
822
820
822
820

3:45.28tempo

Tabela 3.17: Número de significativos para adpt=10,50 e 100 em 100000 iterações

Figura 3.27: Erros para adpf 10, 30 e 100 e erros para malhas uniformes com Aio = 2io e
Aro = 2it pontos. As 20 medidas foram feitas de 5000 em 5000 passos no tempo ao longo das
100000 iterações
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Solucoes exata e com adpt=lO. 50 e 1 00

0 0.2 0.4 0.6

Regia0[0.1:0.3Jx]0.9:1.5]

0.8 l

0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3

Figura 3.28: Soluções em T::2,441 para malha fina e malhas com adpt diferentes
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Solucoes exata, malha fina 2"10. 2"1 1 e 2"13 e adpt=lO

exata
No=2"13
No=2" 1 1

0
10

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Solucoes exata, malha fina 2"10, 2"1 1 e 2''13 e adpt=lO

adpt=10
No;2"10

0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3

Figura 3.29: Soluções em T=2,441 excita, para malha fina No::2io,2tt,2i3 com adpt=10

Os testes feitos nesta Seção indicam o grande potencial de redução de custo computacional
baseado no controle do parâmetro adpf para a atualização da malha esparsa, no entanto o
que se faz ainda é um controle empírico deste parâmetro.

Busca-se, portanto, um critério de controle para o parâmetro adpt que esteja relacionado
com os coeficientes wavelets, possibilitando a atualização da representação esparsa também
de forma adaptativa.



Capítulo 4

Método de Alta Resolução -A-daptativo

Pela teoria de aproximações, sabe-se que quanto maior for o estêncil utilizado, maior
será a ordem de precisão do inteipolador obtido. Isto, se a função a ser interpolada for suave
dentro do estêncil.

Os métodos de diferenças finitas tradicionais são baseados em interpolações com estêncil
fixo. No entanto, interpo]ações neste tipo de estênci] com ordem maior ou igual a dois são
necessariamente oscilatórias próximo de descontinuidades da função a ser interpolada (ver
Capítulo l pala exemplo). Além disso, tais oscilações ainda não decaem em magnitude,
mesmo se a malha for refinada.

Segundo l39j, até 1987 existiam duas maneiras para eliminar ou diminuir oscilações cau-
sadas pelo método numérico perto de descontinuidades: adicionar um termo de viscosidade
artificial, como feito em j411, ou aplicar limitadores de fluxo, como sugerido por 1291.

A idéia ENO, proposta em j191 por Harten et a/Z , foi apontada em 1391 como sendo
uma das primeiras tentativas com sucesso de se obter uma interpolação que não necessite
de parâmetros dependentes do tamanho da malha, que seja de alta ordem de resolução e
ainda que seja essencialmente não oscilatória (a magnitude das oscilações decai com ordem
O((Az)Ê), sendo k a ordem de precisão do interpolador) para funções suaves por partesl
classe, na qual se encontram as soluções genéricas para leis de conservação

«.(«, t) + /z (U(:«, f)) (4.1)

Neste Capítulo apresenta-se na Seção l a formulação ENO, baseada em valores pontuais,
conforme desenvolvida por Osher em l33), e proposta por Shu em l39j para a discretização es-
pacial de leis de conservação hiperbólicas. Na Seção 2, apresentam-se esquemas de diferenças
finitas baseados em aproximações conservativas para a função de fluxo exato. Mostra-se ain-
da, como são associadas as transformadas wavelets interpolatórias aos esquemas anteriores,
como forma de se produzir malhas esparsas que se adaptam de acordo com a evolução tempo-
ral da solução. Através da modificação aqui sugerida, o método de alta resolução apresentado

115
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por Shu torna-se, então, um método 'wavelet-adaptativo'. São descritas ainda formas de evo-
lução temporal baseadas em métodos TVD Runge-Kutta, propostos por Gottlieb e Shu j141.
Na Seção 3 são resolvidos vários exemplos para o problema do tubo de choque. E por fim
na Seção 4, estende-se o método de alta resolução wavelet adaptativo para problemas bidi-
mensionais escaleres e vetoriais. Resolvem-se problemas escaleres bidimensionais e também
dois problemas de Riemann para a equação de Euler bidimensional.

4.1 Método de Alta Resolução

Na resolução de leis de conservação hiperbólicas, (4.1), através de esquemas de diferenças
finitas, deseja-se obter uma aproximação conservativa para a derivada espacial usando valores
pontuais do fluxo excito .f(u(z, f)), 1331.

4.1.1 Aproximação Conservativa Unidimensional

Seja dada uma malha definida pela seguinte partição do intervalo la, ól,

C} = Zi < Zs <
2 2 < zx-{ < zw+ = b, (4.2)

& ' lzi-!,zi+1l é denominada célula, .ani = zi+! -- zi-! é o tamanho da célula, z{ =

: (açi+{ + zi-{) é o seu centro e 6.z = mania.zil, l $ á 5; JV é o tamanho máximo de célula.
QuEsTÃo: Para este tipo de malha, são dados valores pontuais de uma função /(z),

.A = /(zi), { = 1, 2, ....N nos centros das células e deseja-se encontrar uma /unção de ./Zug;o
numertco

jl-.{ jl..ji.,....,fi-*sà, i 1, 2, ...-N, r,s 2 0, r + s + 1 = k,

de tal forma que a diferença de fluxo aproxima a derivada /'(z) com ordem k de precisão
em a;{,

ÃL(É--{ - .Â-{) - /'(":) + o((A")*), i- i,2, ...x'.(4.3)
A solução deste problema é essencial na obtenção de esquemas conservativos de ordem

alta baseados em valores pontuais (diferenças finitas) ou médias celulares (volumes finitos).

Assume-se a existência de uma função h(z) que dependa apenas do tamanho da malha,
Az, tal que

.««. -L /:::"':'«; (4.4)

pelo teorema fundamental do cálculo,

/'(«) - :J:lh(« + 41) - h(«
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Assim, a solução do problema de aproximação proposto é obtida considerando-se

É--{ (":--â)+o((z\«)').
A questão, agora, é determinar a função A(z) . Uma possibilidade seria diretamente via

(4.4), o que se torna difícil, pois h(aç) está implicitamente definida. Observa-se, então, que
a função conhecida, /(z), é a média da função incógnita, À(z), na célula ]z:.}, zi+l]. Com
isso, uma alternativa para a obtenção de h(z) é através da construção de uma aproximação
polinomial por partes de ordem #, k fixado, dentro de cada célula .6 da partição do domínio
a.b )

P:(«) + 0((z\«)*), z Ç: li, { - 1,2, .,N
Apenas para não sobrecarregar a notação, omite-se o subíndice ã no polinâmio pi(aç) acima.

A construção de p(g) é feita como em j181, utilizando os valores da primitiva de h(z).

4.1.2 Reconstrução via Primitiva

Seja .H(z) = Joz h(e)de a primitiva da função h(aç) em 10, 11. Assim, .H(3ç) é ezafamerzte

determinada em cada interface zi.{ e zi+{ das células ./;, { = 1, ..., N,

n(«..*g - )- f''-'* - }:, ó.«,',,
.j=o ' '.j-4. .j=.

(4.5)

através dos valores pontuais da /(z), conhecidos nos centros zi de cada uma das células.

Fixadas a célula -ê e a ordem A de aproximação, é escolhido um estêncil com r células
à esquerda, s à direita e a própria -&, com r + s + 1 = k, então, nestas condições, existe um
único polinõmio de grau no máximo k, denotado por P(aç), que interpola -H(#) nos k + l
pontos zi.,-4, ..., zi+.+;, fronteiras das células escolhidas para o estêncil.

Sda o polinõmio p(z) = P'(z), então, uma vez que P(z) interpola -H(z) nas células do
estêncil, tem-se:

/'zl .["' «múe -
.!.

z'-''+ (0'Í( - 2ilã'(p(":--{)-p(':-{)) - iL'(a'(":--{)--H(":-{)),

Como n(z) é a primitiva de h(aç) e usando (4.4), tem-se ainda

Ãll-(-a(":--P--a(«:-P) - ÀLÇ
+

E
' A(e)d{)

0 & /:':* "';,*;'!
/(zj),

para .j :: ã -- r, ..., ã + s
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Logo, p(z) é a aproximação de ordem k para a função h(z) que se desejava, for-
necendo, ainda, para cada célula /,, aproximações para os valores de h(sç) em zi.} e em

P(z:+!), A;-{ P(zi }), á = 1,2, ...,.V
e portanto

h(«:+{) + 0((A")'), h(z: {)+0(('\«)'), á 1,2,...,N

4.1.3 Aproximação ENO para Primitiva
Durante o processo de reconstrução via primitiva, a forma com que se escolhe o estêncil

para interpolação de -H(áç) exerce um papel fundamental para que o método seja efetivamente
de alta resolução.

Caso a escolha soja independente do ponto zi, o estêncil considerado será fixo, r e s
não variam com i. Para funções globalmente suaves, a melhor aproximação é obtida por
interpoladores centrados, r :: s -- l para k ímpar, ou r = s ou s -- 2 para k par.

Já para o caso de funções suaves por partes, as aproximações com um estêncil 6xo não
serão adequadas próximo dos pontos de descontinuidade da solução. Isto motiva a idéia de
estêncil 'adaptativo', ou seja, a quantidade de pontos à esquerda r e à direita s de .h varia
com a localização de z{, r = r(ã) e s = s(á), na tentativa de, sempre que possível, excluir do
estêncil, células que contenham as descontinuidades.

