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Abstract. A modelagem de propagação de ondas acústicas é uma das áreas de maior importân-
cia em geofísica. Metodologias para aquisição, processamento e interpretação de dados sísmicos
gerados pela modelagem numérica da propagação dessas ondasdevem ser amplamente testados
antes de serem utilizados em aplicações reais. Nessas aplicações os meios são heterogêneos, com
fortes descontinuidades em suas propriedades físicas. O método de diferenças finitas explícita
tem sido amplamente utilizado para solução numérica dessesproblemas e, devido à considerações
de estabilidade, a discretização temporal é determinada pela subregião com maior velocidade de
propagação da onda, que determina a menor discretização temporal. Neste trabalho apresenta-
se um algoritmo para a adaptação local da discretização temporal, chamado Região Triangular
Transição (RTT), que permite que as diferentes discretizações temporais sejam relacionadas por
qualquer valor inteiro e permite que estas discretizações operem no limite de estabilidade do mé-
todo de diferenças finitas utilizado. Resultados numéricosobtidos mostram que a utilização de
adaptação temporal pode diminuir o erro devido à discretização temporal, quando comparado à
solução obtida pelo método de diferenças finitas em sua formaconvencional, com discretizações
espacial e temporal constantes. Além disso apresentam-se resultados preliminares sobre a redução
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do custo computacional envolvido na solução do problema, para uma determinada discretização
espacial.

Palavras-chave: diferenças finitas, passos de tempo ajustáveis, adaptatividade temporal, região de
transição triangular, equação de onda acústica.)
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1 Introdução

A modelagem da propagação de ondas é uma das áreas de grande interesse em geofísica.
Nessas aplicações os meios são heterogêneos, com fortes descontinuidades em suas propriedades
físicas. Essas aplicações envolvem problemas com grandes dimensões e a utilização de um método
numérico que produza soluções precisas e viáveis computacionalmente torna-se fundamental.

Neste tipo de aplicação normalmente pretende-se obter a solução em um curto intervalo de
tempo e, por essa razão o Método de Diferenças Finitas (MDF) explícito é muitas vezes utilizado
para encontrar sua solução numérica. A precisão do método é dependente da aproximação dos
operadores de diferenças finitas utilizados e da discretização da malha. Uma malha muito refinada
aumenta a precisão da solução numérica mas também aumenta, substancialmente, a dimensão do
problema a ser resolvido. De forma geral, a discretização espacial está relacionada ao menor com-
primento de onda que se quer representar e a discretização temporal é determinado pela condição de
estabilidade da aproximação de diferenças finitas utilizada. Para garantir a estabilidade da solução
em todo o domínio a discretização temporal é limitada pela situação mais desfavorável, determi-
nada pela subregião do meio heterogêneo com maior velocidade de propagação. Quanto maior a
velocidade de propagação menor deve ser o incremento de tempo para assegurar estabilidade ao
longo de todo o domínio.

Nesse contexto vários estudo têm sido realizados para melhorar a precisão do MDF apli-
cada a este problema, entre elas, a utilização de operadoresde mais alta ordem (Fornberg(1987);
Dong et al.(2000); Mattsson and Nordstrom(2006); Liu and Wei(2008); Y. and Sen(009a)), es-
quemas com malhas espaciais variáveis (Wang(2000); Liu and Sen(2011)) e a utilização de malhas
adaptativas no tempo (J. et al.(1998), Tessmer(2000)). Para problemas envolvendo grandes domí-
nios, tais como ocorre na análise sísmica, a utilização passos de tempo ajustados localmente, objeto
do presente trabalho, pode proporcionar economia no tempo de processamento computacional.

Em J. et al.(1998) propõem um algoritmo com ajuste local do passo de tempo paraa solu-
ção de equação de onda elástica, onde o passo de tempo é proporcional a2n, sendon um valor
inteiro. Posteriormente um novo algoritmo foi proposto porTessmer(2000), possibilitando que
essa relação entre incrementos de tempo seja de qualquer valor inteiron. Apesar dessas formula-
ções funcionarem bem em domínios heterogêneos, reduzindo oesforço computacional envolvido
no cálculo da solução numéricaS. et al.(2011), identifica-se o aparecimento de umruído no sinal
da onda em simulações onde o passo de tempo está perto de limite de estabilidade do método.

