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Resumo

No present.e trabalho foram estudados métodos i\uinérícos pala a trans-

formação confoinle do (risco, implementando ein particular o método iterativo
desenvolvido poi Foinberg. Foi realizada tambéna uma aplicação à resolução
numérica de equações do tipo Poisson em domínios sinlplesment.e conexos,
obtendo umt\ formulação clo problema similar ao coilespondente caso eni co-

ordenadas polares, resultando ein discretizações convenientes e utilização de
inétoclos de resolução rápidos e eficientes.



Abstract

In tule present work i)utnelical conformal mapping inethods for tlle clisk
had been studied, inipleilienting, in particular, the iteiat.ive metllod deve-

loped by Fornberg. An applicat.ion to nuinerical resolution of Poisson-type
equations in simply connected regions has been ccairied out too, obtaining a

similar formulation t.o t.he correspondent polar coordinate pioblein, iesulting
in appropiiate discretizations and generation of fast and acculate method
solvels.
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Introdução

O desenvolvimento de métodos numéricos pala o cálculo da transformação

conforme do disco unit.áiio t.ein despeit.acto giancle interesse, devido princi-

palmente ao fato que proporciona uma fenamenta poderosa para a resolução
numérica de equações diferenciais parciais ein domínios bidimensionais siin-

pleslnente conexos, surgidos i]atuiahnetite en] clifeientes campos da ciência.

Ein particular, existe uln grande númel'o cle problet-nas nos quais é útil conhe-
cem a distribuição no t.empo de celtas propriedades elétricas dos materiais,

como a conductivi(jade a e a permissividade e, sob a influência de campos

elétricos. O potencial elétrico ou voltagelTI u no corpo Q é governado pela
equação V . ('y(z,u)Vu) = 0, onde # C Q, a função de admitância 'y é dada

por '(n, u) = a(z,w) + i«;e(z,w) e w coiiesponde à frequência angular da

corrente aplicada. A inversa da função ' representa a il-npedância elétrica, a

qual inecle a i(azão entre o campo elétiico e a corrente elétrica em cada ponto.
A tomografia por impedância eléti'ica (TIE) col'responde ao problema in-

verso da determinação (ta impedância no interior do domínio Q, dadas as
medições de coiient.es elétricas diietas ou indiretas na fronteira do domínio.
Os diferentes tipos (te naat.eriais apiesentant clifeientes propriedades elétricas,

portanto as funções a e f poclein ser utilizadas pala illferir a estrutura in-
terna do doillínio. Devido a. isto, a TIE é un)a ferramenta cona important.es

aplicações nas áiet\s (le medicina, geofísica, ciências do meio ambiente e en-
saios não clest.rut.avos de iliateiiais. Exemplos de aplicações médicas de TIE
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são a clet.ecção de entbolia puíinonar, nionit.oranlento de apnea, monitora-

inento clo fluxo sanguíneo ao colação e clet.ecção (le câ]icer de manca. E]]]
geofísica e ciências do meio anlbient.e, TIE po(te sei ttt.ilizada na localização

cle depósitos minerais subterrâneos, detecção de v:\zanleilto ein tallques de
ain\azenagein subterrânea, e monitoitunento cle escoamento de fluidos inje-

t.idos na t.eira, com o propósito cle ext.racção de pet.i'óleo ou limpeza do ideia
ambiente. Finalmente, ein ensaios não destrutivos de imateriais, TIE pode

ser utilizada na detecção de corrosão e futuras em ntetais (ICtNI, IBol).
No Capítulo l do presente trabalho é apiesent.ado um resumo das prin-

cipais abordagens do problema de aproximação da transformação confonne,
referenciando uma grande (quantidade de trabalhos propostos na literatura

para t.al íim, assim como uma breve descrição dos métodos mais importantes.
Eln particular, os métodos baseados na clisciet.ização da série de Fouiier

tem adquirido outra perspectiva desde a aparição do algoiibino para a tians-

folmada rápida de Fourier (FFT) en] 1965 (ICTI). O Capítulo 2 clescieve um
eficiente método desenvolvido a partir da utilização da FFT: o método itera-

tivo de Fornberg. No capítulo são descritas ainda a implementação conside-
rada no presente trabalho e a análise dos result.idos obtidos pala os diferentes

testes computacionais realizados.
No Capítulo 3 é apresentada uma aplicação da transfoiinação coilfoinle à

resolução nulnéiica de equações do tipo Poisson enl domínios simplesmente

conexos, e os correspondentes resultados obtidos para os testes computaci(>
Dais realizados

Finalntente, são expostas as conclusões correspondentes ao presente tra-
balho e o Apêndice composto de lesult.idos relativos à ordem de aploxiinação
clo método iterativo de FornberK
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Capítulo l

Métodos numéricos para a
transformação conforme

Existe unia grande quantidade de nlétoclos uunaéricos propostos na litera-
tura para calculam aproximações da função descrita no Teorema da Aplicação

cle Riemann (anel, IBI)) e muitas classificações poderiam ser feitas, por exem-
plo, em função do tipo de domínio estu(lado (simples, (dupla ou inultiplamente

conexo, poligonal, etc.) ou em função do tipo de paiametiização da fionteiia
clo domínio. A seguir apresenta-se uma classificação dos métodos a partir da
escolha (to domínio e do contradomínio pala a tiansforlnação conforme.

Distinguem-se dois grupos: o que contén] as transfoilnações conformes
(lue levam um domínio especificado em um domínio canónico conveniente

como o disco unitário, e o grupo que considera as transfoiinações na direção
contrária

No primeiro grupo, entre os métodos mais iinpoitantes encontram-se o
desenvolvido por Syinm ISy), est.udado taillbém por Heniici IHe21, Hales,
l<ahaner e l<cllnei lni<1<1 e Diiscoll IDrl ent.ie outros, o (lual resolve tInTa

e(luação integral linearl o processo construtivo de Chakravarthy e Anderson

ICAI basca(lo na discret.ização clãs e(lut\ções cle Claii(hy-Rieinan]] e t\lgunlas
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Rlét.odor numéricos paitt a t.itl.nsfol-iiit\.ção collfoiinc

t.écnicas de otimização; e poi últillio, os métodos relacionados com os núcleos

de Bergnlan e Szego, e o método de Ritz IBe), ITrul, IPil, IPal<ol
No segtin(lo grupo, existe uma giancle val'tecla(le cle técnictu para apro-

ximar a e(luação int.egral gerada pelo mét,odo de Theodotsen: Heniici ÍHe21,
ÀlenikoH e Zeinach INleZI, Nleiron e Oizag jivlOI, Gutknecht IGull, IGu21,

IGu3j . IGu41 . Cheng Li e Syngellakis ICLSI . Encont.ram-se t.a.ntbém os iltét.odes

clo t.ipo Newton de Foinbeig IFoll, IFo21, IDePll, IDeHoPll, IDeEll, Idem,

IDeEIPfl , IPol e \Vegmann IWell, IWe21, IWe3j, j\Ve41, IWeSI blue essenci-
almente tên] o propósito de aproximar os coeficientes da série truncada de
Taylor da transformação conforme. O cálculo (ta fói'mula fechada cle Schu'arz-

Crist.ofTel para domínios poligonais I'ltel , IFZI , IB'ltl , IDr'lied tan]bén] pode-
ria ser destacado neste segundo grupo

A seguir apresenta-se uma breve descrição dos principais métodos.
Sejam Q; e Q« domínios simplesmente conexos no plano complexo lin)ata-

dos por C'. e C. respectivamente. O pi-obleina consiste em deteiminai unia

função analítica bijetora /(z) de Q: em Q«

Método de Theodorsen Q, é o disco unitário e Q. é um doJnÍnio " star-
like" l com respeito à origem. A fronteira de a. é dada em coordenadas

polares,
C'. : w(p) = p(p)e:', 0 $ p $ 2n'.