No Capítulo 1, Seção 1.1.2 foram apresentados dois procedimentos para determinação do
primeiro ponto do estêncil, um de forma hierárquica e o outro de forma não hierárquica.

Com isso, considera-se a formulação de Newton para o polinâmio interpolados P(z) , cujos
coeficientes envolvem as diferenças divididas da primitiva -H(z), escolhidas de acordo com a
busca feita para a determinação do estêncil:

p(") -al":-,m-â, ..,":'.m--ll ll(« «:-,m--«-{)
.j=0 m=0

Derivando-se a expressão acima, obtém-se o polinâmio p(z) procurado:

p(") - >1:-al":-,m-â,.-.,":-* * i>: ll (« «:-,m--.-{).
j=t m=O Z=0,!#m

l lk j J

(4.6)

Na prática, para cada célula, apenas o valor do polinâmio p(aç) é construído nos dois
pontos de interesse, zi.+ e zi+}. A obtenção de p(]ç) também pode ser feita de forma
hierárquica. Conforme cada poiso é agregado ao estêncil, seu coeficiente correspondente é
agregado à formulação de Newton (4.6).

A seguir, são colocados em coima de algoritmo os passos necessários para a obtenção do
fluxo numérico via interpolação ENO:
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Algoritmo l Reconstrução ENO

Dados os valores pontuais ./: /(z{) da função defluxo exala,

1. Calcular -H, a primitiva da função / nas fronteiras das células, utilizando a relação
/ J r\ '

2. Calcular as diferenças divididas de H de ordem 0 a Ã; para todos os pontos da malha
3 Para cada célula .&, começar com o estêncil {zi.! , zi++ } e utilizam o algoritmo de .Busca

i7áerárgu ca para obter o estêncil do interpoladÓr em 'l{.

4 Construir o polinõmio p(#) através de (4.6) e obter as aproximações nas fronteiras de
/&

Em l39j, o autor fornece expressões simplificadas para o cálculo de p(z), caso a malha
seja uniforme. Em 1331 foi proposta uma forma alternativa de se calculei os coeficientes de
p(z) utilizando apenas as diferenças divididas da função /(z) ao invés das diferenças de sua
primitiva, uma vez que

a']"'-{, ":...{] - !Ç:ljl-;=eLP - Á.

Para os exemplos numéricos deste Capítulo foi utilizado o algoritmo de busca hierárquica,
o polinâmio p(g) foi obtido após o primeiro ponto do estêncil ter sido determinado ê seus
coeficientes foram calculados através das diferenças divididas da primitiva de /

4.2 Formulação por Diferenças Finitas

Nesta Seção descrevem-se esquemas de diferenças finitas em malhas não uniformes para
resolução de leis de conservação unidimensionais, (4.1), utilizando diretamente uma aproxi-
mação conservativa para a derivada espacial, descrita na Seção (4.1.1):

y:P - -.ÃL(É-.-{ - É-p, o.n

sendo ui(t) a aproximação numérica para o valor pontual u(zi, t) e ./;+}
fluxo numérico que satisfaz as seguintes condições: '

/(«:-,,...,«:*,) .

e / é uma função Lipschitz contínua em todos os seus argumentosl

./ é consistente com o fluxo excito/, ou seja,/(u,...,u) /(«)

Inicialmente, discute-se a discretização espacial do operador
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4.2.1 Esquema ENO-Roe

O fluxo numérico ./:++ é obtido pela aproximação ENO descrita na Seção 4.1.3 acima.
Para estabilidade do esquema, é importante que a 'direção do vento' seja considerada na
pnn a+n lnâa Hn anv'\vvIXLJ ux uytAl\.f \Av ll u/bva

A maneira mais simples e mais barata de se conseguir seguir o vento é calcular a velocidade
de Roe:

/(u:+:) /(u:)
'üi+l --'ü{

8 se ãi+} ? 0, então o vento sopra da esquerda para direita e, neste caso, o fluxo numérico

É+i = /zi+:, como mostra a figura abaixo:

á -- l z á+l

Figura 4.1: Vento da Esquerda para Direita

< 0, então o vento sopra da direita para esquerda e, então, o fluxo numérico
h: : , como mostra a figura a seguir:

2

á+l

Figura 4.2: Vento da Direita para Esquerda

Este esquema é denominado ENO-Roe. Segundo Shu, l39j, uma desvantagem deste
esquema é que ele pode convergir para soluções que violam a condição de entropia da equação
dada, como ocorria com o esquema Roe original sem interpolação ENO.



Formulação por Diferenças Finitas 121

4.2.2 Esquema ENO-Lax-lü'iedrich

Uma maneira robusta de solucionar o problema apresentado pelo esquema anterior é
utilizar uma fatoração global para o fluxo exato, do tipo /(u) = /+(u) + /'(u), com !Ê- ? 0
e !tÍ 5; 0. E necessário que os fluxos /+ e /- tenham tantas derivadas. quanto a ordem do
esquema.

A fatoiação mais simples e suave é a de Lax-Hiedrich:

/''' («)+a«), /' (/(«) -a«);

sendo a = maz.l/'(u)l, u variando sobre todo o domínio

Agora, aplica-se a ieconstiução ENO a cada uma das componentes da fatoração, /+ e
/' , separadamente, e obtêm-se os fluxos numéricos para estas componentes:

' z+ 'i ' à+ +

+ e

(4.8)

(4.9)
Na verdade,

ã{ - Aã-{ ' .fÚ.\- r'',*}''Í++ { - 1,2, ,N (4.10)

Para obter o fluxo numérico relativo ao fluxo excito, soma-se as duas aproximações para
cada fronteira de célula da malha.

.Â--{ - jli-{ +Zli4, € - i,2,...,.v.(4.ii)
Em forma de algorítmo, têm-se os seguintes passos para a obtenção do fluxo ENO:

Algoritmo 2 - Fluxo ENO

1. Obter a fatoração Lax-Friedrich para o fluxo excito

e Cálculo de a
e Decomposição /+, /' na malha

2. Aplicar reconstrução ENO à componente /+ do fluxo exato e considerar apenas as
aproximações pela esquerda h;,.J: para construir a aproximação:

Jl{ -hã4, {-1,2,...,w
2

3 Aplicar reconstrução ENO à componente / do fluxo exato e considerar apenas as
aproximações pela direita A;\.J: para construir a aproximação:

Êià -hi4, {-1,2,...,w
Formar o fluxo numérico final para todos os pontos da 'malha metade':

.&--{ - a{ + .ü+,
4

á- l. ,N
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4.2.3 Condições de Contorno

Mostra-se agora como deve ser estendido o domínio computacional para que o cálculo
dos fluxos numéricos nas fronteiras possa ser feito também utilizando interpelação ENO.

/-à
À À

/ \

ZN+l ZN'+2 Z7V+3 ZN'+4

Z 7 Z 5 Z 3
2 2 2 2 2 "A' { ';f"+{ 2 2

f-\ pontos extremos do intervalo la, ól
pontos fantasmas

Figura 4.3: Posições Fantasmas para Cálculo de Fluxo nas Fronteiras

Para que os esquemas possam evoluir corretamente nas fronteiras, são necessários os
fluxos numéricos /.; e /4 para o cálculo do operador em zo e os fluxos numéricos /w
/w+} para zw.

Para serem obtidas as aproximações que compõe estes fluxos numéricos, são necessários
valores pontuais fora do domínio físico do problema, em posições 'fantasmas' do domínio
computacional, como mostra a figura (4.2.3).

Para o cálculo de h+J: , obrigatoriamente os pontos z.4, e zg: devem pertencer ao estêncil
do interpolador a ser construído. No caso de interpolação ENO de ordem 3, por exemplo, os
pontos z : e z.{ ainda poderiam ser escolhidos pelo procedimento de busca.

Para o cálculo de A :, o estêncil deve conter obrigatoriamente os pontos a; g e z l:
Considerendo ainda que a ordem do interpolados seja 3, a;.{ e g g são pontos passíveis de
serem escolhidos pelo procedimento ENO, como pode ser visto na fugura (4.2.3).

isto implica que a função de fluxo excito, de alguma forma, deve ser estendida para os
pontos z 4, z 3, z 2 e z-i, no caso da evolução do operador na fronteira esquerda, zo, e
deve ser estendida nos pontos zw+}, zX+g, zw+{ e zw+;, no caso da fronteira direita, zx.

Ou seja, para um interpolador de Ordem k, são necessários k + l pontos à esquerda de zo
e k + l pontos à direita de z/v.

2

2
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A maneira com que a extensão do fluxo exato é feita, depende das condições de contorno
impostas ao problema estudado.

No caso particular de condições de contorno periódicas, são necessários apenas A pontos
fantasmas em um dos lados, uma vez que fluxos em posições fantasmas estão identificados
com fluxos em posições internas ao domínio, pela periodicidade da solução : ./L! = /w.{ e

E no caso de condições de contorno fixas, o fluxo nas posições fantasmas, z.J: e z..,.l, é

.fl/w.,.42 2

2nulo

4.2.4 Malhas NVavelets

Através da RPE (representação pontual esparsa) da condição inicial da lei de conservação
(4.1) e da malha esparsa estendida associada a esta representação (vista nos Capítulos l e
2), obtém-se a partição (4.2), na qual o operador diferencial será discretizado e evoluído um
passo no tempo.

