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A análise de problemas inversos de transferência de calor por radiação térmnica ou

transporte de partículas não carregadas em meios participantes, onde ocorre emissão,

absorção, e espalhamento, possui várias aplicações relevantes em engenharia e

medicina. Algumas técnicas utilizadas para a solução de problemas inversos, têm como

primeiro passo a solução do problema direto. Neste trabalho se utilizou o método de

ordenadas discretas para a solução da equação linearizada de BoItzmann em geometria

cartesiana bidimensional. Para a solução do problema inverso de estimativa dos

coeficientes de absorção e de espalhamento, bem como de fontes internas, foi utilizado

o método de Levenberg - Marquardt. Os resultados de casos - teste com dados

experimentais sintéticos, i.e. gerados com ruído pseudo - randômico, são apresentados.
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The analysis of inverse problems in participating, media where emission, absorption

and scattering take place has several relevant applications in engineering and medicine.

Some of the techniques developed for he solution of inverse problems have as a first

step the solution of he direct problem. In this work the discrete ordinates method has

been used for he solution of the linearized Bollzmann. equation in two dimensional

cartesian geometry. The Levenberg - Marquardt method has been used

for the solution of he inverse problem of intemnal source and absorption and scattering

coefficient estimation.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

O objetivo principal deste trabalho de pesquisa consiste na análise de problemas

inversos em transferência de calor por radiação térmica ou transporte de partículas não

carregadas, visando a estimativa de propriedades materiais e da intensidade de fontes

distribuídas em meios emissores, absorvedores e espalhadores, ou seja, em meios

participantes.

A análise de problemas inversos constitui uma área de pesquisa multidisciplinar,

possuindo inúmeras aplicações relevantes em engenharia, medicina, geofísica e

astrofísica, bem como em outros ramos da ciência.

Como exemplos da aplicação prática de problemas inversos, citamos a detecção de

materiais não - metálicos no subsolo a partir da radiação refletida [1], a estimação da

intensidade e da localização de uma fonte biológica de radiação luminosa utilizando

mediações experimental da radiação [2], e tomografia (CT - Computerized

Tomography, SPECT - Single Photon Emission Comrputerized Tomography, NIROT -

Near Infrared Optical Tomography) [3].

A contribuição deste trabalho consiste na estimação de fontes e dos coeficientes de

absorção e de espalhamento anisotrópico, para um meio bidimensional heterogêneo,

empregando o Método de Levenberg-Marquardt [4] e medidas do fluxo radiativo

externas ao meio. também apresentada a formulação do problema inverso usando a

metodologia fonte - detetor [5] mas esta solução não foi implementada

computacionalmente.

Neste trabalho é empregado o método de ordenadas discretas, que consiste

basicamente de uma aproximação associada a uma quadratura gaussiana, seguido de
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uma aproximação por diferencia finitas, que pode ser usado para o cálculo do fluxo

angular de partículas, ou a intensidade da radiação térmica, dependendo da aplicação,

em um meio participante heterogêneo bidimensional.

No Capítulo 2, é feita uma revisão bibliográfica dos trabalhos publicados sobre a

solução dos problemas inverso direto, envolvendo os fenômenos associados à

transferência radiativa em meios participantes, ou seja, meios com absorção, emissão e

espalhamento anisotrópico.

No Capítulo 3, a transferência radiativa no interior de um meio participante

heterogêneo é modelada pela equação linearizada de Boltzmann, também conhecida

como equação de transporte, a uma velocidade. É considerado um meio absorvedor e

emissor, com espalhamento anisotrópico, a partir do qual são gerados os dados

experimentais sintéticos que simulam os valores medidos pelos detetores. É apresentada

também a solução da equação de transporte para um meio heterogêneo bidimensional.

No Capítulo 4 é apresentada a formulação matemática do problema inverso. 

descrito o algoritmo desenvolvido para a implementação do método de Levenberg -

Marquardt utilizado para a obtenção das estimativas do coeficiente de absorção, de

espalhamento e anisotropia.