C) valor cle /(z) na fronteira pode sei escrito em teiinos da função de
conespondência entre fronteiras (BCF) (p(0) t.al que

/(e;') = p(g(0))e;", 0 $ 0 $ 2n.
iToclo raio a partir cle un] l)auto fixo do interior do domínio possui unia única enter

secção com a fronteira.



Nlótodos iiuilléricos pata a transfotiiltição coiifoitiic'

Foi ptovaclo IHe21 cine g(0) satisfaz a. e(luação de Theo(loisen

P(o) - o - .rç. . log P(P(o)), ( 1. 1)

:i (lil?il possa.ti ilnla única solução contínua pala 0 $ (p $ 2z (ltt?\ll(lo p(P)
é (lualcluei fuilçã.o positiva contíl)ua de pei'iodo 2n', onde o open'adoi de

conjilgação /\' é dehnido por

1{ . .Ftt) = ã VP .l j(.s)cot!.:ilds

Exist.e iun giancle núineio de métodos iterativos não lineares pala iesol-

vei a equação (1.1), os (duais iequeiein a cada passo só duas aplicações
da t.ransforlllada rápida de Fourier (FFT) pala realizei a operação cle

conjugação.

E importante observei (lue desde a apcaiição do algoritmo para a tra.ns-

foilnada rápida cle Fourier (FFT) em 1965 (ICTI), os métodos baseados

na discretização da séi ie de Fouiier e do operador de conjugação tem
adquirido outra perspectiva (ver IHe21).

Método de Symm Q; é uni cloilaínio que contém a origem e Q.. é o disco
unitário. Seja z = z(r),0 $ r $ /3 uma parametrização pala C'. E
suficiellte collliecer os valores /(z(1-)) na fronteira C; de ç2:. Como

1./(;(,-))1 = 1, é p:eciso acha: a f"«ção conta«a 0(,) (J'('(r))).
Foi plovaclo poi adiei' IHe21 (lue éy(a'-) satisfaz a equação integral de
piimeii'a especle

-=/ logo.(a) .(,)10'(,)a.- ioga,(a)l, O$a$D,
z'/i JO

j

ch?lnlada eclliação integral (le Sylnin. Para iesolvei est a t,(lotação lnitnérica

nlcnt.e t.ent sido desenvol-,,idos unia grande (luanticltt(le de algoiitnios

)



5 l Xlót.o(los nttniéricos pala a transformação conloitilt

utilizando a FFT, os que podem-se eilcontlar nas deferências ant.es inen
cionadas

b/métodos variacionais í2.,, é o disco uilit.ária e Q; u]n don]ínio (lue cona.én]

a oiigenl. Consi(ter?\-se llilla aproximação de / da forma

.f,.(-,) }: .j «j ( ;)

onde {u.í} é uma btvse de funções apiopiiada. O método de Ritz é
baseado na pi'opiiedade de (llle ca derivada .f' da tiansfoi'mação confotllie
minimiza a int.eglal

lu(;)I' a:«av

sobre a classe clm funções u(z) analíticas em Q, quadrado integráveis

tal que u(0) = 1. Os coeficientes aj da aproximação são deteimina-
clos mediante a resolução de uin sistema de equações linear complexo

de dimensão (n -- 1) x (n -- 1) com inatiiz de coeficientes de eram. O
método do núcleo de Bergman é baseado na utilização da função núcleo

de Bergn)an ein Q,, a qual está fortemente relacionada com a função /'

que ininilbiza a integral e por esta razão os dois métodos são collside-
] idos teoricamente e(luivalentes. A aptoxiinação no segundo método é

feita l-mediante a construção de uma representação em série de Fouriei

pa.ra a função núcleo e os coeficientes são obtidos a partir de uin pro-
cesso de notinalização, e portanto os ]nétodos são computacionahnente

clifei-entes

Método de Wegmann Seja l7(s) uma função complexa peiióclica cle pníodo
2a, cona cleiixt\cla i7' 7é 0 cona.íi)iia satisfazendo a condição de Lipschit.z,

(lue paianlettiza a curva C'., e seja ç2; o disco unitário. O 'çalol cle .f(z)

6



Nlót.o(los iliuiléiicos pala a t.iansfoimação confoitlte

na fronteira pode sei esciit.o lla rotina

./'(.") ,7(.(t))

onde s represent.a. iiln:\ função reis.l t.al qtle s(1) -- t é continua e periódica
de pet'iodo 2n'. O nlét.odo consiste em iesolvei esta e(luação poi uin
]nét.odo do t.ipo Newton. Coitieçai)do por iln)a função suflcientemeilte

suave se(t), é const.puída uma se(lüência cle funções /k, sk, É = 1, 2, ..
satisfazendo a e(luação linearizada

A* .(." ) ,7(;*(t)) + U~(t),7'('*(t)), k ? o, (1.2)

onde UA(t) = sk+l(t) st(t). A eficiência do método é baseada prin-
cipalmente no fato cle que Ut pode ser expressado explicitamente utili-

zando o operador cle conjugação /{.

No presente trabalho seixo consideiaclos domínios com fronteiras suaves
e pouco deformados eln relação ao disco. Pala tiabalhal com este tipo de
domínios foi escolhido o método iterativo de Fornbeig, apresentado no se-

guinte capítulo. Este nlét.odo corresponde a uma versão discreta do processo

iterativo de Wegmann descrito acima, é muito eficiente e de fácil imple-
nlon+npãn

UL'YLuv-

f



Capítulo 2

Método iterativo de Fornberg

O presente capítulo clescieve o método it.eram.ivo de Fornbei'g apresentado

ein IFoll, a sua relação com o método apresentado poi \Vegniann ein IWell
e j\Ve21, a implementação consiclelacla no presente trabalho e a análise dos
l esultados obtidos pata os diferentes testes computacionais realizados.

2.1 Descrição do método iterativo de Forn-
berg

Dada uma curva suave J, fronteira de um domínio simplesmente conexo

que contém no seu interior a origem do plano coi)}plexo, procura-se a tlans-
fornlação conforme .f(z) clo disco unitário no (toinínio dado tal que ./(0) = 0

Pal'a (lue a função esteja tmivocalnente cletenninada é necessária mais uma

condição, geialinente /'(0) > 0 ou a especificação clo valor cla função em
um ponto palticulal'. No presente tiaballlo vadios ii)ipoi unia condição (to
segundo t.ipo.

Pala z(0) = e2";o, 0 $ é? $ 1, na circitnferência unir.alia, a t.ransfoliilação

/(z(0)) é uma função complexa e petióclica de período 2a- (a função (le coi-

8



Descrição (to iliót.o(lo it.eiat ivo (it, Foinbetg

iespoii(lência enfie fronteiras (BCF)) . Post?luto po(le-se esci'evei

E
z/ = -- c)o

/(;(o)) (
2n'lpé9

1.,,(' (2.1)

Consideiaildo agora 0L k/N. k - q, \ N l

-'ü'/2

>ll: a,,«,"*,
N/2+ 1

.f(.(0k))
/V/2

>l, (/.e2"i"k/iN
p = -- JN/2+ 1

(2.2)

OilCle Ltl :; C2vri/Ar

Invertendo a transformada discreta de Fouriei (DFT) em (2.2) obtemos

..-;E'..-'«, «- {*:,...,{.k-o

O objetivo é achar os pontos eÀ;, h = 0, 1, ..., iV l na culpa J, de tal forma
que d. = 0 pala p = --JM/2 + 1, ..., 0.

Ena iesuino, dado um conjunto de iV pontos na cuida correspondente

à fronteira do domínio dado, vamos descievei a estratégia apresentada por

Fornbeig para transladar os pontos ao longo da cuida de tal foinaa que cor-

respondam, pela transformação conforme, às iV raízes da unidade ]la circun-
ferência unir.ária, e calcular aproximações para os primeiros JV/2 coeficientes
de Taylor da tiansfonnação.