Após esta primeira evolução, o operador diferencial é reconstruído na malha fina fixada
a priori para que uma nova RPE e uma nova malha esparsa estendida sejam obtidas, agora
associadas à solução no novo instante de tempo calculado. E assim a próxima evolução
temporal pode ser realizada sob uma malha esparsa adaptada à solução obtida no passo de
tempo anterior

No caso de equações vetoriais multidimensionais, ao invés de se ter uma função incógnita,
tem-se um vedor com n > 1 componentes a serem determinadas

Quando se aplica a transformada wavelet à condição inicial destes problemas obtém-se,
na verdade, uma RPE para cada componente da condição inicial e consequentemente, tem-se
uma malha esparsa associada a cada RPE.

Uma possibilidade seria manter uma malha para cada componente e realizar interpolações
toda vez que um valor fosse necessário, mas que não estivesse em alguma das malhas. Esta
estratégia exigiria uma estrutura de dados que utilizasse listas ligadas ou árvores para que
as interpolações em diferentes níveis de resolução pudessem ser feitas de forma recursiva e
local

A alternativa empregada para o caso foi a construção de uma RPE comum a todas as
componentes do vedor. Esta nova representação esparsa, dita 'unificada', é obtida através da
zznião das RPE de cada componente, de tal forma que cada uma das representações esteja
definida em todas as posições significativas. Desta forma, todas as componentes do vedor
estão definidas nas mesmas posições da malha esparsa onde o operador é resolvido

A unificação se dá, de fato, através dos coeficientes wavelets. Basta que um coeficiente
wavelet, de qualquer uma das componentes, sela significativo, para que sua posição sda
incluída na malha esparsa 'unificada', bem como os coeficientes de segurança gerados por
este coeficiente, como mostra a figura (4.2.4).
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RPE -- q-L

RPE -- qa

RPE qz

RPEU

posição signi6cativa
posição de segurança

Figura 4.4: Representação Esparsa Unificada

4.2.5 Evolução Temporal

Segundo 1391, existem basicamente duas maneiras de se discretizar o tempo: Uma é do
tipo Lax-WendroH' usando:

..n+l
"j

f., «.. - tj'fà,,
«; + at(«.); + ag(««)? +

e então discretizando as derivadas espaciais.

Entre as desvantagens para esta formulação, citadas em l39j, estão

8 na dificuldade de programação especialmente no caso multidimensional e/ou problemas
Pr\Tri torna f\e +nrr'n n+oq o
vvlll vvx IXxvLJ xvx bFwxxuuu u

e na dificuldade de veriâcação que o esquema resultante possua variação total decrescente
ou limitada (TVD ou TVB), sendo a uaráação total, Ty. de uma solução numérica
definida por: 7'y(u) = >-j luj+t -- ujl.

A outra maneira de discretização do tempo é usar um método do tipo Runge-Kutta ou
multinível.

Euler no tempo

O método de Euler de passo simples no tempo foi a primeira alternativa aplicada pala
se discretizar a derivada temporal de (4.7). Sendo assim a formulação completa do esquema
de diferenças finitas é dada por:

'«;''+: -- .,"
-à'ã-; #-P, (4.12)
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sendo a.f = ÇIElân: com a = maz.« l/'(u")l, u" variando em todo o domino; c/J, a constante
de CFL de estabilidade e Az*, o espaçamento da malha mais 6na.

Em j141, Gottlieb e Shu apresentam um exemplo de PVI para a equação de Burger
unidimensional no qual a discretização temporal é via um método de Runge Kutta de segunda
ordem, a discretização espacial é de segunda ordem e mesmo assim a solução numérica oscila.

Uma forma de evitar este tipo de instabilidade é através da utilização de uma outra classe
de métodos do tipo Runge-Kutta, denominados TVD-Runge Kutta. Os autores afirmam
ainda que para resolver problemas hiperbólicos esta discretização temporal é muito mais
segura

TVD-Runge-Kutta

Uma aproximação para o fluxo espacial da equação (4.1) é de t;afiação fofa/ decrescente -
TVD, se a variação total da solução não cresce, T}'(u"+:) $ 7'y(u") ((quando utilizado um
esquema de passo simples no tempo, u"+i = u" + At.L(u") e com uma restrição para o passo
no tempo, At $ Ati, Afi dado para a primeira iteração)

O objetivo dos métodos numéricos TVD-Runge-Kutta de alta resolução para discretização
temporal é manter a propriedade TVD, Ty(u"+:) 5; 7'y(u"), enquanto consegue ainda alta
ordem de aproximação temporal:

,Ün+l S(u"), u(zj, t"''':) - S(u") 0(A«'''':), « ordem de aproximação,

no entanto com uma restrição um pouco diferente para o passo no tempo

z\t = watt , (4.13)

com c sendo denominado coeficiente de CFL para a discretização de alta ordem no tempo

Segundo definido em j141, um método Runge-Kutta, cuja forma geral é dada por:

«U (a..«W + AtP:*,C(uW), ã - l, ...,m
U(0) - U", U(m) - U"+l, (4.14)

sendo ,C(u) uma aproximação para --/(u),, é dito TVD Runge-Kutta, com coeficiente CFL
(4.13) definido por:

/3 77)0TI - .

sempre que os coeficientes da combinação (4.14) forem aix: ;Z 0 e PiA; 2 0

O método TVD-Runge-Kutta ótimo de segunda ordem , no sentido de possuir coeficiente
CFL o maior possível, é dado por:

2
(4.15)

u(1) u" + Atr(u")
: li«" + {uW + At,C(«W), (4.16)
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cujo coeficiente CFL vale um.

Em j141 é demonstrado ainda que o método TVD-Runge-Kutta ótimo de terceira ordem
é dado por:

um - u" + ,àt,C(u"),
«m + }«m + }At,C(«m),
«"+: - }«" + i«m + ga.t,c(«m),

com coeficiente CFL também igual a um.

Segundo 1401 e j191 a discretização temporal de alta resolução TVD é útil não só para
discretizações espaciais TVD, mas inclusive para discretizações espaciais TVB ( de variação
limitada) e ENO ( essencialmente não oscilatórias). Os métodos TVD-Runge-Kutta mantêm
ainda a estabilidade apresentada pelo método de Euler no tempo, em qualquer norma, para
discretizações temporais de alta ordem, sob a condição de CFL (4.13). Para leis de con-
servação escaleres multidimensionais, segundo j141, não é possível preservar a propriedade
de TVD, no entanto esta formulação permite que estabilidade na norma do máximo para
discretizações espaciais de ordem alta sejam obtidas.

(4.17)

Algoritmo 3 Alta Resolução Adaptativo

Fixados o nível de resolução Aío mais fino, a quantidade de níveis da transformada
wavelet interpolatória -L, o grau do polinâmio interpolador r e o valor de corte para o processo
de truncamento da série wavelet c..

Dadas as condições inicial e de contorno para a lei de conservação (4.1):

l e Aplicar transformada wavelet à condição inicial.

e Obter a RPE ou a RPE unificada, no caso de grandezas vetoriais

2 e Calcular o fluxo excito nas posições da malha esparsa produzida no passo anterior
e Calcular o valor de cl

© Obter a fatoração Lax-Friedrich do fluxo excito: /+ e /

e fixar o valor de Af para o cálculo da solução no próximo passo de tempo: a.t =
!:iEl9n, com a.z* sendo dado pela escala mais fina fixada a pMoN

3. Calcular o fluxo numérico ENO

Para /+ obter as aproximações ENO A'

e Para .f obter as aproximações ENO A+

. -ã--+ - Ü4 + üâ
4. Evoluir um passo no tempo. No caso do esquema TVD-Runge-Kutta de segunda

ordem, este é o passo intermediário.
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5. Repetir os passos (2) e (3) agora para a solução intermediária obtida em (4)

6 Evoluir mais um passo do tempo. No caso do esquema TVD Runge-Kutta de segunda
ordem, este será o passo que completa uma iteração temporal.

7. Reconstruir a solução na malha fina

8 Retornar ao passo (1), aplicando a transformação à solução obtida no passo anterior e
seguir o processo tantos quantos forem os passos no tempo desejados.

A seguir descreve-se o problema do tubo de choque associado à equação de Euler unida
mensional e apresentam-se seis configurações iniciais diferentes para as variáveis de estado
Cada um dos PVI's é resolvido de forma adaptativa conforme o algoritmo 3 acima.

4.3 Exemplos Unidimensionais

O problema do Tubo de Choque

O problema físico é um tubo cheio de gás inicialmente dividido em duas partes por
uma membrana. O gás tem pressão e densidade mais altas em uma das partes e velocidade
nula em todo o tubo.

No instante de tempo t = 0 a membrana é removida. Espera-se um movimento na
direção de menor pressão. Assumindo que o escoamento seja uniforme ao longo do tubo,
existe uma variação apenas em uma direção e a equação de Euler unidimensional se aplica.
A medida que o tempo passa, a estrutura deste escoamento envolve três ondas distintas que
separam regiões nas quais as variáveis de estado são constantes. Ao longo de duas destas
ondas existem descontinuidades em alguma das variáveis de estado.

Uma das ondas, dita 'onda de choque', se propaga dentro da região de pressão mais baixa,
na qual a densidade e a pressão saltam para valores muito mais altos e todas as variáveis de
estado são descontínuas. Isto é seguido por uma descontinuidade dita 'de contado', ao longo
da qual a densidade é novamente descontínua, mas a velocidade e a pressão são constantes.

A terceira onda se move na direção oposta às duas anteriores e tem uma estrutura bem
diferente: todas as variáveis de estado são contínuas e existe uma transição suave. Esta
onda é chamada onda de rarefação, uma vez que a densidade do gás diminui enquanto a
onda passa.