No Capítulo 5, são apresentados os resultados das simulações do problema direto,

por ordenadas discretas conjugado com diferenças finitas, e a validação do mesmo

através da comparação dos resultados obtidos com aqueles publicados com aplicações

em transferência de calor. São investigados os resultados do problema direto para meios

com diferentes valores para o termo de emissão e coeficientes de absorção e de

espalhamento. São apresentados também os resultados da estimação das intensidades de

fontes térmicas, e dos coeficientes de absorção e de: espalhamento anisotrópico tanto

para meios homogêneos, quanto para meios heterogêneos.
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No Capítulo 6 são apresentados resultados adicionais para o problema inverso

empregando principalmente detetores no interior do mneio.

No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões baseadas nos resultados numéricos e

algumas sugestões para trabalhos futuros.

No Apêndice 1 são feitos alguns comentários relativos ao efeito raio observado na

solução do problema direto. Na Apêndice 1 é apresentada a formulação matemática

para a solução do problema inverso empregando a metodologia fonte - detetor [5].
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CAPÍTULO 2

REVISÃO DA LITERATURA

A análise de problemas inversos envolvendo a interação de diversos tipos de

partículas e radiação, tais como nêutrons, raios gama e fótons, com meios participantes

ou seja, meios absorvedores, emissores e espalhadores, tem sido usada de forma cada

vez mais intensa no projeto e desenvolvimento de equipamentos e técnicas para

aplicações em engenharia, medicina, geofísica e astrofísica, bem como em outras áreas

de interesse da atividade humana.

A modelagem do transporte de partículas não carregadas, e /ou da radiação, constitui

o ferramental básico para o tratamento de problemas tanto em transferência de calor por

radiação térmica em meios participantes quanto em transporte de nêutrons em reatores

nucleares [6-81, para citar alguns exemplos. Por sua vez, a solução de problemas

inversos envolvendo o transporte de partículas, ou radiação, tem permitido a

determinação de propriedades materiais ou identificação de objetos (reconstrução de

imagens) em ensaios não destrutivos na indústria, e diagnóstico e terapia em medicina

[9-1 1 ]. Dentre as várias áreas de aplicação destacamos a indústria de petróleo [ 12-14 e

tomografia computadorizada [3,15,16], por suas presenças marcantes nas sociedades

tecnológicas modernas.

A possibilidade da reconstrução de uma imagem a partir de diversas projeções foi

estabelecida inicialmente por J. Radon em 1917. A aplicação desta 'abordagem ao

desenvolvimento de técnicas numéricas e procedimentos médicos com o objetivo de

diagnóstico, em suma, o desenvolvimento da tomografia computadorizada, foi realizado

nos anos 60 e 70 principalmente por A. M. Cormack e G. N. Hounisfield, trabalho pelo
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qual receberam o prêmio Nobel em 1979 [17]. Uma descrição detalhada sobre a

reconstrução de imagens a partir de projeções é feita nas referências [ 18, 19].

Em Tomografia Computadorizada (CT- Computerized Tomography) a absorção é o

mecanismo dominante onde medidas experimentais da radiação atenuada pelo meio sob

análise permitem identificar estruturas do mesmo [20-24]. Neste caso, o espalhamento é

considerado desprezível, constituindo, na realidade, ruído a ser evitado durante a

realização de experimentos. Na tomografia SPECT (Single Photon Emission

Computerízed Tomography), a informação a ser usada na reconstrução tem sua origem

na energia emitida no interior do meio. No caso de Tomografia NIROT (Near Infrared

Optical Tomography) o espalhamento tem que ser levado em conta, estando então no

mnesmo contexto de transferência de calor por radiação térmica em meios participantes e

transporte de nêutrons em reatores nucleares [25-27].

A maior parte dos trabalhos nesta área está relacionada à determinação da

intensidade e/ou localização de fontes e de propriedades do meio participante [28-31]1.

Duas fortes motivações para a busca de soluções para estes problemas inversos nos

últimos anos têm sido as aplicações na área biomédica e em oceanografia [32-34].