O nlétoclo consiste em um processo iterativo de convergência (luadrática,

(lue sela chateado de iteiação externa e un] processo (lue resolve a cada passo

um sist.enia linear de e(luações, chamado de iteração inteira

9



Descrição do nlét.odo it.cri\t.i-.'o (lc Foint)etg

Tt np n pãn ov+ol'n n
x u \lx 4 gt.&v \#lx u q./x x XL4

Vadios coi[sidt't'at os pontos (À:, k :: 0, 1, ...,]V -- 1, n]onotonic?\i]]ent.e

dist.iibttíclos tLO longo da cuida J, iepresent.ando aproximações dos núllleros
(x.'s. Pa.la ci\da escolha tios pontos, consideramos a função

((;)- )l: d
N/2+1

,,,l,/

P''v } (2 3)

onde os coeficientes d.'s são obtidos mediante a aplicação cla DFT aos pontos
(x; 's, ou seja,

d. ;E«« '", (2.4)

Desejamos tianslaclar estes pontos (#'s sobre a cuida J, cle t.al forma que

d. :: 0 pata u - --iV/2 + 1, ..., 0.

Os pontos (k são trasladados em duas etapas. Enl prin)eito lugar, vamos
transladá-los uma distancia tk na direção tangencial ek correspondente a cada

ponto (h (com leal = 1), de tal forma que do = d-i = ... = d N/2+i = 0:

'- ;E«.--*..0«-*", «- --f+ *,...,o.k-o
(2.5)

Em segundo e último lugar, os pontos (A; + É ek são levados cle volta para a

cui-va J. Como a cuida é suave, a distancia à cur',a é O(t:) (ver Seção 2.3),
cle onde pl'ovém a convergência quadiática desta item'ação ext.eira.

Subtraindo a p-ésima equação de (2.5) da u-ésima e(luação cle (2.4) obt.e-
rros 7V/2 e(Junções lineares complexas pala as iV incógnit.as i'edis tx:

(z,
l

N l
E'~.*.. .'"
k-o

(2 6)

10



8 2 ] Descrição do méto(lo it.elas.ivo rle Foi-ilbclg

ou e(luivalent,enletite eni notação matricial

f l
f

l

.2

1 1
.3

.J ...6

l
.v -l
Nl

.'v

,(.N'/2 - 1)( .V - l )

It.v - l

(2.'i)

Agrupando as colunas de tluineração par e ímpar da matriz de (2.7) ob.
temos

'/0

.[. , 1 ]
N

1 1
.2 ...+
.4 ...8

l
N
N-+

!( JV/2 -- 1) 2

(2.8)

l
z2

.4

]

u4
w8

N +

tl
t3

l
N 2

N-{

,2( ;\ /2 -- 1) 2

l
+

.v

x-i J L tx.i

otl

-d Eoto+l#tl''F'.Eit:. (2.9)

Nesta últ.ima e(luação, F iepiesent.a a nlatiiz da DFT cle ordelli iV/21 as ma-

t.dizes --7-=r'. Eo, EieF}' são tti)it.árias. O produz.o de um vetou poi qtial-

(luet lii i?\ destas inat.dizes Oli sitas inversas re(suei ilo llláximo O(."\' log '\r)

1 1



Descrição do nlét.acto itelat.ivo cle Fotlil)eig

opeiaçoes

T+o.=,pãn in+nrrin
.L u q./J. K-L\seA\.r xxJLU \lx JL x L«

Consideiainos a se'gtiint.e it.oração: (lado uln vet.oi leal arbit.rácio tP)

iesolveinos (2.9) pal'a achei o vet.or complexo tt)); tomamos então a pal'te
l eal clest.e vetou e iesolveliios l2.9) ptua achei t(i) do (leal uovaniente t.oiiii\lhos

a parte real. O vetou' i'eal t( 1) assim obt.i(to depende lineailnente do vetar tP)

Portanto podetTlos escievei

t8t) :; .,4t(o) + b (2.10)

onde a lnatiiz .A e o vetou b posa\tem as seguintes expressões

.,4 - Rnr, .».le R = Re.l(c), c' - é-EowP'7Fvr'.D: (2.11)

e

b = --2Reall-EoHFXjd -- -it'l'P.eiKeai(ZI FHI'rHd)l}.

A matriz .4 é simétrica e semidefinida positiva e C é unia matriz cou)plexa

unitária. Como ll.4112 :: llRll2 $ 11C'll2 ;= 1, os valores próprios Ài de Á

satisfcazem

(2.12)

0 $ ÀI $ 1, { = 0, 1, ...,JN/2 1.

Se existir uma solução real to, ti de (2.9), tP) = to implica (lue tbt) - to em

(2.10). Portanto to sat.isfaz

Gto= b, (2.13)

oilcle (17 = / -- .A é t.anlbéin semídefinicla posit.iva. Unia vez (lue to t.enha si(lo

calculado, ti é obt.ido (tiieta.mente (la ecluação (2.9).

Observe cine a it.fiação inteira foi clesenhacla pata zero\l' não só os coefici-

uttes (].i, (/ 2, ..., (/-.v/2+1 como também do, obt.ando poitant.o ((0) = 0. Rias

12



5 2.2 Relação Ptitit- os inót.actos itciittivos cle Foinberg e \\reginalln

a aplicação não est.á utiivocatneut.e det.el'nlinadtl, pois ainda não foi especifi-

cada a localização de um dos post.os. De fat.o. as Ar equações (lue obtemos cla
linet\iização gela uni sisteilla de posto ]V -- 1. Unia alteinativt\ pala iesolvei

este problema seria inlpoi fo - 0, onde to iepiesenta a primeira componente

clo vedor to (isto signihca que o ponto (o não é tltuladado durante o processo)
e considerar a primeira e(Junção re(tundante. Poi't.anta (2.13) pode ser escrito
c01110

l: :ll:l-l:l
E assim, resolve-se sinlplesllieilte o sistema

(2.14)

A matriz G é selnidefinida posit.iva e possui só uin valor próprio igual a zelo e

os restantes muito ptóxiinos cte À = 1 ( IFoll, IWe31). Portanto a matriz G é
definida positiva e tatnbéni possui valores piópiios próxil-nos de À = 1, o (lue

peru)ite utilizam o método dos gradientes conjugados (GC) sem a necessidade

cle um precolldicionainento

2.2 Relação entre os métodos iterativos de
Fornberg e \Vegmann

Foi demonstracto em IWe31 (lue o lnétoclo iteiat.ivo de Folnberg corres-

ponde a unia versão discreta clo processo iterativo apresentado poi \\regnlann

em j\Vela e j\N'e21, descrit.o no Capít.ulo l.