Este trabalho apresenta um algoritmo para o ajuste de local do passo de tempo, chamado de
Região de Transição Triangular (RTT)Antunes(2012), que além de permitir as mesmas relações
entre discretizações temporais que as propostas porTessmer(2000), não apresenta osruídosante-
riormente descritos, quando se trabalha perto do limite de estabilidade das aproximações diferença
finita utilizados. Além disso mostra-se como a utilização deincrementos de tempo ajustados pode
diminuir o erro oriundo da discretização temporal.

Para isso apresenta-se na seção 2 alguns aspectos relacionados ao MDF, incluindo o erro de
dispersão associado à discretização utilizada. Os algoritmos de adaptatividade temporal propostos
na literatura são brevemente apresentados na seção 3. A seção 4 apresenta o algoritmo da Região
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de Transição Triangular (RTT). Resultados numéricos e comparações do custo computacional dos
algoritmos adaptativos são apresentados na seção 5 e, finalmente, na seção 6 apresentam-se algumas
conclusões do presente trabalho.

2 Equação da Onda Acústica

A equação de onda acústica, para um problema bidimensional(2D), definido no domínio
espacialΩ ∈ R = {(x, y) | 0 ≤ x ≤ xn e0 ≤ y ≤ yn} pode ser descrito como:

∂2u

∂t2
− c2

(

∂2u

∂x2
+

∂2u

∂y2

)

= 0 (1)

ondeu = u(x, y, t) é uma função do tempo e espaço ec é a velocidade de propagação da onda
no meio, com condições iniciais:u(x, y, 0) = f(x, y) and ∂u

∂t
(x, y, 0) = g(x, y), ∀x, y ∈ Ω e

condições de contorno adequadas.

Para a onda acústica bidimensional, usando aproximações desegunda ordem temporal, com
aproximação de segunda ordem espacial (2-2) (Eq.2) e com aproximação de quarta ordem espacial
(2-4) (Eq.3), obtém-se para o Método de Diferença Finita explícito (MDF) as seguintes expressões:
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comC = c∆t
h

, ondei e j definem os pontos da malha espacial nas direçõesx e y enquanto∆t eh
definem as discretizações temporal e espacial, respectivamente, com∆x = ∆y = h.

2.1 Condição de Estabilidade

As aproximações de diferenças finitas anteriormente descritas são condicionalmente estáveis e
seus limites de estabilidade para os domínios homogêneos, dados em termos de número de Courant
(C = c∆t

h
), são apresentadas na Tabela1 R. et al.(1998), para aproximações de segunda ordem no

tempo e quarta no espaço.

Dimensão 2aordem 4aordem

1D 1
√

3

2

2D 1
√

2

√

3

8

Tabela 1: Limites de estabilidade.
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Figura 1: Velocidade de fase normalizada para diferentes números de Courant.

2.2 Resultados para o Erro de Dispersão

A estabilidade e a acuidade dos resultados são condições necessárias para que a simulação
seja considerada como tendo sido realizada de maneira satisfatória. A acuidade de um esquema
de diferenças finitas é determinada a partir da análise de dispersão, que depende da discretização
espacial e temporal utilizada, e das características do meio.

Alford et al. (1974) apresenta resultados das velocidades de fase e de grupo relacionados com
um parametroG definido como uma relação entre o número de pontos da malha poruma medida do
comprimento de onda da fonte. A ausência de dispersão pode ser caracterizada como a ausência de
variação dessas medidas com a frequencia. Resultados para avelocidade de fase (CP ) e de grupo
(CG) normalizadas por uma velocidade de fase (C0) são apresentadas nas equações Eqs.4 e 5 para
a aproximação de diferenças finitas (2-4), quando a onda se propaga paralela às linhas da malha,
onde o erro de dispersão é maior (Alford et al. (1974)).
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=

G
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Estes resultados são apresentados nas Figs.1 e 2 para diferentes valores deC com o valor
máximo dado pelo limite de estabilidade do método.

Pode-se observar nestas figuras que o erro de dispersão é minimizado com valores deC próxi-
mos ao limite de estabilidade. Esse resultado mostra que, além de diminuir o erro de dispersão, a
utilização de incrementos de tempo maiores também minimizará o custo computacional envolvido
na solução do problema.

Em meios heterogêneos a velocidade de propagação varia e a utilização de incrementos de
tempo constantes ao longo de todo o domínio conduz, consequentemente, a diferentes valores de
C em uma mesma aplicação. Com isso, a característica de dispersão não permanece constante em
todo o domínio. Para ressaltar a influência da variação do valor das velocidades, para uma mesma
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Figura 2: Velocidade de fase normalizada para diferentes números de Courant.