Métodos explícitos têm sido desenvolvidos para a solução de problemas inversos,

mas usualmente eles apresentam restrições que podem torná-los não atrativos em

algumas aplicações reais. Os métodos implícitos apresentam um potencial maior de

aplicação, por poderem tratar casos mais gerais.

Com os métodos explícitos opera-se sobre as equações que governam o fenômeno,

explicitando as incógnitas a serem estimadas sem que seja necessário, em algumas

formulações, resolver o problema direto. No caso dos métodos implícitos o problema

direto é resolvido a cada iteração usando estimativas para as incógnitas.
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A interação de partículas não carregadas e radiação eletromagnética em meios

participantes, i.e. absorvedores, emissores e espalhadores, é modelada pela equação

linearizada de Boltzmann, ou equação de transporte.

Diversas técnicas analíticas e numéricas têm sido propostas para a solução da

equação de transporte, como por exemplo: método de expansão em harmônicos

esféricos (PN); método de ordenadas discretas (SN); método de Garlekin base global;

métodos de Monte Carlo; e mais recentemente, método FN [35], e método Y1X [36],

entre outros. EFIMOV et a [37] investigaram, em trabalho recente, alguns aspectos

matemáticos relevantes envolvendo esta equação. A busca por métodos eficientes e

precisos para a solução deste problema continua sendo uma área de pesquisa intensa

[38-46]. O método de ordenadas discretas foi proposto por CHANDRASEKHAR [47]

em seu trabalho sobre transferência radiativa na atmosfera. O método foi aplicado ao

estudo de transporte de nêutrons principalmente por LATHAROP E CARLSON [48].

Com o aumento da disponibilidade e da velocidade de processamento de

computadores digitais nas últimas décadas vários pesquisadores têm voltado a atenção

para o método de ordenadas discretas [49-55]. O interesse atual neste método pode ser

comprovado pelo elevado número de trabalho recentes sobre o assunto, em aplicações

envolvendo tanto radiação polarizada [56], quanto radiação não polarizada [57-60]. Este

método apresenta como vantagem a facilidade de programação, e como principal

desvantagem o efeito raio que já é conhecido há algum tempo [61 ], mas que ainda é

objeto de estudo [62].
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CAPITULO 3,

FORMULAÇÃO MATEMÁTICA E SOLUÇÃO DO

PROBLEMA DIRETO

3.1. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO PROBLEMA DIRETO

Considere o problema de transporte de partículas não carregadas, ou de radiação

eletromagnética, no interior de um meio participante. Quando a geometria, as

propriedades do meio tais como o coeficiente de absorção e coeficiente de

espalhamento, a intensidade da fonte de radiação distribuída no interior do meio e as

condições de contorno são conhecidas pode ser calculado o fluxo angular de partículas,

ou a intensidade de radiação em qualquer ponto do domínio. Este problema é conhecido

como problema direto.

Quando uma ou mais propriedades e/ou a fonte distribuída não são conhecidas, e

medidas experimentais da intensidade da radiação ou fluxo angular de partículas neutras

obtidas com detetores posicionados na fronteira do meio estão disponíveis, pode-se

tentar estimar as grandezas desconhecidas. Este problema é conhecido como problema

in verso.

A teoria de transferência radiativa, ou de transporte de partículas não carregadas, é

requerida para a modelagem deste problema. A formulação matemática geral adequada

a este problema é, portanto, a equação de transporte [63,64]

1 aI ,E ,t L ,Q )+a ~ )I(r,EE,çQt)

= ffQ(rE' -4 E,Ç QÇ) I (r,E', ,Ç', t) d + S (,E, Q, t)
s2

(3.1)
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onde:

1(r-,E,Q,t) é a intensidade da radiação, ou o fluxo angular de partículas neutras,

a, (r, E) é o coeficiente de absorção,

a, (r, E, QÇ.) é o coeficiente de espalhamento,

a, (r, E) = a,, (r, E) + a,~ (r, E) é o coeficiente de extinção total,

S(~,E4jQ,t) é a fonte distribuída no interior do meio (emissão de radiação térmica

devido à temperatura ou fonte de nêutrons resultante de fissão),

é a variável espacial,

Q é a direção angular de movimento da radiação,

t é o tempo,

e2 o conjunto das direções ÇQ em um meio tridimensional,

E é a energia da radiação e

V é a magnitude da velocidade característica da radiação.