A diferença principal entre ambos, consiste na deteiininação cle Uk(t) =

sJ;..-l(t) sk(f) no k-ésinto pt\sso da itetação: en(lttant.o 'çVegmann o repie-
sf'itta explicit.alllent.e. Foiiibc'ig propõe a resolução cla e(lttt\ção ( 1.2) na fonna

13



5 2.3 ]mplenientação

discret.a

/k...,(e"") ,7(st(t.))+ Ut(t«),7'(s-(1«)),

Ê, = 2r(u ])/JV, z, = 1, ..., ]V, poi ulli polinõnaio cle grau N/2 deter'mi-

nado a paitii' cla solução (te ulll sistema linear (le e(ltlações que envolve a
ntatiiz R (ver 2.11). Esta inatiiz n pode sei olhada como a discretização
de llm operador int.egral (lue, sob ccl't is l ipót.Pães, é rompa-ct.o e possui uma

se(lüência de valor'es piópiios leais que se acunitilain na origem (único ponto

(te acumulação). Pol'tanto, a matriz G = / -- RRV possuirá uma se(lüência de

valores próprios reais acumulada ent.ardo (le À :: 1. Sendo assim, o método

dos gradientes conjugados para a resolução do sistema linear de equações
apresenta alba grallde eficiência e, portant.ol não há necessidade de um pre-

condicionainento, como foi dito anterioiniente.
No Apêndice pode-se encontrar um insultado conesponclente à oiclein de

aproximação do método numérico

2.3 Implementação

Qualctuer representação da curva J pode ser utilizada na implementação
deste método. Neste trabalho é assumido blue J possui uma representação

paramétrica
J : z = z(s), 0 $ s $ 2n-

Dados os números reais sx: C l0,2r), l $ k $ iV, a clireção tangencial
unitária em cada ponto (x; = z(sk) foi calculada da seguinte coima:

;'(.,.)
l;'(..)l

Pala levei os post.os de 'ç'olt.a :l cui'va depois dtt ttatislação na dit'eção

14



li 2.3 Inlplenientação

tangencial, observemos blue para uma coi\st.ante real '

(., + 'Y) = ;(s) + '.'(s) ;(.) + 71:'(-)je

t: porá.t\llt.o p?u'a cada valor de k, l $ k $ /V, po(lc st'i defina(la t\ constant.e

tx:

'' ' ER;a
e os pontos tl'asladaclos ao longo da culpa J como sendo

( (;* + "y.), 1 < k <JV

Poi sua vez, o método dos giactientes conjugados pala a resolução do
sistema linear cle e(luações foi implementado de acoiclo com a seguinte for-

naulação, onde a notação é simplificada escrevendo (2.14) na fol'ina Ax = b.
O métocto foi iniciado com

to = b -- .Axo,

po :; to,

e cas iteiações pala {

expressoes

0,1,2, , foram calculadas utilizando as seguintes

ril''ri

xi+l - xi+ aipo

ri+i := ri -- cli.Api

pi+i :: ri+-l + ./3ipi

15



In ipleinelit.itçã o

A iniplenlent.ação apresentada nesta seção foi (tesenvol\ ida na linguagem
de piogian)anão GNUt C utilizando precisão simples e execut.ado nui]] coili-

put.a(lor (lo li\.IE-USP coill as seguint.es caracteiístic?ns: piocessadoi A\ID2
Opt.eloii 242, 512Nll). de inelnória RABI e sist.ema opeiracional Linux, dist.li-

buição Debian:s
Os vt\loi es de ÍV utilizados rolam potências de 2, pala apioveit.ar a eficiência

clo ttlgoiit.mo paitt a FFT
Foi realizado uln grande número de testes nuinéiicos pala difeient.es t.ipos

de domínios, dos (duais apenas 5 foram escolhidos para a apresei)ração cle uma
análise detalllada

As itelações externas foianl realizadas até que a norma do naáxiino ( lla ll.)
do vet.oi dos coeficientes collespondentes às potências negat.idas do polinõlnio

gerado pelo mét.acto, foi menor que 10-v ou o quocient.e entre duas normas

consecutivas (denotado poi l)/y) foi menor que 2.
As iterações inteiras foram realizadas até que a noiva do máximo do

resíduo do método dos gradientes conjugados, calculada ein cada passo da
item'ação, foi inenoi que 10'7

O custo coinputcacional da itetação interna é dominado pelo custo da FFT

Para achar d (observar (2.4)) é preciso aplicam' a tiansfoimada sobre iV pon-
tos, ou e(luivalent.einellte duas tlallsformadas sobre iV/2 pontos (denot.idas

2 FFTs pala simplificar). Pala iniciar o método dos giactientes conjugados

actescent.ain-se 3 FFTs (para acham b) e cada iteração requer 4 FFTs (pala

calculei ,4pi). Uma vez acabadas as iterações é preciso cte naais 2 FFTs pala
achar ti . Portanto Rima iteração externa cole /{ it.erações internas precisa

(7+4/q FFTs.
Nos exetnplos para os (duais existe uma expressão analítica da função cte

coitesponclência ent.ie fionteiias, foi calculada t\ nol'iria do illáxinlo (}VE) da

' \\r\X' X\r .giltt.Oi'g
wxx:xv.ítiiicl.('oill

:3w'w\x-.(lel)hall-olg

16



g 2.3 Iniplcntc'ntação

diferença ent.te os valores dos parâmetros sl, ..., s.v acllados com o método e
os valores exat.os.

Foii\ni iealizaclos t.estes duplicando sucessivaillent.e o valor- clc' iV, desde

JV = 8 at.é ]V = 4096, e a comparação na fronteira foi kit.a a partia dos

seguiiit,es cálculos: eni piinieiio lugar o da norma do máximo (iVP) da dife-
rença entre os parânlet.ros .si , ..., slv correspondentes às raízes cla uni(tacle pela

Llansioiilu\ção confoinie pala iV/2 e iV iespectivamentel eni seguntlo lugar
o da noin)a do máximo (iVFI) da diferença entre os pontos da front.ena do
dol-nínio dado, achados a partia tios polinâlnios gelados com o inót.odo para

zV/2 e A' iespecti'ç'ainent.e (calculada só nos valores si, ..., s.v) e, ein t.etceiio
e últ.ido lugar, o da noiina do máximo (lla+ll.) do vetou dos coeficientes

coirespondent.es às potências positivas do polinâmio gerado pelo método a
part.it da duplicação do valor de N

Ihmbém foi calculada a nonna do máxitno (iVF2) da diferem)ça entre os
pontos da fionteiia coriespolldentes à paianletrização z nos valores s 1 , ..., sx,

e os coliespondentes ao poliilõmio gerado com o método pala cada valor de
N

Para cada valor de JV a aproximação inicial dos pal'âtnetros sl, ...,siN
foi calculada a partia das raízes da unidade e da utilização da solução do

problema para ]V/2.

Um esquema resumido do processo iterativo, poderia ser escrito da se-

guinte forma: seja ]V uma potência de 2, É = 1, e os iV números reais
sl, ..., s.v no intervalo 10, 2a-) a aproximação inicial dos parâmetros corres-
pondentes às raízes da unidade pela transformação confoiine. Calcula-se

(/ = r'FT.v(z(s)) e lla 11. e procede-se da seguinte foil)aa:

17



5 2.1 Test.es coilipti t.t\cioila is

(2.15)

Após o calculo s = s + 7 em cada passo da iteiação, foi feita uma nonna-
lização e unia re-oideliação dos paiânietios i\o intervalo 10, 2n-), observação

que condiz com a piopiiedade de preservação de orientação da trallsformação
confol-ine.

2.4 Testes computacionais

A paianletrização elas curva das fronteiras correspondentes aos domínios

escolhidos parca a apresentação da análise na presente seção foi a seguinte:

*(s) - .:'(« :e:' + «o + .:e :' + «,e'':' +.,e ':' + «.. ':')

onde a.i, ao, ai , a2} a3)e aa são constantes reais

Teste l (elipse) Front.eira do domínio parainetiizada por

z(s) =e;'+a2e :', ousejaa i= 0,ao = 1,ai =0,as=0,a4 =0.
A expressão analítica da função de conespondência. entre flonteiias É)(s)

(clo cloinínio dado na circtulferêllcia unitária) está dada por

"w-.,*'E ')"' ""# .,:«.p«:4

18

E«.l«a«to (lla' ll.. > 10 ') e    > 1.85)

f - G' '/, (GC')             
.. f              
r i iii)i              
s :: s + l              
./ (;(5))             
(.alcula-se llcí ll,:;            
c- k+l             



5 2.4 Tesa.es comptttacioiit\ís

A Tabela 2.1 exibe os iesult.idos obt.idos para as nolnlas Arr'l, iMF2,

JV.E, lld'll. e lla+ll. coiiespondent.e-s a a2 = 0.30. Esta última ex-

plessã.o tepiesenta a noinlt\ do niáxinio clo vetou dos coeficientes cor-

respondentes às potências posit.ovas do polinõilaio gerado pelo método

a partir cla duplicação do vttlor cle ]V

A Figura 2.1, apresr'ilt.a o flor))nio coilí's])on(tente; onde foram (dese-

nhadas só as curvas correspondentes às imagens pela transformação
conforme de 10 raios unifonne-l:nent.e clisti'ibuídos e 10 circunfei'ências

concêntricas igualmente espaçadas.