Figura 3: Velocidade de grupo normalizada para diferentes números de Courant.

discretização, temporal e espacial, são apresentadas nas Figs. 3 e 4 as curvas relacionadas às
velocidades de fase e de grupo para diferentes valores deC e deG.

3 Adaptatividade Temporal

Os algoritmos de adaptatividade temporal usam incrementosde tempo que são ajustados de acordo
com o meio, utilizando passos de tempo intermediários que satisfaçam aos limites de estabilidade
de cada subregião do domínio heterogêneo. A escolha desses incrementos de tempo intermediá-
rios dependem do algoritmo utilizado. Próximo às interfaces, onde existem descontinuidades das
características físicas do meio, o cálculo das derivadas espaciais precisariam acessar pontos da
malha que não teriam seus valores definidos no mesmo instantede tempo, devido à utilização de
diferentes discretizações temporais. A forma de aproximaresses valores é o que diferencia os al-
goritmos adaptativos no tempo e definem a chamada região de transição, que varia com a ordem da
aproximação de diferenças finitas e com o algoritmo utilizado.

J. et al.(1998) propõem um algoritmo onde os incrementos de tempo precisamser múltiplos
de 2n, onden é um inteiro positivo ou negativo. Na Figura5 é mostrado um esquema do algo-
ritmo proposto porJ. et al.(1998) para um domínio unidimensional composto de subregiões com
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Figura 4: Velocidade de fase normalizada para diferentes números de Courant.

velocidades de propagaçãoV2 > V1, onde2V1 < V2 ≤ 4V1. Nesta figura foram utilizadas apro-
ximações de diferenças finitas de segunda ordem no tempo e de quarta ordem no espaço (2-4). O
valor de∆t garante a estabilidade para a subregião com a menor velocidade de propagação(V1) e
∆tmin ≤ ∆t/4, para a subregião onde a velocidade de propagação é dada porV2. Neste algoritmo
é necessária a utilização de um passo de tempo intermediário(∆tint = ∆t/2). Nesta figura valores
dos pontos da malha espacial (quadrados brancos) são calculadas com a discretização temporal∆t/
4, os quadrados pretos utilizam∆t, e triângulos representam a zona de transição, contendo valores
calculados com discretizações temporais∆t/4 e ∆t/2. Isto significa que o algoritmo adaptativo
utiliza, para este caso, os seguintes incrementos de tempo:∆t, ∆t/2 e∆t/4 (Figura5). Assim, os
incrementos de tempo são múltiplos de2n, sendon um valor inteiro (∆tn = ∆t/2n).

Figura 5: Esquema Falk et al. 1D emt+∆t (Approximação 2-4) - 4 subdivisões do passo de tempo.

PosteriormenteTessmer(2000) sugeriu uma modificação deste algoritmo que permite utilizar
qualquer discretização temporal satisfazendo∆tsubreg = ∆t/(n + 1), onden é um valor inteiro
(n = 0, 1, 2, 3, ...). Neste caso a largura da região de transição é constante, e varia apenas com
a ordem da aproximação de diferenças finitas utilizada para aproximar as derivadas espaciais. A
Figura 6 apresenta o esquema proposto por Tessmer para aproximaçõesde diferenças finitas (2-
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4) para o domínio unidimensional descrito anteriormente. Também neste caso∆tmax = ∆t e
∆tmin = ∆t/4. Pode-se observar nesta figura que os valores da zona de transição, representada por
triângulos, são calculados com a discretizações temporais∆t/4,∆t/2 e3∆t/4. Pode ser observado
que este algoritmo utiliza discretizações temporais de∆t/2 e3∆t/4 na região de transição.

Figura 6: Esquema Tessmer 1D emt+∆t (Approximação 2-4) - 4 subdivisões do passo de tempo.

Os algoritmos anteriormente descritos produzem bons resultados quando são utilizadas dis-
cretizações abaixo do limite de estabilidade dos métodosJ. et al.(1998); Tessmer(2000); Antunes
(2012). No entanto, quando as discretizações temporais estão perto do limite de estabilidade do
método, estes esquemas apresentamruídosna região da interface, que se propagam ao longo do
tempo para todo o domínioAntunes(2012). Estes efeitos são apresentados na Seção5.2.