Em coordenadas cartesianas temos

rXe. , +. Y.,. + z. 

e =,u + ée.+ eé.

Em transferência radiativa para aplicações em meios tridimensionais é usual

denotar S2 = 4,r. Considerando um sistema sem dependência espectral, ou seja,

monoenergética, então a dependência na energia (E) de cada função desaparece, o que

leva à conhecida formulação da equação de transporte a uma velocidade. Se

considerarmos ainda um sistema estacionário, o primeiro termo da esquerda da Eq. (3. 1)

é nulo, e a dependência temporal de cada função desaparece. Levando em consideração

todas as hipóteses aqui mencionadas a Eq. (3. 1) é simplificada resultando em
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Q VI(,) + a,()(,9 Q(4~.)Q?4 ,) diQ' + S (' j) (3.2)
s2

onde lr),recordemos, é a intensidade da radiação monocromática, i.e. sem

dependência espectral, ou o fluxo angular de radiação a uma velocidade no ponto r, e

na direção , sendo absolutamente contínua na direção e mensurável na direção

'.É possível escrever o coeficiente de espalhamento da seguinte maneira

4ff

onde (,QÇ)é denominada função de fase sendo usualmente representada por uma

expansão em uma seie de polinômios de Legendre. Observe que estamos aqui usando o

mesmo símbolo a nos dois lados da Eq.(3.3). Isto foi feito visando simplificar a

notação. Em todos os casos considerados neste trabalho foi usada a separação da

dependência nas coordenadas espacial e angular conforme a representação feita na

Eq.(3.3). Considera-se então que o coeficiente de espalhamento possui dependência

espacial representada por a. () e a sua dependência angular é representada pela função

de fase (r, Q.Q).

A Eq. (3.2) pode, portanto, ser escrita como

Q VI (, 2) + r, ) I (,Çj2) = Q(~' L) (3.4)

onde

Q(r~~~~) r= ')d2(r)(r Q (3.5)

representa um termo fonte, onde o primeiro termo na E:_q. (3.5) representa a contribuição

da radiação vindo da direção Çi2' que é espalhada na direção Q, "in-scattering" e

S(r,Q) representa uma fonte interna distribuída no meio.
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As condições de contorno para o sistema que utilizaremos neste trabalho

correspondem às duas configurações, e situações físicas representadas nas Figs. 3.1 e

3.2.

Na configuração 1, Fig. 3. 1, tem-se uma radiação isotrópica incidente na face sul do

meio com intensidade constante igual a I. e nas outras faces, norte, leste e oeste, não

ocorre incidência de radiação externa.

Na configuração 2, Fig. 3.2, considera-se que não ocorre a incidência de radiação

externa, mas existe a uma fonte interna uniforme em uma sub-região do domínio. A

representação feita na Fig. 3.2 é apenas esquemática. Na realidade conforme a

apresentação feita no Capitulo 5, diversos tipos de fontLe interna foram considerados.

Na configuração 1, a radiação incidente satisfaz

I (r, Q) 1Ib se Q .i < O e r u

onde iié a normal exterior da face sul do meio, e Su

representa a superfície de contorno sul do meio na Fig. 3. 1, e além disso,

_(')= se Wn < e r e Sk

onde n é a normal exterior da superfície de contorno Sk, onde k= 1,2,3 representa as

faces norte, leste e oeste

Na configuração 2 tem-se que

I (rQ) =O se Q nk < O er c=Sk

onde k = 1,2,3,4 representa as faces norte, sul, este e oeste, e os outros smbolos já

foram definidos anteriormente.



'norte = ',, o

'oeste I = leste = i1 =O

Figura 3.1 Configuraçào1l

Condições de contorno do sistema.