Na figura (4.5) pode-se identificar cada uma das ondas onde ocorrem as descontinuidades
nas variáveis de estado. O último gráfico da figura (4.5) contém todas as variáveis de estado
em um mesmo sistema de eixos, possibilitando então a identificação da descontinuidade de
contado, presente apenas na densidade.
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Figura 4.5: Variáveis p, u, p

A seguir são apresentadas seis configurações iniciais para o problema do tubo de choque
que serão resolvidas pelo algoritmo adaptativo proposto neste capítulo.

Equação de Euler Caso Vetorial

Considera-se a equação de Euler unidimensional para um gás politrópico, com 'r :: 1.4
para o ar.

(4.18)

sendo U o vedor envolvendo as variáveis de estado p, u, .E, .F(U) a função de fluxo exato e P
a pressão dada em função da energia total -E,

Ut+-F(U).

«-lél, ,'«,-ldsl . ,-',-:,(' ;«o
Todos os problemas de valor inicial a seguir possuem condições de contorno fixas.

Os resultados obtidos nesta Seção através do método wavelet-adaptativo conferem com os
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resultados apresentados nas referências j31j, l39j, como exemplos de validação de diferentes
métodos numéricos.

EXEMPLO l Problema SODA

(3.0, 0.0, 3.0)',
(l.o,o.o,l.o)',

z < 0.5
r a:0.5

ExEMpí,0 2 Problema SODA

;l -{ i?;!:%ã:?l},, ; g
ExnMpt0 3 Problema de Lax

(0.445,0.698.3.528)',
(0.5,0.0,0.571)',

z < 0.5
z > 0.5

ExnMpi,0 4 Problema SWHS, dado por Shu e Osher, seno provocando choque

(3.857143, 2.629369, 10.33333)',
(1 + 0.2;Ín(50« - 25)1 0.0, 1.0)',

g < 0.25

z > 0.25

EXEMPLO 5 Problema DCI, descontinuidade de contado isolada

(1.0,1.0,0.2)',
(2.0,1.0,0.2)',

z < 0.5
z > 0.5

EXEMPLO 6 Problema DEIB, densidade e energia interna baixas

;l -Ífig;: :;''' :;g:
Para os testes computacionais são fixados os seguintes parâmetros para cada um

dos seis exemplos apresentados:

e a escala fina tem .nro :: 2i4 pontosl
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e o número de níveis de transformação, .L, é igual a ll;

e o valor para corte c 1.10-4 e a estratégia de corte c# :: c $ 2k;

e são utilizadas transformada wavelet cúbica e subdivisão cúbica e

e integração temporal pelo método de TVD-Runge-Kutta de 2" ordem ou de 3' ordem

EXEMPLO l PVI SC)Di

Na figura (4.6) são apresentadas as soluções no instante T = 0, 048 para cada uma das
componentes do vedor de estado, p, u e -E e ainda para a pressão p. A constante de c.fZ :: 0, 1
para este exemplo. Todos os gráficos são para valores da solução por posição da malha.

Veloddade - Componente

Figura 4.6: Variáveis p, u, E, p: PVI SODA

Na figura (4.7) as soluções para as variáveis de estado são apresentadas em dois instantes
diferentes, T = 0,0097 e 7' = 0,048. Para cada instante são apresentadas as posições
significativas em cada um dos níveis de transformação. A solução evolui em uma malha
formada pela união das posições significativas de todos os níveis e ainda as posições referentes
ao nível mais grosso.

A taxa de compressão e o número de significativos obtidos em cada uma das iterações
são apresentados na figura (4.8).
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Densidade. Vebcidade e Pressão. Ti:0.0097

Posicoes dos Coelkientes Signiücalivos. T::0.0097 Poslcoes dos CoeHicieíites Síg)ificativos. T::0.048

Figura 4.7: RPE em instantes diferentes: PVI SODA

Figura 4.8: Número de coeficientes significativos e Taxa de Compressão em cada uma das
8000 iterações realizadas: PVI SODA

Conforme a solução evolui no tempo, a quantidade de pontos na malha aumentou em
relação à quantidade de pontos necessários para a representação da condição inicial. Mesmo
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assim, o número máximo de pontos utilizado para evoluir a solução ainda é 23 vezes menor
do que o número de pontos da malha fina.

Na figura (4.9) são comparadas soluções no mesmo instante de tempo T = 0, 048, mas
em níveis de resolução diferentes, ou seja, uma solução tem como malha fina de referência a
malha com 2t4 pontos, a outra tem 2io. Ambas considerando o nível grosso com 23 pontos.

Densidade. malha laia 2"1 Densklade. malta Hna 2''10

Figura 4.9: Variáveis p, u, p - malha fina com 2io e 2i4 pontos: PVI SODA

EXEMPLO 2 PVI SODA
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Para este exemplo foram considerados: c./'Z = 0, 6 e T = 0, 1644. A figura (4.10) apresenta
as variáveis de estado e a pressão em T = 0, 1644 para cada ponto da malha esparsa de lO,ll.

Figura 4.10: Variáveis p, u, E, p: PVI SODA

Na figura (4.11) são apresentadas as posições significativa para a malha uniâcada em
dois instantes de tempo diferentes: T :: 0,01644 e T = 0,1644. As variáveis p, u ep
são mostradas em um mesmo gráfico. O que se observa é exatamente a capacidade de
adaptatividade da malha esparsa de acordo com a evolução da solução.

A taxa de compressão e a quantidade de pontos signiâcativos na malha esparsa uniâcada
para cada uma das iterações até atingir T = 0, 1644 são apresentados na figura (4.12). O
número de pontos da malha no anal do processo é quase 10 vezes menor do que a quantidade
de pontos na malha fina.

 
Prendo
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Posicoes dos Coefidentes Signinnativos. T:0.01 644 Posicoes d« Coelidentes Significativos T:4. 1644

Figura 4.11: RPE em instantes diferentes: PVI SODA

0
]000 2000 4000 7000 0 todo 2000 4000 70005000

Figura 4.12: Número de coeficientes significativos e Taxa de compressão para cada uma das
iterações realizadas: PVI SODA

Na figura (4.13) comparam-se as soluções e suas respectivas malhas esparsas unificadas
em dois níveis de resolução diferentes. Os gráficos da esquerda são para o caso em que a
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malha fina de referência possui 2i4 pontos. Os gráficos da direita são para uma malha fina
de referência com 29 pontos. A malha unificada gerada para o nível fino com 214 pontos e ll
níveis de decomposição para a transformada wavelet concentra mais pontos nas vizinhanças
dos choques do que pala o caso com malha fina 29 com 6 níveis de transformação. Conse-
quentemente, as ondas de choque são representadas com menos dissipação, como mostram
os gráficos na coluna esquerda da figura (4.13).

Pressão: malha Hma 2''14

Figura 4.13: Variáveis p, u, p-malha fina com 29 e 2i4 pontos: PVI SODA

EXEMPLO 3 PVI LAX
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Este exemplo também é resolvido em 1401. Para a resolução deste PVI são fixados c./Z ::
0, 6 e T = 0, 16. A figura (4.14) mostra as soluções das variáveis de estado e da pressão por
posição da malha esparsa.

Figura 4.14: Variáveis p, u, E, p: PVI LAX

Na âgura (4.15) as variáveis de estado p, u e a pressão p são mostradas em um mesmo
sistema de eixos e logo abaixo segue o gráfico que indica as posições significativas obtidas
através da transformada wavelet. A esquerda tem-se a solução em T = 0, 016 e à direita , em
T = 0, 16. Observa-se claramente a modificação da malha unificada do instante T = 0, 016
para T - 0, 16.

O número de pontos na malha nos instantes em torno de T = 0, 16 fica na faixa de
2300 pontos, e consequentemente a taxa de compressão fica em torno de 7, como mostram
os gráficos para a quantidade de significativos e para a taxa de compressão por iteração da
fig«ra (4.16).

Os gráficos da figura (4.17) apresentam as variáveis de estado p e u e a pressão p no
instante T :: 0, 16 para malhas finas de referência com 2i4 e 29 pontos. As transformadas
wavelets aplicadas utilizam ll e 6 níveis de fatoração respectivamente. A representação
com mais níveis de resolução consegue capturar mais nitidamente as regiões com grandes
variações da solução.
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DensHade. Vebcidade e Pressão. T::0.016 Densidade. Veloddade e Pressão. T::O.16

Posleoes dos Coe6Uentes Slgnin)cativos T:O.016
Posicoes dos Coeficientes SignificativosThO.16

Figura 4.15: RPE em instantes diferentes: PVI LAX

Figura 4.16: Número de coeficientes signiâcativos e Taxa de compressão para cada uma das
iterações realizadas: PVI LAX
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Densidade. malha fina 2'' 14

Velocidade. mama fina :2"1 4

Pressão: malha Hna 2"1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Pressa: malta Hna 2"9

:...:::...I''.::::';:..:::

Figura 4.17: Variáveis p, u, p-malha fina com 29 e 2i4 pontos: PVI LAX

EXEMPLO 4 PVI SWHS

Para este exemplo foram considerados c/Z = 0.6 e T = 0.15. Os gráficos da figura
(4.18)apresentam cada solução do vedor de estado por posição da malha para o instante de
tempo fixado. Na figura (4.19) são mostradas as soluções para p, u e p em um mesmo sistema
de eixos para instantes diferentes e abaixo de cada gráfico para as soluções está o gráfico
da respectiva malha esparsa uniâcada, onde a solução foi calculada. O número de pontos
significativos em cada iteração e a respectiva taxa de compressão por iteração são dados na

oF .l . ..