Tabela 2.1: Tesa.e 1, ae :: 0.30

Teste 2 (ti'iângulo arredondado) Fi'ont.eira do domínio paiametrizada por

z(s) = e:' +a3e ':;,ou seja a.i = 0,ao = 1,at = 0,a2 = 0,a4 = 0.

A Tabela 2.2 exibe os resultados coiiespondentes a a3 := 0.20.

A Figura 2.2 apresenta o don)ínio correspondente

19

8     1.9 . 10'i 7ã iÕ:2    
16 6.4. 10 2 1.5 . 10-] 9.2 . 10 2 1.1 . 10 2 3.2 . 10'2 2.0 . 10 l

32 1.1 . 10 ' 8.0. 10 2 3.0 . 10'' 1.1 . 10 3 8.3 . 10'3 9.2 . 10 2

64 9.5 . 10 'i 2.7. 10 2 5.3 . 10 : 3.4 . 10 'i 1.1 . 10 3 3.2 . 10 2

128 4.9. 10'4 5.0. 10-a 2.7.10 4 2.3 . 10 5 5.6 . 10's 7.9 . 10 :]
256 5.8. 10's 2.6. 10'4 2.0 . 10 ' 1.3 . 10 6 2.6 . 10 7 1.0 . 10-s
512 9.5 . 10'7 1.6 . 10 6 8.5 . 10'7 2.0 . 10 6 2.7 . 10 8 4.8 . 10's
1024 4.7. 10'7 8.3 . 10 7 9.3 . 10'7 1.8 . 10's 2.9 . 10 8 2.6 . 10'7
2048 1.4 . 10 ' 4.8 . 10 7 1.4 . 10 6 1.8 . 10 6 3.7 . 10'8 1.3 . 10'8
4096 1.4. 10'' 5.9 . 10'7 1.3 . 10'o 2.0 . 10 6 2.9 . 10 8 1.0 . 10-8



2.4 Tesa.es coinput.acionais

'b.P

/

'\.

'''.

\

Figura 2.1: 'nansfornlação conforme clo Test.e 1, a2 = 0.30

Tabela 2.2: Teste 2, a.3 = 0.20

Teste 3 (quadrado ai'redor)dado) Front.eira do domínio parainetlizada poi

;(s)+a..e 3:', o-: se.jaa.- = 0,«. =0,a;,

.\ Tabela 2.3 exibe os resiilt.tidos coiro'sl)ondentts a rl.} :: 0.10

20

8     3.8 . 10 :; 2.1 . 10 3  
16 2.0 . 10'i 2.8 . 10't 1.7 . 10''i 9.2 . 10 ; 1.3 . 10''
32 1.3 . 10'] 1.5 . 10-l 7.6 . 10 6 3.3 . 10'õ 5.7.10 :
64 5.9 l 10'2 6.5 . 10'2 1.6 . 10 6 5.6 . 10'v 3.1 . 10''
128   1.9 . 10 2 8.3 . 10 7 ÉI.g : io:8 9.9 10'3
256 5.9 . 10's 3.7 . 10 ; 1.5 . 10 ' 9.8 . 10'' 2.8 . 10 '
512   3.2 . 10'a 2.4 . 10'o i.lj : io:8 4.2 . 10'a
1024 [5:FIF' 3.3 . 10'a 2.8 . 10 6 8.6 . 10'a 2.8 . 10 '
2048   5.9 . 10'' 3.Õ : íõ:c 8.3 1 10 8 2.5 10'7
4096 [l iÍÍÕ:õ 4.2 . 10 13.13 l i0-õ 8.3 . 10'8 1.5 . 10-u



Tc'st.es coillptttacionais

/'
/

/

''''':-

}

./

..,;/
\

90 -15 -1 -0.5 0 0.5 1

Figura 2.2: '1tansformação conforme clo Teste 2, a3 :: 0.20

A Figura 2.3 apresenta o domínio correspondente.

1.5

Tabela 2.3: Teste 3, al 0.10

2 1

8     1.0 . 10-i 9.9 . 10''  
16 5.6 . 10 3 1.2 . 10'i 4.2 . 10 2 3.0 . 10 ' 4.8 . 10''
32 1.7. 10'z 4.3 . 10'z l.o . lO : 7.9 . 10 3 8.1 . 10 '
64 9.7 . 10'3 1.2 .10'2 1.6 . 10 3 1.0 . 10 3 2.6 . 10':
L28 1.9 . 10': 2.0.10's 9.4 . 10 ; 5.1 . 10 ' 6.4 . 10 '
256 ã:3. 10-s 1.0 . 10-a 2.1 . 10 6 3.2 . 10 7 8.6 . 10']
512 ;i.? l iÕ:6 7.5 . 10 7 5.Õ l iÕ:õ 1.8 . 10 ' 4.0 . 10 '
1024 li.5 : iÕ:õ 3.1 . 10 7 2.9 . 10 6 ;i.5 : i0-ú 2.2 . 10'7
2048 3.8 . 10'õ 2.8 . 10 7 5.2 . 10 6 1.6 . 10 8 1.4. 10'8
4o96 1.2 . 10'' 3.2 . 10'' 1.3 . 10 'i 1.3 . 10 ' 1.4 . 10';



Tcst cs coiilpilt.}lcioiii\is

Figura 2.3: Transfol'mação conforme do Teste 3, al 0.10

Teste 4 (cardióide) Frollteira do domínio pa.ranletrizacta por

z(s) = e:' +ü ie':', ou sejaao = 1,al = 0,a2 = 0,a3 = 0,a4 = 0.

A expressão analítica da função de correspondência ent.re fronteiras 0(s)

(do domínio dado na circunferêllcia unitária) está dada pol'

a(.) - ;

A Tabela 2.4 exibe os ]esultcados correspondentes a a..i = 0.38. A
Tabela 2.5, foi confeccionada comi o objetivo de lnost.rai' o núillero cle

itetações inteiras (/GG) e externas ie(luelidas pelo niét.oclo quando não

é impost.a a condição /l)/y > 1.85. O núineio cle iterações ext.eiras
(leciesce ao aunientai' o valor de ]V (a parir cle .V = 128) como eia

espei'a(lo

À. Figiiia 2.4 a])iesent.t\ o domínio coirespondent.e
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Test.es coins)]] t.z].Gian i] is

'Nlrf

Tabela 2.4: Teste 4, a.i := 0.38

\

\

/

/

/

/

/

f

't --.-

l-n.m-''

,->:''
'-'-...£= -' .q .; '

-+.::l#P+

''$.

Tiansfoiinaqio confornle do Taste 4. a. I 0.38



li 2.4 Test.es compus.aciont\is

128 1 2s616

4.8
1.6
5.5
2.4
9.9
5.4
3.3

64

1.1
3.9
1.3
6.3
3.4
1.8
1.0
5.9
3.4

5.9
1.9
6.8
3.1
1.7
9.4
5.1
2.9
1.8

2.9
9.8
3.3
1.5
8.7
4.6
2.5
1.4

la ll.(.rac')

Tabela 2.5: Número de iteiações correspondentes ao Teste 4

512 iÕ5Í 1 12Õ;ig l 4096
1.4
4.9
1.7
7.8
4.4
2.3
1.2

7.4
2.4
8.5
3.8
2.1
1.1

3.7
1.2
4.2
1.9
1.0
5.6

Tal)ela 2.6: Continuação cla Tabela 2.5

2.1



Test.es computacionais

Teste 5 Fronteira clo cloiliínio paiainetiiza.da pol'

z(s) = a ie':' + a.,e :' + n,c 2:' + a.ie ::;' ou seja a.o

A Tabela 2.7 exibe os iesultz\dos coil'cspoildentes a a
a2 = 0.30, a3 = 0.09, a l = 0.05

A Figura 2.5 apl'esellt.a o domínio conespoilclent.e.

l,ai = 0

l = 0.09,

N' llJVP NFI NF2

Tabela 2.7: '1Yansfolniação conforme do Teste 5, a l
a3 :: 0.09, a4 :: --0.05.