1.d 1, O ~ ~ ~ 1= 

Figura 3.2 Configuração 2.

Condições de contorno do sistema.
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3.2 FORMULAÇÃO APROXIMADA DO PROBLEMA DE TRANSPORTE

PELO METODO DAS ORDENADAS DISCRETAS

Para a solução do problema inverso de transferência radiativa empregando a

formulação implícita apresentada no Capítulo 4, a cada iteração do algoritmo faz-se

necessário o cálculo das intensidades de radiação (ou fluxo angular de partículas).

Portanto, é necessário utilizar um método de solução para a equação de transporte que

seja eficiente computacionalmente e que apresente resultados com um grau de acurácia

pelo menos de mesma ordem que o ruído presente nos dados experimentais.

Conforme descrito no Capítulo 2, diversos métodos foram desenvolvidos para a

solução da equação linearizada de Boltzmann, com aplicações inicialmente voltadas

pai-a a astr-ofísica, e posteriormente com grande ênfase em transporte de nêutrons e em

transferência de calor por radiação térmica. Como mais recentemente o método de

ordenadas discretas tem recebido uma atenção crescente, neste trabalho nós o

utilizaremos para o cálculo da intensidade de radiação, ou do fluxo angular de partículas

não carregadas, em meios bidimensionais [51,65].

O método de ordenadas discretas é baseado numa representação discreta da

variação angular da intensidade radiativa. Uma solução para o problema de transporte é

então construída resolvendo a equação de transporte radiativa ao longo de direções

discretas estendidas sobre o alcance total do ângulo sólido medida de 4r no caso

tri'dimensional. O método de ordenadas discretas consiste portanto, na aproximação da

equação de transporte por diferenças finitas na variável espacial, e o termo integral (in-

scattering) sobre ângulos sólidos é aproximado por quadraturas numéricas.

Primeiro estabeleceremos as aproximações pelo método SN geral a partir da

equação de transporte, e depois descreveremos comno o método pode ser aplicado a

problemas unidimensionais e bidimensionais.
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Mediante a discretização do domínio angular Q E S em Lo direções, isto é

Qe(c 1 },)com 1= 1,2,..Lo,

podemos aproximar a integral em por uma quadratura numérica que tem a forma

genérica

Jf f(£)dÇ2Yw~ ~ (3.6)

onde w é o peso da quadratura associado à direção QÇ , e onde o somatório dos pesos

w1, 1= 1,2,..Lo, é igual a 4 it. O termo integral no lado direito da Eq. (3.5) pode ser

então aproximado pela quadratura

Lo

4ir

com 1= ,. o

Como trabalharemos com a geometria cartesiana. retangular, lembremos então que

Ç~pode ser decomposto nas direções sobre os três eixos coordenados

~ =u * ±~, .. +lje~ co + +7 1 (3.8)

e além disso

rXeé + v é + z e- (3.9)

e v é,ê~ +-e, +-e- (3.10)ax: av az

As Eqs. (3.4) e (3.5) são então aproximadas por

ai 7 i + r=/Q, com 1 =1,2,..Lo (3.11)
ax a z

e =j, ' v1', 11PIn ±S, (3.12)

O termo 0,, que representa a função de fase é escrito [54] na seguinte forma
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411, -, (, *J, (0) (3.13)

onde F,,(O) são os polinômios de Legendre que dependem dos cossenos diretores,

e M é a ordem de expansão. Em transferência radiativa os coeficientes a,,

podem ser determinados com a Teoria de MIE:_ [64,66], válida numa região

intermediaria entre a óptica geométrica, quando o comprimento de onda da radiação é

menor que o diâmetro das partículas do meio com as quais ela interage, e a Teoria de

Rayleigh válida no caso oposto.

Considerando o caso mais simples de anisotropia, onde o espalhamento é

anisotrópico inear, a representação da função de fase em polinômios de Legendre dada

pela Eq. (3.13) e por [5 1], é reduzida a

Ohn,, = 1 + AI [PIU,, + In + 7777 (3.14)

onde a ordem de expansão é M = 1 e o valor ao 1, A é o fator de assimetria, ou seja, o

coeficiente de anisotropia, e varia na faixa - 1 A, • 1; onde os valores A <O

denotam que o espalhamento é para trás (backward), o valor A, = O representa o

espalhamento isotrópico e os valores A, > O o espalhamento é para frente (forward).