, [ ' ' ' ' ' ' ' ' J1 1

D 02 0 + 0.6 0 8 t
Vehddade. mala hna =2"9

H +-t- l
1+++++ ++P+++ +++++ + ++ # P+ +++ +++ Pe+41

r'.' '.' '.' '.' '.' '.' '.' '.' '.' '.' '.' '.' '.' '.' '.' '.'l
[ ' ' ' ' ' ]
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6g«ra (4.19)

Vebcidade - ComponenlB U

Figura 4.18: Variáveis p, u, E, p: PVI SWSH

Na figura (4.21) estão as soluções para densidade, velocidade e pressão e suas respectivas
as esparsas unificadas no instante 7' = 0.15 para dois níveis de resolução diferentes. Um

com 2" pontos no nível fino e o outro com 2o pontos. Em ambos os casos a transformada
wavelet considera a malha com 2a pontos como nível grosso.
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Densidade. Veloddade e Pressão. T:0.0151 2 Densidade. Velocidade e Pressão. T::O.1512

0.80.60.2 0.4

Posicoes dos Coeficientes Significativos. T:0.0151 2
10

9.5

8.5

7.S

6.5

0

Figura 4.19: RPE em instantes diferentes: PVI SWSH

Figura 4.20: Número de coeficientes significativos e Taxa de Compressão para cada uma das
iterações realizadas: PVI SWSH
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10
DensHade. mana Hma 2''t 4

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

10
Vebddade. mana Hna u2"t4

Figura 4.21: Variáveis p, u, p-malha fina com 20 e 2i4 pontos: PVI SW'SH

EXEMPLO 5 PVI DCI

O exemplo 5 apresenta uma descontinuidade de contado isolada no instante inicial. A
solução para cada uma das variáveis do problema no instante 7 = 0, 146 é apresentada na
figura (4.22). A constante de c/Z utilizada é 0,5.
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0 0.2 0.4 0.6

Figura 4.22: Variáveis p, u, E, p: PVI DCI.

0.8 l

As malhas adaptativas para este exemplo apresentam-se extremamente bem concentra-
das na região onde se encontra a descontinuidade, como mostra a figura (4.23). Na verdade,
a solução está sendo representada e evoluída em cada instante de tempo sobre malhas muito
esparsas e com concentrações de pontos apenas nas vizinhanças dos choques, como indicam
as taxas de compressão e o número de significativos por iteração apresentados na figura
(4.24). Na figura (4.25) repete-se a comparação entre soluções em níveis de resolução dife-
rentes. Novamente a representação com 2i4 pontos para o nível fino e com ll níveis para
decomposição wavelet consegue capturar melhor o choque.

Pelo que se percebe na figura (4.25) a malha esparsa para a solução em relação à malha
fina com 2io pontos possui até um número maior de pontos nas vizinhanças do choque, no
entanto em níveis de resolução mais grossos. E o resultado final para a solução é a existência
de mais dissipação do que no caso anterior com mais níveis.
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Densidade. Vebcidade e Pressão. T=0.0t46
2.5 2.5

üo
P ++q'''B.P g'

1.5 l.s

Densidade. Vebcidade e Pressão. T=O.146

0.5

0.20 0.60.4 D.8

2.5

t.5

0.5

0
0.2 0.4 0.6 0.8

2.5
Posicoes dos CoeHHentes Significativos. T:O 0146 Posicoes dos Coelidentes Sigiilbaüws. T:O.t46

Figura 4.23: RPE em instantes diferentes: PVI DCI

100
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40 se

20

0 0
toooo 15000 10000 15000 25000

Figura 4.24: Número de coeficientes significativos e Taxa de Compressão para cada uma das
iterações realizadas: PVI DCI.
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Velocidade. malha Hna =2
'14

Figura 4.25: Variáveis p, u, p malha fina com 2io e 2i4 pontos: PVI DCll

EXEMPLO 6 PVI DEIB

Finalmente para o EXEMPLO 6 assumem-se c/Z = 0,6 e 7' = 0, 146. A solução para
este PVI é apresentada na figura (4.26) através dos gráficos para cada uma das variáveis de
estado e a pressão por posição na malha do intervalo lO,ll.
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3.5

2.5

t.5

0.5

4.S

Figura 4.26: Variáveis p, u, E, p: PVI DEIB

Na figura (4.27)são mostradas as soluções para densidade, velocidade e pressão e a res-
pectiva malha esparsa unificada para dois instantes de tempo diferentes: T = 0,0146 e
T = 0, 146. Na figura (4.28) são apresentados os números de pontos significativos da malha
e as taxas de compressão em cada iteração até ser atingido o instante T = 0, 146. E por fim
são apresentadas as soluções obtidas para o mesmo instante de tempo, T - 0, 146, mas para
duas malhas com número de níveis de resolução diferentes. Os grá6cos da esquerda da figura
(4.29) são para uma malha fina com 2i4 pontos e ll níveis de decomposição. Os gráficos da
direita são para uma malha fina com 2io pontos e 7 níveis de resolução. Como nos demais
exemplos, as soluções e suas descontinuidades foram melhor representadas nas malhas com
maior número de níveis de resolução. Em alguns casos, o número de pontos significativos
nas malhas com mais níveis foi ainda menor do que na malha com menos níveis.
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Densidade. Velocidade e Pressão. T:O.146

-2

.3

-4

.4.S

-s

-S.5

.6

0.60.2 0.4 0.8

Posiaoes dos Coeficientes Significativos. T::0.0t46 Posicoes das Coenicienles Signi6cativos. T=O.1 46

Figura 4.27: RPE em instantes diferentes: PVI DEIB

Figura 4.28: Número de coeficientes significativos e Taxas de Compressão para cada iteração
realizada: PVI DEIB.
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Figura 4.29: Variáveis p, u, p - malha fina com 2to e 2i4 pontos: PVI DEIB

Para este exemplo comparam-se os tempos de execução quando o PVI é resolvido em
malha fina uniforme pelo método de alta resolução e quando o PVI é resolvido pelo algoritmo
adaptativo de alta resolução. A constante de c./:Z fixada é igual à 0,2. O tempo foi medido
através do comando UNIX fimez - usei para 24, 240 e 2400 iterações no tempo, considerando-
se a malha fina de referência com 2i4 pontos.
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Tabela 4.1: Tempo de Processamento

A seguir passa-se a .descrever a extensão do método de alta resolução empregado aqui
para problemas bidimensionais. Apresentam-se então alguns exemplos para PVI escaleres e
problemas de Riemann associados a equação de Euler bidimensional.

4.4 Extensão à Duas Dimensões

As técnicas escolhidas ao longo deste trabalho permitem a extensão natural do algoritmo
adaptativo a problemas de leis de conservação hiperbólicas multidimensionais. O problema de
Riemann unidimensional foi resolvido adaptativamente com sucesso utilizando a combinação
da transformada wavelet interpolatória, para compressão, ao uso de interpoladores ENO de
alta resolução na reconstrução dos fluxos.

A extensão dessas escolhas a problemas multidimensionais requer o desenvolvimento de
um algoritmo no qual as direções pemaneçam desacopladas. O esquema, então, obtido
segue a linha dos métodos de fatoração no tempo (time sp/áÉf ng meÉAods l43j) que reduzem
problemas multidimensionais a uma sequência de problemas unidimensionais por direção.
Uma das vantagens deste desacoplamento das direções faz com que o esquema obtido se.ja
paralelizável em cada direção.

Considere o sistema de leis de conservação bidimensionais (4.4), escaleres ou vetoriais a
seguir:

Ut+ F(U):,+ G'(U),
U = (u:,u:, ...,u.)', s ? l
ui(z,y,t), { .$ s, (z, y) C la, Z,lxlc, al

(4.19)

Uma das motivações para a extensão do esquema utilizado foi o método de MacCormack
1431, dado pela seguinte formulação em malha uniforme, para o problema (4.4) com fluxos
lineares da forma

.«--{

«ã;

«a:

«8,,., - -4.x(«8-:,. - «[,,.)

: {l«Ç,,. + o;=i - .4À(ü8«,- ÜZ..:,.)l
«=; - .B.x(«=j : - «=b
11«;:â+ü : À(or=:-ür:!:)l,

(4.20)

'"''wyvuu malha esparsa malha fina
24

240
2400

4.64
49.71

13:04.18

53.93
7:24.03

1:13:46.66
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sendo À ÊIÍ, .4 e .B operadores lineares, -F(u) .4« e 6'(«) = .B«

A mesma idéia de (4.20) de evoluir o operador no tempo através de um passo 'preditor'
e outro 'corretor' para cada uma das direções separadamente também foi utilizada nesta
extensão. No entanto, a diferença entre o método (4.20) e o método apresentado nesta seção
está na forma com que o operador é discretizado. Agora os fluxos .F(U) e G(C/) do sistema
(4.4) são expressos na formulação conservativa, como feito na seção anterior.

Através da interpolação ENO, utilizada para reconstruir o fluxo numérico, obtém-se no-
vamente um esquema de alta resolução em cada uma das direções. Isto evita o surgimento de
um termo dissipativo, como ocorre no esquema (4.20) MacCormack. Com isso a formulação
utilizada para os problemas bidimensionais é dada por: ' '

.«-'-{

«='

«a,., .x(f'("a.{,.) - -Ê(«Z. {,.))