4 Algoritmo da Região de Transição Triangular (RTT)

Apresenta-se, a seguir, um algoritmo de adaptabilidade temporal proposto emAntunes(2012)
que permite a adoção da mesma subdivisão de passos de tempo apresentadas porTessmer(2000).
Este esquema necessita de uma região de transição maior que as apresentadas anteriormente, no
entanto ele atenua os efeitos dos indesejáveis (ruídos) na interface de descontinuidade do meio.
No algoritmo RTT os valores da região de transição são calculados sequencialmente, usando a
mesma discretização temporal da região com a maior velocidade de propagação, ie,∆tmin = ∆t/4,
formando uma região de transição triangular, como apresentado na Figura7.
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Figura 7: Esquema Triangular - 1D - (Approximação 2-4) - 4 subdivisões do passo de tempo.

Pontos da zona de transição, que são calculadas no primeiro nível de tempot+∆t/4, exigem
valores em dois instantes de tempos anteriores e que estão fora da região triangular (Figura8).

Figura 8: Esquema Triangular - 1D - (Approximação 2-4) - 4 subdivisões do passo de tempo - Região Triangular.

Apenas estes valores da região de transição são calculadas∆t = 3∆t/4, como apresentado na
Figura9. A Figura10 apresenta o formato final da região de transição.
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Figura 9: Esquema Triangular - 1D - (Approximação 2-4) - 4 subdivisões do passo de tempo - Pontos adicionais.

Mesmo que este algoritmo apresente um aumento da região de transição, é possível utilizar os
valores de∆t próximos ao limite de estabilidade.

Figura 10: Esquema Triangular - 1D - (Approximação 2-4) - 4 subdivisões do passo de tempo

5 Resultados Numéricos

Para apresentar os resultados utiliza-se um domínio heterogêneo, onde a interface com des-
continuidade está emx = 3750m comV1 = 750m/s para a região de menor velocidade, e a maior
velocidade é dada porV2 = 4V1. A equação (6) ŕesolvida para as condições iniciais:

u(x, y, 0) =
1

12800π
e

(

−(x2+y
2)

12800

)

(6)

e ∂u
∂t
(x, y, 0) = 0., ∀x, y. Como condição de contorno é utiliza-se a condição de Dirichlet, ie,

u(Γ, t) = 0., t > 0, sendoΓ o contorno do domínio considerado.
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São mostradas dois tipos de comparações: (a) resultados do algoritmo RTT são comparados
com o resultado convencional, com∆t constante, e um resultado de referência, apresentado em
Antunes(2012); (b) comparação dos resultados dos diversos esquemas de adaptatividade tempo-
ral. Além disso apresenta-se uma tabela com comparações do custo computacional dos diferentes
algoritmos.

5.1 Comparação dos Algoritmos RTT e Convencional

O método convencional, com∆t constante, foi analisado emAntunes(2012) para diferentes
aproximações espaciais e temporais, e para diferentes ordens de aproximações do Método de Di-
ferenças Finitas para definir o que chamamos aqui de Resultados de Referência. Este resultado
foi comparado com o algoritmo RTT e com o MDF convencional. O algoritmo RTT utiliza as
discretições temporais∆tmax = ∆t e∆tmin = ∆t/4 e o convencional,∆t = ∆tmin.

As Figuras 11 e 12 mostram esses resultados emy = 3750m em t = 2s para aproximações
de diferenças finitas de segunda ordem no tempo e quarta ordemno espaço (2-4) e diferentes
discretizações espaciais (h = 10; 20 e 40) comC = 0.15, abaixo do limite de estabilidade dado
porC = 0, 6124.
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Figura 11: Solução emy = 3000m e t = 0.90s (h = 10)
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Figura 12: Solução emy = 3000m e t = 0.90s (a) h = 20 and (b) h = 40

Pode ser visto, em todos os gráficos apresentados, que os resultados do algoritmo aqui proposto
permanece mais próximo ao adotado como referência do que os obtidos com métodos convencio-
nais.

5.2 Comparação dos Algoritmos Adaptativos

Para comparar os métodos adaptativos inicialmente apresenta-se na Figura13 resultados para
todos os métodos adaptativosJ. et al.(1998); Tessmer(2000); Antunes(2012) para a aproximação
(2-4) comh = 10m, h = 40m eC = 0.15, que apresentam um comportamento equivalente para
estas discretizações.
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Figura 13: Solução emy = 3000m e t = 0.90s (aproximação 2-4) (a)h = 40m e (b)h = 10m

A seguir apresentam-se na Figura14resultados da aproximação (2-2) dos diferentes algoritmos
adaptativos para discretizações temporais próximas ao limite da estabilidade, comC = 0.7.
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Figura 14: Solução emy = 3000m e t = 1s (aproximação 2-2)

Verifica-se o surgimento de um fenômeno aqui denominadoruídoquando se utiliza os algorit-
mos propostos porJ. et al.(1998) e Tessmer(2000). Esteruído cresce suavemente com o tempo,
ao contrário do que acontece quando há instabilidade. Esteruído começa na interface, próximo da
região com descontinuidade do valor da velocidade, e propaga-se para todo o domínio ao longo do
tempo. Este mesmo comportamento acontece para as diferentes aproximações de diferenças finitas.
Pode-se observar também que no resultado do algoritmo RTT essesruídosnão ocorrem para essa
discretização temporal no limite de estabilidade do método.