Para espalhamento isotrópico, tem-se então

1>) 1 (3.15)

Associado a cada direção Q, tem-se um peso w,. Os pesos associados representam

áreas sobre uma esfera unitária, e a soma total dos mesmos corresponde, portanto à área

de uma esfera unitária. É desejável a invariância das ordenadas e a simetria dos pesos a

90 graus, i.e se (,, 77 ) representam uma direção, no primeiro octante, a condição de

simetria requer a existência dos pontos (-,~q)no segundo octante, (- 17-~,,) no

terceiro octante, u1 -,i) no quarto octante,(u, 1 -f) no quinto octante,
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(-p ,, .i-,)no sexto octante, (j,-,,-,)no sétimo octante, e (u,- -r)no

oitavo octante. Desta forma a descrição dos pontos de colocação em um octante,

permite a imediata identificação dos pontos de colocação em todos os octantes.

Os pontos são colocados sobre N/2 níveis relativos a cada eixo como ilustra a

Figura 3.3, onde N é a ordem da quadratura. As interseções de cada nível com os níveis

relativos aos outros eixos formam os vértices de triângulos sobre a superfície da esfera.

O número total de vértices por cada octante é igual a N(N+2)/8, e define a aproximação

SN nos octantes.

Figura 33. Quadratura com nível de simetria S6, [541.
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Existem vários conjuntos de quadraturas, mas nem todos podem ser utilizados

quando se trabalha com espalhamento anisotrópico. FIVELAND [54] concluiu que a

quadratura de nível simétrico LSH (Level Symmetric Hybrid) e a quadratura de pesos

iguais EWO (Eiqual Weight Odd), podem ser usadas neste caso. WAKIL e

SACADUJRA [67] adicionam a quadratura LSN (Level Symmnetric N) para ser também

usada neste caso. Estas quadraturas satisfazem os momentos de ordem zero, bem como

o primeiro e segundo momento que correspondem respectivamente à energia incidente,

ao fluxo de calor, na condições de difusão. A adição de momentos de mais alta ordem é

necessária para o tratamento de problemas envolvend> funções de fase de maior ordem.

O nível de quadratura simétrico LSO (Level Symmetric Odd) só satisfaz momentos

de baixa ordem, apresentando um bom desempenho quando se trabalha com

espalhamento isotrópico.

Em todos os casos considerados neste trabalho foi utilizada a quadratura de pesos

iguais EWO com ordem de quadratura N=10, ou seja, é empregada uma aproximação

SIO.

Na Tabela 3.1 são apresentados os pontos de colocação e os respectivos pesos para

os níveis de quadratura Gauss-Legendre, para quadratura de pesos iguais EWO com

N=10. Deve ser observado que com N=1O existem N(N+2)=120 pontos de colocação.

Porém, neste trabalho serão considerados apenas problemas bidimensionais não

ocorrendo, portanto, a dependência com relação ao terceiro eixo representado por 1,

Desta forma tem-se N(N+2)/2 = 60 pontos de colocaçã' o.

Na Tabela 3.2 são apresentados os pontos de colocação e os respectivos pesos para

a quadratura LSH-Slo.