â1«8,., + o=} - À(-Ê(oa{,.) - -Ê(ür.{,.))l

o"'':

«a:

«&{ - .x(ó'("=j. }) - ó'(«=:{))
(4.21)

$l«..{ + OR: - .x(é'(ü=1{) - é'(ü=!{))1,

sendo -F e G os fluxos numéricos obtidos através de interpolação ENO

Pode-se observar que tanto na direção x quanto na direção y utiliza-se o método de
Runge-Kutta de segunda ordem como forma de evoluir no tempo. A figura (4.30) ilustra a
fatoração por direção e os passos no tempo realizados no esquema (4.21).
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Passo no tempo

Figura 4.30: Fatoração por Direção, Evolução no Tempo com Passo Fracionário

Inicialmente, para ilustrar o uso da técnica, aplicou-se o princípio para problemas esca.
lares utilizando o método de Euler de passo simples no tempo para cada uma das direções
A formulação resultante é da forma por (4.22):

«..} À(-Ê("a-{,.) - -Ê(":-.{,.))

«;l=: - «={ - À(õ("=j.{) - ê'("=:i{))
(4.22)

A formulação (4.21) será novamente resolvida de forma adaptativa, uma vez que a evo-
lução temporal sela realizada para valores pontuais do operador espacial dados em uma
malha esparsa que surge da RPE unificada para as componentes do vedor incógnita, sendo
a transformada wavelet aplicada separadamente por direção e por iteração no tempo.

Uma das vantagens da formulação (4.21) é a utilização das transformadas wavelets unidi-
mensionais direta e inversa, exatamente como nos casos unidimensionais. Outra vantagem é
a facilidade de extensão a problemas com dimensão maior ainda, desde que se possa realizar
a fatoração por direção. O fato da formulação do método envolver apenas valores pontuais
também é fundamental, pois a obtenção dos fluxos numéricos via interpolação ENO dispensa
decomposições das matrizes jacobianas dos fluxos nas direções de seus autovetores, tarefa
complicada e computacionalmente caia.

Em forma de algoritmo o esquema (4.21) é dado por
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Algoritmo

Para cada passo n no tempo, n 1, ..., rzz7& z

1. Resolve-se o operador diferencial na direção x para cada uma das posições yj da malha
fina na direção y.

e Aplica-se transformada wavelet em ui,J na direção x e obtém-se a malha esparsa
associada a RPE de u;lj, na qual o operador será evoluído

8 Resolve-se a primeira parte da fatoração, usando interpolação ENO para o cálculo
do fluxo numérico referente a -F(P). A evolução temporal pode ser pelo método
de passo simples de Euler ou pelo método de Runge Kutta de segunda ordem.

8 Reconstrói-se a solução na malha fina para a linha resolvida, obtendo u:;!
Resolve-se o operador diferencial na direção y para cada uma das posições zi da malha
fina na direção x, utilizando como condição inicial a solução na malha fina obtida no
item anterior.

2

e Aplica-se transformada wavelet em Un+} na direção y e obtém-se a malha esparsa
associada a RPE de u:;â, na qual o operador será evoluído.

e Resolve-se a última parte da fatoração, usando interpolação ENO para o cálculo
do fluxo numérico referente a G(U). A evolução temporal pode ser pelo método
de passo simples de Euler ou pelo método de Runge Kutta de segunda ordem

e Reconstrói-se a solução na malha fina para a coluna evoluída no tempo, obtendo
a solução no novo instante de tempo u:li

e Retorna-se ao primeiro passo, agora consideranso-se a solução ui.+i como condição
inicial. E assim sucessivamente, até chegar no número de iterações máximo

A seguir são apresentadas as soluções para problemas bidimensionais escaleres

4.4.1 Exemplos Escaleres
Equação de Advecção

Considera-se a equação de advecção bidimensional

ut + u. + uv = 0,

cuja condição inicialé dada por

«(«,«,n-{ ãi :il;ii:l (4.23)

com («, Z/) c 10, il x 10, il



152 4 Método de Alta Resolução Adaptativo

Equação de Burgers

Considera-se a equação de Burgers bidimensional

Ut + UUz + UUZ/ :: 0,

com condição inicial dada por:

«(«,«,o-{ ái :l::lli{ (4.24)

com (z, Z/) c 10, il x 10, il.
E ainda com condição inicial dada por

!, z < 0.5
-}, z > 0.5
l
4 )

e Z/ < 0.5
e y>0.5
c.c.

u(z,y,0) (4.25)

com (z, Z/) c 10, il x 10, il

Equação de Advecção com coeficientes variáveis

Para o problema do cone, proposto em l41, que gira em torno da origem em sentido
antihorário tem-se a seguinte equação

Ut -- Z/Uz + ZUy = 0,

cuja condição inicial é dada por:

«(«,«,Q -{ : - '0(«- {):+6ü
4(« - {)' + 6(g/ - 0)' < !

c.c (4.26)

com (z, 3/) € 1-i, il x l-t, il.
A seguir seguem as soluções numéricas em vários instantes de tempo para cada um dos

exemplos de problemas de valor inicial apresentados acima. Apresentam-se as respectivas
malhas esparsas associadas a cada quadro das seqüências. Para os PVI's (4.23) e (4.24) a
evolução temporal em cada componente da fatoração por direção foi realizada pelo método
de passo simples de Euler. Já para os PVI's (4.25) e (4.26) a evolução temporal foi pelo
método de Runge-Kutta de segunda ordem.

Os parâmetros fixados para as simulações de cada um dos exemplos escaleres foram:

1. nível fino de resolução na direção x e na direção y: Aro :: 27

2. quantidade de níveis de fatoração nas duas direções: -L = 4
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3. constante de CFL: C'r'.Z; :: 0, 4

4. condição de contorno periódica

5. número máximo de iterações: itmaz 540

6. número de passos no tempo entre uma solução e outra da animação: 30

7. transformada wavelet cúbica,

8. reconstrução pelo algoritmo de subdivisão de grau 3

9. c..,t. = 0, 0001

10. cJ; = ãttt

Apenas para o exemplo do cone girando ao redor da origem, tem-se

1. constante de CFL: C'.F.L = 0, 2

2. número máximo de iterações: ãtmaz 1000

3. número de passos no tempo entre uma solução e outra da animação: 100

A soluções apresentadas na seqüência (4.31) para a equação de advecção mostram a
resolução do operador na direção x da fatoração, apresentada no esquema (4.22). Sendo
assim, para cada valor da malha na direção y, resolve-se o operador sobre a RPE dos valores
da malha na direção de x. A seqüência (4.32) mostra a configuração da malha esparsa
em x resultante para cada quadro apresentado na seqüência (4.31). No segundo passo da
fatoração do esquema (4.22), as direções de resolução e âxada são invertidas. Aplica-se,
então, a transformada wavelet interpolatória aos valores da solução para cada uma das
colunas da malha original, sendo fixados os valores da solução na direção de x. A seqüência
com a resolução na direção de y é apresentada na figura (4.33), e as malhas para cada um
dos quadros desta seqüência são apresentadas em (4.34). Na resolução via esquema (4.22)
sempre a solução será dada em malha fina em uma das direções, enquanto que para a outra
direção será obtida sua RPE.

De forma análoga apresentam-se as soluções por direção de fatoração para a equação
de Burgers. As figuras (4.35) e (4.36) mostram as soluções e as respectivas malhas para a
fatoraçao na.direção x, onde se aplica a transformada wavelet por linha. Já as figuras (4.37)
e (4.38) mostram as soluções e as malhas associadas para a fatoração na direção y. ' ~ ' '

A figura (4.39) mostra uma sobreposição das malhas esparsas obtidas no final de cada
iteração do esquema (4.22), quando o operador foi atualizado em cada uma das direções. Na
verdade, a evolução do operador não se dá efetivamente sobre estas malhas, mas ao final de
cada passo no tempo, os pontos de (4.39) são os significativos para a solução.
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Seqüência para a Equação de Advecção
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Figura 4.31: Equação de Advecção R PTi: n n ,]irop;n .
'y'A-/ J-
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Ar»õçn da U u E líu ipn

Figura 4.32: Malha Esparsa para a equação de Advecção - direção x
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'iHtlQar b\el l unir\g Zi:3 bnlH oi4 Õidn t Bsb9 Z.1:3

'n-i7Qoif hl&8 l usilq 2.t:3 Hn mF ÕUx l ialrq 2=t

'Htlg af bdn l u ilgZt3

Ip 27Qar ün 1 1 Õl9 2;1= 'aB310 a# il+x l usülg Z13

Figura 4.33: Equação de Advecção RPE na direção y
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Figura 4.34: Malha Esparsa para a equação de Advecção - direção y
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Seqüência para a Equação de Burgers PVI (4.24)

Aí acn 8\pç 20 . E\H'. 14aPU Ad#t#n nx

-', +

a

E
?

'..':

ArünacaD e\Ple 20 - EWr . hlatQ Ad uha ern

Figura 4.35: Equação de Burger R Pn ll n rlirppãn v
vywv JL
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Arünacn © uül\4 E9parta eli
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H

Figura 4.36: Malha Esparsa para a equação de Burgers - direção x
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Arünac»BipplD-E&hr- P zuA« l my
bo-SHeuF b«dp- 3 i-ú9

Bu'S«&a# h,dex 9 iisiq

Eláor . Uõ+n A&aâen
Arünaca & PBer ZD nE\&í+14eBU AdvlBBn nl

»Mina h#H' 2D+EI .yalu dvia$ nl

':-'n a# blM !5 usiq
Ar6#tacao &pger 20+ E\Aer- htaPe Aa#a6+ n r

ed bdn tl usirg

'bPS4Q od +U« 3] iabq Z1:3 bbB54a 0« &\+Z H \4hq Z ll

uhl!'É!(

Figura 4.37: Equação de Burgers RPE na direção y
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Arünacn dõ bhPia Elpür»a es r

AI nacnd klüp» Esplíu ni

Figura 4.38: Malha Esparsa para a equação de Burgers - direção y
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Figura 4.39: Malha Esparsa pala a Equação de Burgers direções x e y
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As seqüências de soluções a seguir foram obtidas pelo esquema (4.21), onde cada direção
é resolvida através de dois passos intermediários de tempo. Os gráficos apresentados na.s
seqüências a seguir foram obtidos sempre na segunda iteração para direção indicada. Na
figura (4.40) estão as soluções para o PVI (4.24) para a fatoração na direção x, na qual se
aplica a transformada wavelet interpolatória para se obter a RPE da solução, para cada um
dos valores de y fixado na malha fina. As malhas esparsas para as soluções apresentadas em
(4.40) estão na figura (4.41). Omitem-se as soluções na outra direção da fatoração (4.21).
Na figura (4.42), as soluções para o PVI (4.26) são para a fatoração na direção y, na qual se
aplica a transformada wavelet. As malhas associadas estão na figura (4.43).
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Seqüência para a Equação de Burgers - PVI (4.25)

Aniiniaao BuQW - klaaCamaü - U#n EspalhaAnün\acho BIBO+r - lla©omudt - Mapa Empa/sa

.4+'"

Alüucao BuQ« EspaK!