5.3 Custo Computacional

Esquema Método ∆tmin ∆tmax Tempo Tempoadpt/Tempoconv

Convencional 0.000119 0.000119 01h25m59.17s

Falk et al (1998) 0.000119 0.000479 45m56.75s 52.84%

2− 2 Tessmer (2000) 0.000119 0.000479 31m59.69s 37.38%

RTT 0.000119 0.000479 45m07.38s 53.01%

RTT (Limite) 0.000479 0.001916 12m05.61s 14.07%

Convencional 0.000119 0.000119 01h55m32.80s

Falk et al (1998) 0.000119 0.000479 50m42.61s 43.89%

2− 4 Tessmer (2000) 0.000119 0.000479 50m43.46s 43.90%

RTT 0.000119 0.000479 50 : 43.46s 43.90%

RTT (Limite) 0.000479 0.001916 15 : 55.01s 13.78%

Tabela 2: Tempo das simulações - Quatro subdivisões do passode tempo.
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Nesta seção, apresenta-se resultados preliminares do tempo de processamento dos diversos al-
goritmos: convencional,J. et al.(1998), Tessmer(2000) e RTT Antunes(2012). Os testes
de desempenho foram executados em uma máquina com a seguinteconfiguração básica: CPU:
1200MHz, cache size: 8192 KB e memória RAM: 8GB - Modelo: Intel(R)Core(TM) i7 CPU 860
Processador (8M Cache, 2,80 GHz). A Tabela2 apresenta os respectivos tempos execução para
um problema com um domínio em que a região com maior velocidade precisa, no algoritmo adap-
tativo, de quatro subdivisões para o passo de tempo. Para o algoritmo RTT mostra-se também os
resultados para discretizações temporais perto do limite de estabilidade.

6 Conclusões

A equação de onda acústica é utilizada para modelar problemas em várias áreas, incluindo a mode-
lagem sísmica. Em aplicações que envolvem meios heterogêneos, ao utilizar métodos de diferenças
finitas explícitas, somos forçados a empregar um incrementode tempo constante em todo o domí-
nio.

Algoritmos que permitem passos de tempo ajustáveis localmente podem oferecer uma opção
para a redução do número de operações envolvidas na solução do problema. No entanto, quando
se utilizam discretizações temporais próximas ao limite deestabilidade do método, podem surgir
ruídosindesejáveis nas interfaces de variação dos valores da velocidade de propagação, que forçam
que estes algoritmos trabalhem com passos de tempo longe do limite de estabilidade.

Neste trabalho apresenta-se um estudo sobre o algoritmo de Região de Transição Triangular,
que permite a utilização de diferentes discretizações temporais, relacionadas por qualquer valor
inteiro. Esse algoritmo apresenta uma região de transição maior do que as de outros métodos
propostos na literatura. No entanto ele permite a utilização, com precisão, incrementos de tempo
próximos ao limite de estabilidade de cada subregão. Isso pode possibilitar uma redução substan-
cial desse esforço computacional, principalmente quando se trabalha com problemas de grandes
dimensões e que têm grandes contrastes nos valores das características físicas, como muitas vezes
acontece na análise sísmica. Dependendo da discretização espacial adotada e da a relação entre as
dimensões das subregiões com diferentes características físicas, a redução do custo computacional
pode atingir valores consideráveis. Além disso pode-se observar que a utilização da discretização
temporal adaptativa pode permitir a utilização de valores de incremento de tempo próximos ao
limite de estabilidade do método, onde o erro de dispersão é menor.

O algoritmo segue sempre a mesma metodologia para as diferentes relações entre as discretiza-
ções temporais, possibilitando uma implementação computacional simples, mesmo para domínios
mais complexos que podem envolver várias combinações de valores de incrementos de tempo.
Além disso ele pode ser facilmente estendido para domínios tridimensionais.
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