0.D9, a2 = --0.30,

r) }'- ç= 1'r\ín rÃo q

e Foi'am testados clifei'entes ci'it.érios de pai'ada, utilizando el'l'os i'elativos

e ll . ll2, enfie outros cálcitlos, e os iesultaclos obtidos não apresentaram
clifeienças significativas em relação aos critérios descritos ila Seção 2.3,
os duais ['eclueiet]] un] baixo custo coinpittacional.

B O llúnlel'o de irei'ações int.ermas oscilou ent.I'e 2 e 7

e O númel'o de iteiações ext.urnas foi lnellor (lue lO

8     2.5 . 10't l.o . 10-]  
16   2.5 . 10'i 6.4 . 10'i l.o . lO ] 1.8 . 10']
32   3.9 . 10'i 2.5 . 10'l 5.6.10'z 9.0 . 10''
64 4.0 . 10'' 1.9 . 10'' 1.4 . 10 ' 5.5. 10-' 3.0 . 10''
128 2.7 . 10'i 1.7 . 10'2   5.8 . 10 4 9.6 . 10'3
256 2.0 . 10 2 1.3 . 10'2 8.3 . 10'4 7.6. 10's 3.5 . 10 3

512 4.0 . 10 3 2.3 . 10 :3 6.5 . 10 ; 4.4. 10'o 6.1 . 10'4
1024 2.6 . 10'4 1.4 . 10 4 8.4 . 10 6 6.3. 10'; 9.9 . 10 '
2048 2.7 . 10's 1.0 . 10 ' 1.7 . 10'' 6.3. 10'8 3.9 . 10''
4096 1.0 . 10-ú 1.2 . 10'õ 4.6 . 10 ' 6.2 . 10 8 2.9 . 10's



Tpst.es coillputacioilais

f

[ : .: i. - - - - ;<

\

//

'/'

1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

Figura 2.5: '1:ransfolinação conforme do Tesa.e 5, a..i :; 0.09, a2 :: --0.30,
a3 ' 0.09, aa = --0.05.

e O método pt'aduz ulTla api'oximação unifoiiale dos coeficientes di , d2,

lwl'x,

e Nos testes para os quais foi i'ealizacla unia comparação com a solução
exala, a noiina iVE atingiu uin valor lllínilno cla ordem de 10 6 (vei

Figura 2.6).

e A nol'nla iVP atilagiu um valor' iníiiimo cla ordem cle 10'7 no Teste l,
10-õ nos Teste 2 e 3 e 10 5 nos Tesa.es 4 e 5 (vei Figura 2.7).

e As nonllas ,\rFI e ATF2 apl'esent.am llnla estabilização a pai't.ir de
i\r :: 256 ]]a inaioiia dos tesa.es, conpsponílente ao inotnent.o eii] (lue os

26



Tesa.t's colnpttta.cionais

Teste l
Teste 4

0.1

0.01

o.001

UJ
z:
g le-04
0
z:

le-05

le-06

le-07

le-08
16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096

N

Figura 2.6: Nonna ATE

novos coeficientes calculados (a partir da duplicação do valor de iN) dei

RAID de ser significativos (lla+ 11« da ordem de 10'7 apl'oximadamente)

e Nos Testes 1, 3 e 5 a norma lla 11- começa a se api'oxiinar do valor'
esperado 10'7 só a partir de Ar :: 256; pode-se observar blue o tamanho

(lo o erro calculado pai'a os coeficientes Omitidos d.JN/2+1, ..., di, do é

comparável com o eito calculado para os coeficientes di, d2, ..., dx/e (ver
Figura 2.8).

B O tetnpo coiliputacional inéclio re(luel'ido pelo código para realizar o

processo coniplet.o (desde ]V = 8 at.é ]V = -1096) foi 0.786 seg. parca o

Teste 1, 1.563 seg. para o Tesa.e 2, 1.51.5 seg. pala o Test.e 3, 0.935 seg
pülit o Tesa.e -l e 2.028 seg. pala o Tesa.e 5
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5 2.-i Tt st.es coi tlpu t-l\ cioll tl is

l

0.1

0.01

o.001

Q.
Z
EI le-04
0Z

le-05

le-06

le-07

le-08

Teste l
Teste 2
Teste 3
Teste 4
Teste 5

16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096

N

Figura 2.7: Norma iNP
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l

0.1

0.01

o.001

g le-04
0Z

le-05

le-06

le-07

le-08

Teste l
Teste 2
Teste 3
Teste 4
Teste 5

16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096
N

Figura 2.8: Norma lla ll-.
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Capítulo 3

Aplicação

O uso (te sist.emas de coordenadas ajustados à fronteira de um doillínio

tem aplicações em vários íamos cla ciência. O objetivo da técnica é construir
uin sistema de cooldelaadas cuivilíneo elll domínios físicos bi ou tiicliinensio-

nais coill uma linlla ou superfície do sistema de coordenadas coincidindo cona

a fronteira do doiliínio. Os problemas considerados podem ser reformulados
eln termos das novas coordenadas e espera-se blue com isso as soluções possam

ser calculadas de foilna lllais simples (ITWNil) . E(luivalenbemente, a técnica
pode ser vista colho uma n aneira de se transfoilnai um domínio arbitrário
eln uin domínio canónico simples, como por exemplo uln ietângulo ou o disco

unitário. A solução do problellla no domínio canónico, ein geral mais fácil cle
ser calculada, é então transformada de volta ao cloiT)ínio original.

Um procedimento importante elll dimensão dois é baseado no liso de

transfolinação confotine numérica (vei jb'lOI), a qual define uill sistema cur-
vilíneo similar a uma niallla cartesiana. Normtilmente, ecluações difeiellciais

parciais são pouco distorcidas e, em part.iculai, a equação cle Laplace é inva-
riante sob t.ransfoinlações confoinies.

Os t.raballlos mais inlpoitantes relativos a esta mat.ária tem sitio desenvol-

vidos piincipalnlent.e lla ál'ea cle dinâmica dc fluidos compttt-acionais, de\ ido
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S 3.i Rt'solução intiiléiica (le c(luações do t.ipo Poissoil

a que unia grande (luallt.idade (te pioblenias nesta alem são resolvidos por
t.écnicas de diferenças finit.as, (lue não são ft\cilmente adaptáveis a condições

cle fronteira complexas. Porá.iutto a tiitlistoiiilação do (domínio pode silaipli-

ficar consideravelnient.e os códigos para este tipo de problemas (jlvl, IFoll,

lmol).

3.1 Resolução numérica de equações do tipo
Poisson em domínios simplesmente cone-
xos

A técnica cle transfonnação conforme numérica pode ser usada. para trans-
foimai um domínio bidimensional simplesmente conexo qual(quer em uln

disco unitário. Isto pernüte, por exemplo, usar as fórmulas de Poisson ou

Dini para se resolver os problemas cle Dirichlet. ou Neumann para a equação
cle Laplace. Um outro aspecto interessante deriva do fato de que equações
do tipo Poisson são tiailsformadas em equações cuja estrutura é similar à
foiinulação do problema ein coordenadas polares. Usando-se o disco unitário
colho dolTlínio computacional, podem sei utilizadas discletizações com estou
Luras bem deflni(tas e técnicas muito eficientes para a resolução do problema.