'eqlaaur index 9

4.1

Figura 4.40: Equação de Burgers RPE na direção x
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Figura 4.41: Malha Esparsa para a equação de Burgers - direção x
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Rotação de um Cone em torno da Origem

Ariiliaao RaBao da Car». 2D - ila©aímad - &h4n Ad+uenZD - hla©avmd - AIHu Ad+bgn

'unl.at# bid8x t uls+q Zt:3

Arihn\acho Ratacu do CcPu- 2D - Hajam\adl. Ualu Adaptaõn Aíyínaao Ratão da Caupn 2D + hla©amiach - IPaBn AilapBün

'cúõl+l.ouf pides

Cau+p 2D - MõKaKud( - 14a9n AdapUõn

'wnl.auf index 4 usirig 2:1

Aíünacao Roubo do Ca»- 20 . hlaHamac#. hlaBn Adapü6n

2D . bÇacço'mad!. i4aha Adapu6Ka

'tonel .aif bldex 6 us&t3 2;1:3 'utBI.a# àidez 7 usinO Z1:3

'cones.nf üidex B usirq 2: 1:3 'calel.a# index 9 using 2=1:3

Figura 4.42: Rotação do Cone RPE na direção y
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Aíihv\ano . tabu Esparu em

'-: =1.otr ild8x 2:t
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Figura 4.43: Malha Esparsa para a rotação do Cone - direção y
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4.4.2 Exemplo Vetorial Sistema Hiperbólico

Equação de Euler Bidimensional

A interação de ondas elementares (onda de choque, onda de rarefação ou descontinuidade
de contado) para sistemas hiperbólicos de leis de conservação, segundo l38j, é o mecanismo
chave na determinação de propriedades qualitativas de soluções para problemas de valores
iniciais muito mais complexos.

A característica mais importante de ondas elementares e de problemas de Riemann é
que suas soluções podem ser consideradas como sendo auto-similares 1381. Isto faz com que
se possa reduzir o número de dimensões de dois para um e, portanto, se possa aproveitar
resultados analíticos obtidos para o caso unidimensional no estudo de casos bidimensionais,
uma vez que a quantidade de resultados sobre a estrutura analítca da solução é muito maior
para problemas unidimensionais.

A coleção de informações auto-similares em duas dimensões é muito diversa. Na verdade,
qualquer coleção de raios centrados em algum ponto (origem, por exemplo) e separados
por estados constantes irá gerar soluções auto-similares. Em l28j, 1381 e [271 os prob]emas
de Riema,nn (de valor inicial) para a equação de Euler bidimensional são restritos ao caso
particular de quatro estados constantes, um em cada quadrante. Ainda com a imposição de
que a onda que separa estados adjuntos seja uma onda elementar.

Considera-se a equação de Euler bidimensional para um gás politrópico:

Ut+-F(U),+G(U), (4.27)
sendo

pu2 + P

«(-E+ pl «(.E+P)
F'(U) G(P

e P (l - i) (-E âp(«' + «'))

O problema de Riemann (4.28) é dado pelas soluções iniciais constantes fixadas por
quadrante, sendo que o subíndice indica o quadrante considerado:

z > 0, 5 y > 0, 5
z < 0, 5 3/ > 0, 5
z < 0, 5 g/ < 0, 5
z > 0, 5 Z/ < 0, 5

(P, P, «, «) (z, Z/, 0) (4.28)

Este problema tem sido estudado por vários autores nos últimos tempos. Zhang e Zheng
1461 previram 16 classes genuinamente diferentes de problemas de Riemann (4.28) para gases
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politrópicos. Schulz e Rinne l37) provaram que um dos 16 casos era impossível. E Zhang,
Chen e Yang 1451 observam que quando inicialmente estão presentes duas descontinuidades
de contado paralelas, isto faz com que as vorticidades geradas tenham sinais opostos ou
não, Produzindo, assim, quatro novas classes de problemas de Riemann, totalizando 19
configurações diferentes pala o problema.

Segundo Lax e Liu 1281, cada uma das 19 configurações possíveis são expressas através
das seguintes relações: w representa a componente da velocidade perpendicular à linha de
descontinuidade e w' representa a componente paralela a ela. Na interface entre cada qua-
drante os ín51$es (/, r) C {(2, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 1)} , a onda de rarefação para trás Ez,. ou
para frente .Rzl. é descrita pela seguinte fórmula:

A onda de choque para trás 18i,. ou para frente lgi,. é descrita pela seguinte fórmula:

7

Pr

a. ..- z.:.]) / r: ... .bl:J@)
.P. 7+ 1/ / \' ' (7 + 1)P, ./

E as descontinuidades de contado J: negativa e J+ positiva são obtidas através der

UZ :: Wr, PI

UZ= Wn PZ
P,, oÍ? wÍ;
P,, «,í.$ "', respectivamente

A seguir são apresentados dois exemplos de configurações distintas para problemas de
Riemann (4.28), segundo a seqüência apresentada por Kurganov e Tadmor em 1271.

Configuração 8

As condições iniciais para esta configuração são as seguintes

&
/ E

J.
34

Configuração lO

As condições iniciais para esta configuração são as seguintes

J.
--..> 21 ...}
.R32 .l?4i

34

P2 = 1, 0 P2 :: 1,0 Pi = 0, 4 Pi = 0, 5197
z12 = --0, 6259 z/2 = 0, 1 ul = 0,1 z;l = 0, 1

P3 :: 1, 0 P3 = 0, 8 P4 :: 1, 0 P4 :: 1,0
u3 = 0, 1 o3 :: 0, 1 z14 :: 0, 1 u4 = --0, 6259

P2 = 1, 0 P2 := 0,5 Pi = 1,0 Pi = 1,0
  z;2 = 0, 6076   oi = 0, 4297
Ps = 0, 3333 P3 = 0, 2281 P4 = 0, 3333 P4 = 0, 4562
  u3 ' 6076 u4 :: 0 z;4 = --0, 4297
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Os exemplos apresentados a seguir são resolvidos de forma adaptativa, segundo o algo-
ritmo apresentado anteriormente. São apresentada as soluções apenas para a densidade,
conforme é feito em [271.

CONFIG[IR AÍ''AO ] 0
O nível de resolução mais fino em cada direção possui 28 pontos e a quantidade de níveis de
fatoração na transformada wavelet é igual a 5. O número máximo de iterações no tempo é
250, sendo o tempo final correspondente T=0,1458, e a constante de C'.F.L é igual a 0, 25.
O resultado apresentado na figura (4.44) confere com o resultado apresentado em l27j. Este
gráfico foi obtido através do aplicativo fecp/of.

Figura 4.44: Densidade-Configuração lO

Na figura (4.45) a solução apresentada para a densidade do gás está de acordo com o
resultado mostrado em 1281. O aplicativo utilizado agora para criei o gráfico das curvas de
mesma densidade foi o p/ofmtu, com 40 contornos possíveis. Percebe-se que neste gráfico são
mostrados níveis que não constam no gráfico da figura (4.44).
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\Ved Jul17 17:58:49 2002
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Figura 4.45: Densidade-Configuração lO

O primeiro gráfico apresentado na figura (4.46) indica o número de coeficientes signi-
ficativos obtidos pela transformada wavelet aplicada às linhas para cada coluna âxada da
malha, medidos ao longo das iterações no tempo. Na verdade, para cada uma iteração no
tempo do esquema (4.21) têm-se quatro gráficos deste mesmo tipo, indicando o número de
coeficientes significativos para cada uma das fatorações por direção.

O segundo gráfico da figura (4.46) representa a malha esparsa obtida através da aplicação
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da transformada wavelet na direção y, por coluna, no instante final da evolução temporal.
Pode-se pensar que o segundo gráfico e a representação bidimensional do que ocorre na
última linha do primeiro gráfico, quando se aplica a transformada por coluna.

Numero de Significativos - conf. lO

Nsigx.out' -F

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

250

iteracao

Malha Unificada em y - Configuracao lO

Figura 4.46: Número de significativos e Malha Esparsa em y Conf. lO
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CONFIGUR AT'Ã0 8

O nível de resolução mais fino em cada direção possui 2a pontos e a quantidade de níveis
de fatoração na transformada wavelet é igual a 5. O número máximo de iterações no tempo
é 400, sendo o tempo correspondente T=0,228 e a constante de O'.F.L é igual a 0, 25. O
resultado apresentado na figura (4.47) confere como o apresentado em 1271. Este gráfico foi
obtido através do aplicativo fecp/ot.