Na Tabela 3.3 são apresentados os pontos de colocação e os respectivos pesos para

a quadratura SN-S8.
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Tabela 3.1 Pontos de colocação e pesos para a quadratura EWO S 10, N= 10, Lo=60

[54]

Ponto ordenadas Pesos Ponto ordenadas Tpesos
Número wNúmero iw

1 -0,807770 -0,416838 0,209440 3 1 -0,807770 0,416838 0,209440

2 0,807770 -0,416838 0,209440 32 0,807770 0,416838 0,209440

3 -0,946778 -0,317320 0,209440 33 -0,946778 0,317320 0,209440

4 0,946778 -0,317320 0,209440 34 0,946778 0,317320 0,209440

5 -0,946778 -0,054024 0,209440 35 -0,946778 0,054024 0,209440

6 0,946778 -0,054024 0,209440 36 0,946778 0,054024 0,209440

7 -0,670562 -0,317320 0,209440 37 -0,670562 0,317320 0,209440

8 0,670562 -0,317320 0,209440 38 0,670562 0,317320 0,209440

9 -0,170312 -0,696776 0,209440 39 -0,170312 0,696776 0,209440

10O 0,170312 -0,696776 0,209440 40 0,170312 0,696776 0,209440

1 1 -0,670562 -0,670562 0,209440 4 1 -0,670562 0,670562 0,209440

1 2 0,670562 -0,670562 0,209440 42 0,670562 0,670562 0,209440

1 3 -0,054024 -0,317320 0,209440 43 -0,054024 0,317320 0,209440~

1 4 0,054024 -0,317320 0,209440 44 0,054024 0,317320 0,209440

1 5 -0,696776 -0,696776 0,209440 45 -0,696776 0,696776 0,209440

16~ 0,696776 -0,696776 0,209440 46 0,696776 0,696776 0,209440

1 7 -0,696776 -0,170312 0,209440 47 -0,696776 0,170312 0,209440

1 8 0,696776 -0,170312 0,209440 48 0,696776 0,170312 0,209440

1 9 -0,054024 -0,946778 0,209440 49 -0,054024 0,946778 0,209440

20 0,054024 -0,946778 0,209440 50 0,054024 0,946778 0,209440

2 1 -0,416838 -0,416838 0,209440 51 -0,416838 0,416838 0,209440

22 0,416838 -0,416838 0,209440 52 0,416838 0,416838 0,209440

23 -0,31 7320 -0,054024 0,209440 53 -0,317320 0,054024 0,209440

24 0,317320 -0,054024 0,209440 54 0,317320 0,054024 0,209440

25 -0,317320 -0,670562 0,209440 55 -0,31 7320 0,670562 0,209440

26 0,317320 -0,670562 0,209440 56 0,317320 0,670562 0,209440

27 -0,31 7320 -0,946778 0,209440 57 -0,317320 0,946778 0,209440

28 0,317320 -0,946778 0,209440 58 0,317320 0,946778 0,209440

29 -0,416838 -0,807770 0,209440 59 -0,416838 0,807770 0,209440

30 0,416838 -0,807770 0,209440 60 0,416838 0,807770 0,209440
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Tabela 3.2 Pontos de colocação e pesos para a quadratura LSH S, N=10, Lo=60,

[54]