Clonsidere o problema elíptico

V - (.-Vu) (3.1)

onde ç) é un] domínio bidilllensional limitado e siillplesnient.e conexo, a(z, 3/) ?

ao > 0 para (=z;, ) C ç2, e condições de contorno cle Dirichlet

«l.. - go
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5 3.i Resolução tlttilióiica de o(lttt\ções do tipo Poisson

ou de Neuinann

"KI..: glv

Decote poi

r(r, 0), 1/(7', 0)

ns componentes de uma transforn)ação conforme do disco unitário em Q, e
poi t.'(7,0) a composição

«(,, o) (,, o),y(,', o))

Então, o plobleina (3.1) é ti'allsfoiinaclo no problema

(3.2)

com

p(', o) - ":(', o) + y:(', o) - A l"ã(', o) + z/g(", o)j ,
ã(,,0) = a(:.(,,0),Z/(r,0)) e F'(,,0) = ./(=(«,0),y(,,0)). As co«diçõ" 'le

contorno são levadas em

'«(1, 0) - go(z(1, 0), Z/(1, 0))

pala o problema de Dirichlet e

?i;à.::6 a(l, o)u,(l, o) - gx(z(l, o), z/(i, o))

para o pioblenia cte Neunaann. Note (lue se inultiplicaiinos (3.2) por p(r, 0) (e
se, no caso clo piobletna de Neuiiiaiin, nlultiplicannos a con(tição de contorno

pol' v/ 1 0)) ten)os uma estlutuia alláloga à formulação clo pioblenla (3.1)
no disco itnitátio usando-se coordenadas polares
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5 3.i Resolução intiileiic?\ (le e(lttaçoes (lo t.il)o Poisson

O prol)lema tiansfori ado pode ser disciet.azado, por exemplo, usando..se

c's(luentt\s-pachão cle diferenças finitas ou voluirles finit.os e o sist.enia linear
lt-sult.aiit.e pode sei iesolviclo cle maneira eficit'ilt.e usando-se, por exelllplo, o

lnét.oclo dos gradientes conjugados caiu pré-comi(licionanlent.o ou nlét.odos "

iiiult.igi'i(l

A fim cle ilustrar o tipo de est.rotura onvolviíla, o proble]na (3.2) co]]]
condição de contorno de Dirichlet sela cliscietizt\do poi dileic'nçiu finitas.
Segttinclo ILail, sela usada uma malllca convenielat.e (lue evita a especificação
de unha condição para o pólo. Fixados int.eii'os positivos .\-/ e ]V, defina

»,- «L,,:-('-:)»,,,:-:,,-,:-Ç,:':'"'*", ';.;,
U

0j Z\0, Oj-i/2 0j -Õ, l $.j $ JV. l3.4)

'utj)

Usando diferenças centradas obtemos

'.::... ~ . . , r3/2ã3/2,j(u,)3/2,j -- ri/2ãi/2,j(u,.)1/2.j . . r3/2Õa/2,j(u2j
\ruurJ,l('i,01) = = .hr2

e

(rã",),l(,...J : /2,j(t'i+t,j -- u:j) ',{-i/2Õi::!e.j(uzj -- u --i 'Í) , { 2 2,

onde os sub-escritos denotam valores nos pontos da tllalha. Not.e (lue como

ri/2 :: 0, não llá necessidade cte se usar valores na origem e portanto não é
necessário especificar unia condição de pólo.

A)ialoganlente

(ã'L'o)ol0...,,) = 'f i/2(t'i.j+l :t,'íj) -- 't'i.j.l)
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R,esoluçao innlleiica (le' e(lua.çocs (lo tipo Poisson

Usail(lo-se as iiot.ações

*..-'q>", "..-:H

.4 i.j + Bt..j ] + B].f, Cij À: i:.j + .,4:, + B., - + B,, (i ? 2)

o})t.enios o seguint.e sistema linear para aproxiinai uma solução de (3.2)

Bi.J l ui,j-i + C;'lj'taj Blj 'u t.j + l '4 ij 'u2j

para l $ .j $ Ar e

'4 f . i:jui- i,j Bi,j-iu{,j-l + Cijuij Bijui,.j+i Áfj'r/i+i,j ripijFt}

pala 2 $ ã $ 1v e l $ .j $ iN. Nas expressões acima devemos usei a condição

de contorno pala u.\,/+i,j e periodicidade ella 0.

A disciet.ização obtida tem ordem de consistência 2 e a n)atriz do sistema
linear' tesult.a simétrica definida positiva. Além disso, ela é uma b'l-matriz,

o que tol'na ade(luaclo o uso da fatoração de Cliolesky incompleta como pré-

condicionador para o método dos gradientes conjugados INIVI .
Pala o problema de Neumann, pode-se usar diferenças centradas com a

malha radial definida por zXr ' l/M e ri = ({ -- 1/2)Z\r, l $ á $ .v. A
nlatiiz cla discretização resulta simétrica setnictefinida positiva, sendo (lue o
seu núcleo é o espaço unidilnensional gelado pelo vetar constante. A inattiz

sat.isca.z as condições apresentadas em jl<al, o (lue permite usam o método

(tos gradient.es conjugados pré-condicionado com a fatoração de Cholesky

inconlplet.a.

Na pióxiina senão, será feita uma implicação pal'a a. e(luação de Poissoli



8 3 2 Testes coinptttl\cioiiz\is

usando a t.lalisfoiinada rápida de Fouiier, conforme clesciito ciii IL\V.

3.2 Testes computacionais

Foi iinplen[ent.acto o problema (3.1), para o(z, y) = 1, ei]] Q. com condição
de cotlt.olho dc Dirichlct., oil seja.,

Í --Z\u = .f ein Q

1 «1,. - g«

Como foi exposto na seção prévia, utilizando à tiansfornlação conforme o

piobleilla (3.5) é tiansfoimado no problema equivalente

(3.5)

-: l(''",),+:("')'l -r'(',o), o<'<i, oso':2" (3.6)
«(l,o)

o«.le F'(,, 0) - p(,, a)/(z(«, 0), 3/(«, 0)) e G(1, 0) - go(z(1, 0), g/(1, 0)), com o
disco unitário como novo domínio

Como a função u(r, 0) no disco é perióctica em 0, pode-se aploxinlai a
solução ut.ilizando a tiansfoinlada discreta de Fourier

wl'i- ].

«(«,o) - >ll: ú«(')':"',

onde

o,.(') -{ >1: "(', oj)'';"'',

cona a disctetização descrita eln (3.4) pala 0j

Esta. t.i'ansfol'mação é iei\lizada cle foi'nla eficiente poi' meio cla t.ransfoi'-

ina(la rápida de Fouiiei, com um iiúlllero de open-ações arit.nlét.i(as O( ,V logra .V)

;v l

0J
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B 3.2 Testes cotlaptttaciolit\is

Subst.ituin(lo m coriespon(lentes expansões na e(luação (3.6), e igualando
os coeficientes cie Fouiiei coiiespondentes, é obtida a seguinte equação clife-

tencial ordinária Dali\ a função í),,(i):

-lii,'(ü«),i,+lí}.-Ê., o<,<i, --í$"s-í-i (3.7)
Õ«(1) - G.,

onde .rC. e G. iepresentain os coeficientes de Fouriel complexos clãs funções
F e G iespect.ivainent.e

A fim cle evit.ai a. especificação de uma condição no pólo, foi utilizada ca
discretização ein r descrita en] (3.3)

Portanto, multiplicando a ecluação (3.7) por r e utilizcanclo a notação

K = í).:(r{) pala a apl'oxidação coil'espondente, l $ { $ iW, obtemos o

seguinte esquema de diferenças de ordem 2:

,,,,*l»,:)« ,,.,"- »,',:'