RHO
0.969125
0.953107
0.937089
0.921071
0.g05053
0.889034
0.873016
0.$56998
0.84098
0.624962
0.808944
0.792926
0.776908
0.76089
0.744872
0.728853
0.712$35
0.696817
0.68a799
0.664781
Ü.648763
0.632745
0.600709
0.584691
0.668672
0.552654
0.536636
0.509
0.5046

Figura 4.47: Densidade-Configuração 8

O resultado apresentado na figura (4.48) foi obtido através do aplicativo p/otmfu com
30 contornos para a densidade, conferindo com o resultado apresentado em 1281. Pode-
se perceber claramente a influência do recurso computacional utilizado para representar a
solução graficamente.
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Wed Jul 17 18:21:45 2002

PLOT
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»

X-Axis

Figura 4.48: Densidade-Configuração 8

primeiro gráfico apresentado na figura (4.49) indica o número de coeficientes signi-
âcativos obtidos pela transformada wavelet aplicada às linhas para cada coluna fixada da
malha, medidos ao longo das iterações no tempo. O segundo gráfico da figura (4.49) repre-
senta a malha esparsa obtida através da aplicação da transformada wavelet na direção y, por
colunas, no instante final da evolução temporal.
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Nsigx.out' +

Numero de Significativos - conf. 8

220
200
180
160
140
120
100

80
60
40
20

400
35

3

iteracao

Malha Esparsa Unificada - Cona. 8

Figura 4.49: Número de significativos e Malha Esparsa em y - Cona. 8

Os tempos de execusão dos programas para cada uma das configurações para malha
esparsa e para malha fina são apresentados na tabela (4.2) abaixo:
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Tabela 4.2: Tempo de execução do programa

Fica evidente o ganho em tempo de processamento, quando se utiliza o algoritmo adap.
cativo apresentado neste Capítulo.

tempo em segundos malha esparsa malha 256x256

configuração lO
configuração 08

475,83
796,85

806,77
1244,06



Conclusões

Neste trabalho foi apresentado um método adaptativo baseado em esquemas upwÍnd de
diferenças finitas e em esquemas ENO de alta resolução para resolver equações e sistemas de
equações diferenciais hiperbólicas multidimensionais.

A adaptatividade foi obtida através da aplicação de uma franél/armada maueZef ánter-
po/ataria à solução da equação a cada instante de tempo. Desta forma, obteve-se uma
representação multiresolução da solução que, através das operações de truncamento e ex-
tensão, transformou-se em uma representação esparsa, associada a uma malha esparsa, na
qual o operador diferencial foi evoluído.

A representação esparsa adapta-se automaticamente à solução da equação, conforme esta
varia com o tempo, sendo sua variação dada em função da advecção da informação ou em
função do desenvolvimento de descontinuidades ao longo da evolução (ondas de choque)

Uma estratégia de corte para os coeficientes wavelet foi proposta neste trabalho e com-
parada a outras citadas na literatura em relação à taxa de compressão ou ao número coefi-
cientes de significativos presente na representação esparsa final. Foi proposta também uma
estrutura de dados esparsa para armazenar a representação esparsa da solução, obtendo-se
assim uma economia em relação ao tempo de processamento e à quantidade de espaço de
armazenamento de dados.

Na resolução de problemas unidimensionais, percebeu-se a possibilidade de se atualizar
a representação esparsa da solução não mais a cada passo no tempo, mas a cada cinco, dez,
m passos no tempo, preservando a qualidade da solução e diminuindo ainda mais o tempo
de CPU gasto na simulação.

Através da interpolação ENO e da combinação de esquemas baseados em valores pontuais
para representar de forma conservativa a função de fluxo do operador diferencial, construiu-
se um esquema adaptativo de alta resolução, com o qual foi resolvido uma ampla coleção
de exemplos para problemas de valor inicial associados a equação de Euler unidimensional.
denominados problemas do tubo de choque.

Uma extensão natural para problemas bidimensionais foi obtida através da fatoração do
operador no tempo (time sp/ífling melADa). Desta forma foi possível aplicar por díreção a
transformada wave]et unidimensiona] à solução. Com esta fatoração, res(ilve-se cada direção
em frações diferentes de tempo e por causa da maneira com que se obtém o fluxo numérico,

177
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não é necessária decomposição espectral. Para validação da extensão do método, resolveram-
se dois problemas de Riemann para a equação de Euler bidimensional.

A combinação das wavelets interpolatórias como dispositivo de escolha da malha esparsa
com esquemas ENO e com desacoplamento das equações por direção resultou numa técnica
eficiente para resolução de leis de conservação multidimensionais. Comprovando, portanto, o
grande potencial da associação de esquemas de alta resolução para valores pontuais a trans-
formadas wavelet interpolatórias para resolver de forma adaptativa equações cujas soluções
possuem grandes variações em pequenas regiões do domínio.

Para trabalhos futuros deseja-se estudar e analisar as seguintes modificações:

e utilizar transformadas direta e inversa, nas quais o interpolador seja não linear, isto é,
que o estêncil de interpelação do preditor seja escolhido de acordo com o comporta-
mento local da solução, seguindo a filosofia ENO;

e adaptar o algoritmo de subdivisão para malhas não uniformes para que este recupere
a malha uniforme fina, preservando no final do processo de subdivisão propriedades de
convexidade e diferenciabilidade para a função;

e obter uma estratégia de inserção de pontos de segurança na RPE de tal forma que
as distâncias entre os pontos sejam sempre diádicas. Desta forma, pelo que vimos
no capítulo 3 sobre discretização do operador, será possível obter uma simplificação
relevante na forma final da discretização para esquemas upmãnd.

e encontrar um dispositivo para realizar a correção da representação esparsa. Acredita-se
que sda possível através do comportamento dos coeficientes wavelets controlar também
o número de passos no tempo evoluídos sob a mesma representação esparsa. Desta
forma, o controle da atualização da malha esparsa associada, também seria feito de
forma adaptativa;

e utilizar, por direção, uma integração temporal de ordem ainda mais alta através dos
métodos TVD-Runge-Kutta, uma vez que para os exemplos bidimensionais apresen-
tados no capítulo 4 cada direção foi resolvida por um passo no tempo de ordem l ou
2

8 modificar a maneira com que se aplica a transformada wavelet por direção nos pro-
blemas bidimensionais, uma vez que nos exemplos do capítulo 4, para cada passo
intermediário no tempo foram aplicadas as transformações varrendo-se as posições sig-
niâcativas da malha sempre no mesmo sentidos

e o fato de ter-se desacoplado o problema por direção possibilita a implementação de um
algoritmo paralelo. O cálculo do operador ao longo das linhas ou colunas pode ser dis-
tribuído entre os processadores disponíveis de forma independente. A distribuição do
cálculo das tarefas pode ser feita de acordo com o número de processadores disponível
em tempo real de execução, uma vez que cada processador poderá receber uma nova
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tarefa à medida que termina o cálculo da anterior. Como a distribuição das tarefas
neste problema não precisa ser necessariamente sequencial, um bom balanceamento
das cargas pode ser obtido, pois sempre que um processador estiver disponível, ele
poderá receber imediatamente a próxima tarefa a ser executada de forma a otimizar
a taxa de ocupação dos recursos computacionais. Aspectos específicos de implemen-
tação em ambientes de memória compartilhada e distribuída devem ser analisados em
profundidade.

e Uma vez que todos os aspectos acima discutidos não dependem da dimensão do pro
blema, um algoritmo com estas características também poderá resolver sistemas tridi
mensionais e sistemas com condições de contorno não periódicas;
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Apêndice A

A.l Cálculo dos coeficientes 7z

Pela definição (1.42), tem-se

'} - «p: - l«yaÇ?-
Usando interpolação centrada de grau 3,

(A.l)

/(«F:, u'5 - Ü11a - iiq + z:6.:] à; ["h: -'- "L,] (A.2)

Então,

/(.F:, c'D - z:4.: - Ü83 q-: - ;]q + c'L:] - àít4.-: + z:'},] - z:'L:. @.©
Reagrupando os termos, tem-se:

Üh - ''L: - 4''f - ioL: ]ujÊ+: -- q.,] @.q

Agora, escrevendo todas as primitivas em função daquela que tiver menor índice, neste caso.
ZIJ}..2, e ainda em função das células complementares, obtem-se: ---'

al12.-cq-: - : [z,'L:+h*Rf-:+"})] -; ]q-,--A*"f-:] - i ]q.,+A.@f-:+"f+'}...JI -iq.,
Simplificando-se a expressão acima e reescrevendo-a em função apenas das médias celulares
tem-se:

A.5

ün (4"*q.: + ;"*"} - i"*"i...o
Lembrando das relações de escala entre as malhas,

16'"''J 16'""'j+i/ (A.6)

hk

hÀ;.i
-2

2k-iNo (A.7)
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tem-se, portanto:

© :--"}
Substituindo a expressão acima na definição do coeficiente wavelet para média celular

(A.8)

4 - -F. (:'j-: + "} (A.9)

Finalmente, colocando (A.9) em termos de somatório, obtem-se a expressão dada no algo.
ritmo de fatoração e reconstrução do Capítulo l.

l

â)(4-. 4*,) (A.IO)

Clonsiderando-se F :: r -- l,com r sendo o grau do interpolador para a primitiva, tem-se
a seguinte tabela para os valores de '71, obtidos de forma análoga ao caso descrito acima:

F::3 :>
F :: 5 ::> (A.ll)

E assim, para as demais escolhas do interpolador da primitiva de u(z), tem-se associados
os valores de 7z.
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