':-:.:«-- * (,:--., *'':*.., * Ç',-') « ,:*-,,"*: - »,',:'
para 2 5; ã 5; .ü/ l

e

,.*.-:,,"-.-: * (,.«-:., * ':*-., * :','') «.. - ','«.." * '.*'.*-,,'«
Este es(luenla coitesponde a uin sistema linear de ecluações tricliagonal

para t4,í :: ], ..., it] que pode ser resolvido coi]] um número cle operações
aritméticas O( v)

Unia vez obt.idos. os coeíicient.es (te Foiiiiei 1),. são tl ansfoinlt\dos de volt.a

ttt.ilizaiiclo a t.iansfoinia(la iápicla de Fouiiei para obter a solução clo pic-
bleina (3.6)
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E ?? Resulta(tos nunaéiicos

O custo computacional t.ot.al clo algoiit]]io é O(À/iV log, ]V) operações

aritméticas paitt ulila malha de pontos cle tamanho /\d' x iV

Resultados numéricos

Focam iealizaclos t.est.t.s coi]ipit t.?\c;ioiittis p?tia difet'entes valores de ]V, ll/

e L, sendo 1,/2 o núnleio de coeficient.es correspondentes à aproximação da
t.tansformaçã.o confotnle o1)t.i(la (:ni l o lnét.oclo it.eta.uivo cle Fornbeig

Foi observado que pala /V > 32 o Crio piovérn principalmente da discie-

tização radial, pois para funções slificientelnent.e suaves não é preciso utilizar
um número muito grande de coeficientes de Foiuier pala ieplesentá-la cone-

tamente. Portanto, nos expeiiniet]tos nuinéiicos foi fixado ]V := 64 e variado
M de 16 até 128, como foi sugerido na litelatuia.

A fim de testar a eficiência do método foram rodados 3 exemplos diferentes

para cada um elos 3 domínios escolhidos (elipse, tl'iângulo arredondado e

quadrado alredonclado).
O número cle coeficientes da aproximação da transformação confonne

utilizado foi fixado eln .L = 64.

Os problemas são simplesmente descritos por meio da solução u(z, Z/) ein
coordenadas cartesianos, a part.ir dm duais podem sei obtidas facilmente as

funções / e go.

A tabela 3.1 exibe os resultados obtidos pala a ilolina do ináxii-no da

clifelei)ça entre a solução apioxinlada e a solução excita (iM2?) pala as 3
soluções nos 3 domínios diferentes, e a taxa cle convergência correspondente
(Taxa).

A fim de n)ostlar o comportamento clo método e a orclein de aproximação
no caso do disco, e conapaiar com os tesult.idos obtidos para os outros
domínios escolhidos, foiain acrescentadas as coltmas 2 e 3 na Tabela 3.1.

Nest.a Tabela pode-se obscl'\ràl' colllo as normas dos el'ros decrescem na

t.}txa coliespoilclente à orcleiii (de apioxinlação) 2 clo nlétoclo
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B Resttlt.actos numéricos
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Conclusões

Neste trabalho foram estudadas técnicas nuinéiicas para o cálculo (ta

t.]'ailsfoinlação confol'me clo disco tmitáiio enl um domínio l)idimensional sim

plesnient.e conexo. Em particular, foi analisado etli cletallle e iinplelnentado

un] método basca(to no uso da transformada rápida de Fourier devido a Foin-

berg. Est.e método foi testado em alguns domínios, e pôde-se observar a sua
viabilidade e eficiência.

Discut,irem-se talnbéin o uso de tlallsforinações conformes numéricas pala

a. resolução cle e(luações diferenciais parciais do t.ipo Poisson. A estrutura
similar à formulação do problema em cool'denadas polares permite o uso cle
discletizações que levam à resolução de sistemas lineares com estrutura bem

clefinicla, hein como o uso de técnicas eficientes para sua resolução. O caso
particular da e(luação de Poisson foi testado com uln ]llétodo espectral, e
pâcle-se verificar a eficácia do uso conjunto de tiansfoinlações conformes com
técnicas pala a resolução cle ecluações diferenciais parciais no disco.

Futurllmente, pretende-se apiofunclar este estudo para ecluações do tipo
Poisson, implementando-se a discletização apresentada na Seção 3. 1 en} con

junto com métodos rápidos usados eln coordenactas polares. Tallibém pi'etencle

se estender est.e estiido pala domínios cilíndricos ein dimensão tios, onde a
seção t.railsuersal é uln domínio siniplesnlente conexo bicliniensional.

Out.ios deseiivolviinent.os colasist.em no api'ox;eitainent.o da siinet ria de cer-

t.os donlíliios para se reduzir o cltst.o conlpiitacional, no est.uclo cle possíveis
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C'oil(:lttsÕes

t\botclagt.ns HZL ut.ilizaçã.o de tiansfolmação confoinle Flua geoliletrias il\ais

cotilplexas, envolve.lido o feiiõmeno de "crowcling" (IPal<lol, epal, IDc'Ell.

Idem), c' taiilbeili a tiiodelt\getlt e iesolttçao nttnléilca (lc íeiioliieiios (:ollcit?-
t.os utilizando as técnicas ctescritas no trabalho.

10



Apêndice

Ordem de aproximação do método iterativo de
Fornberg

O método it.eiativo de Foinbeig corresponde a ullla versão disco'et.a do
método it.eiat.ivo de \Vegnlann colho foi observado na seção 2.2. Portanto os

resultactos relat.avos à conveigêiacia e à oidelTI de aproximação apiesent.aços

em (IWell) e (IWe31) são válidos para o primeiro método t.anlbénl.
Vamos estabelecer a seguir, as definições preliminares.

Definição 1 ( Espaço L2 ) Espaço das /Mações / compZezas, peóódãcas de

perco.Zo 2a, sa ás/acendo / l/(t)I'at < oo.

A rlorlna neste espaço é clefiiiida por

2n

0

n/n,:- 1/ i/ui'atl '.
Definição 2 ( Espaço W ) Espaço das /uniões .f como/elas, periódícíis de

período 2v, absolutamente corttin-ttn.s, corvo dehuada .f' C Lz

\ noiva neste espaço é definida por

i./lltt.- := ll/ll. + ll./'ll2
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Apêndice

onde ll.fll. = nlax l.f(s)l

Seja AI uln núnieio leal t.al (lue 0 $ 1l. $ 1, e / uma função Hõldei continua
cona expoeilt.e /l. O cot:hcielit.e de Flõldei de ./' é definido pot

''.,.-.'«,{yL#, .**}
Definição 3 ( Espaço C}'"/' ) Espaço das /lltções ./' colrlp/elas, pehódicas

de per'iodo 2x, t vezes dàfereTlciá-ueàs, que possuerrl der'iuüda j(t) Hõlder con-

tinua com ezpoeT\te cLe Hóld.er l-t.

A norma neste espaço é definicta por

ll/tl.*, 1/11. +1/ml.

Seja agora se, si , s2, .-. a seqüellcia de funções gerada pelo iTiétodo (continuo)
de \Vegmann, definida no Capítulo 1, e seja go, gi, s2, ... a seqüencia gelada

pelo IBétodo numérico apresenta(to ein (IWe21). Vamos enunciei a seguir

o teorema (lue i)lostia como o eito numérico gk -- sl; pode ser lilllitado ein
termos clo núineio de post.os Ar.

Teorema 1 ]. Se 77 € Cl+i+', 0 < p < 1, e llsk -- sllz+, --, 0, então
existem constantes CK tal que para N su$cientemente grande

skllVr $ CkJN: (z+')

2. Se ,7(s) é «,- ./:«nçã. «n«/íí'« p«« l.r,n(s)l $ a ' 'k(t) -- '(t)
0 «n@m«e-,«.nte .m l.rm(t)l $ ,-, e l-rm('*(t))l $ a e«,tã' "ã.*'"''
con.sta7ttes ('k tal que para N su$cientemente gra de

sx.lltr $ C'i;e''v/a
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