Ponto ordenadas Pesos Ponto ordenadas pesos

Número wNúmero w

1 -0,9809754 -0,1372719 0,1888822 31 -0,9809754 -0,1372719 0,1888822

2 0,9809754 -0,1372719 0,1888822 32 0,9809754 -0,1372719 0,1888822

3 -0,8523177 -0,1372719 0,2967900 33 -0,8523177 -0,1372719 0,2967900

4 0,8523177 -0,1372719 0,2967900 34 0,8523177 -0,1372719 0,2967900

5 -0,8523177 -0,5046889 0,2967900 35 -0,8523177 -0,5046889 0,2967900

6 0,8523177 -0,5046889 0,2967900 36 0,8523177 -0,5046889 0,2967900

7 -0,7004129 -0,1372719 0,0347402 37 .-0,7004129 -0,1372719 0,0347402

8 0,7004129 -0,1372719 0,0347402 38 0,7004129 -0,1372719 0,0347402

9 -0,7004129 -0,5046889 0,2299944 39 .-0,7004129 -0,5046889 0,2299944

10 0,7004129 -0,5046889 0,2299944 40 0,7004129 -0,5046889 0,2299944

1 1-0,7004129 -0,7004129 0,0347402 41 .-0,7004129 -0,7004129 0,0347402

12 0,7004129 -0,7004129 0,0347402 42 0,7004129 -0,7004129 0,0347402

13 -0,5046889 -0,1372719 0,2967900 43 -0,5046889 -0,1372719 0,2967900

14 0,5046889 -0,1372719 0,2967900 44 0,5046889 -0,1372719 0,2967900

1 51 -0,5046889 -0,5046889 0,2299944 45 -0,5046889 -0,5046889 0,2299944

16i 0,5046889 -0,5046889 0,2299944 46 0,5046889 -0,5046889 0,2299944

17 -0,5046889 -0,7004129 0,2299944 47 -0,5046889 -0,7004129 0,2299944

18 0,5046889 -0,7004129 0,2299944 48 0,5046889 -0,7004129 0,2299944

19 -0,5046889 -0,8523177 0,2967900 49 -0,5046889 -0,8523177 0,2967900

20 0,5046889 -0,8523177 0,2967900 50 0,5046889 -0,8523177 0,2967900

21 -0,1372719 -0,1372719 0,1888822 51 .-0,1372719 -0,1372719 0,1888822

22 0,1372719 -0,1372719 0,1888822 52 0,1372719 -0,1372719 0,1888822

23 -0,1372719 -0,5046889 0,2967900 53 .-0,1372719 -0,5046889 0,2967900

24 0,1372719 -0,5046889 0,2967900 54 0,1372719 -0,5046889 0,2967900

25 -0,1372719 -0,7004129 0,0347402 55 *0,1372719 -0,7004129 0,0347402

26 0,1372719 -0,7004129 0,0347402 56 0,1372719 -0,7004129 0,0347402

27 -0,1372719 -0,8523177 0,2967900 57 -0,1372719 -0,8523177 0,2967900

28 0,1372719 -0,8523177 0,2967900 58 0,1372719 -0,8523177 0,2967900

29 -0,1372719 -0,98097541 0,1888822 59 .0,1372719 -0,9809754 0,1888822

30 0,1372719 -0,9809754 0,1888822 60 0,1372719 -0,9809754 0,1888822



19

Tabela 3.3 Pontos de colocação e pesos para a quadratura LSN S8, N=8, Lo=40,

[67]

Ponto ordenadas Pesas Ponto ordenadas pesos

Número II wNúmero 1 Iw

1 0,1776218 -0,1776218 0,3057192 21 0,5773503 -0,5773503 0,2592004

2 -0,1776218 -0,1776218 0,3057192 22 -0,5773503 -0,5773503 0,2592004

3 0,1776218 0,1776218 0,3057192 23 0,5773503 0,5773503 0,2592004

4 -0,1776218 0,1776218 0,3057192 24 -0,5773503 0,5773503 0,2592004

5 0,1776218 -0,5773503 0,3275390 25 0,5773503 -0,7969424 0,3275390

6 -0,1776218 -0,5773503 0,3275390 26 -0,5773503 -0,7969424 0,3275390

7 0,1776218 0,5773503 0,3275390 27 0,5773503 0,7969424 0,3275390

8 -0,1776218 0,5773503 0,3275390 28 -0,5773503 0,7969424 0,3275390

9 0,1776218 -0,7969424 0,3275390 29 0,7969424 -0,1776218 0,3275390

10 -0,1776218 -0,7969424 0,3275390 30 -0,7969424 -0,1776218 0,3275390

1 10,1776218 0,7969424 0,3275390 31 0,7969424 0,1776218 0,3275390

12 -0,1776218 0,7969424 0,3275390 32 -0,7969424 0,1776218 0,3275390

13 0,1776218 -0,9679364 0,3057192 33 0,7969424 -0,5773503 0,3275390

14~ -0,1776218 -0,9679364 0,3057192 34 -0,7969424 -0,5773503 0,3275390

1 50,1776218 0,9679364 0,3057192 35 0,7969424 0,5773503 0,3275390

16~ -0,1776218 0,9679364 0,3057192 36 -0,7969424 0,5773503 0,3275390

17 0,5773503 -0,1776218 0,3275390 37 0,9679364 -0,1776218 0,3057192

18 -0,5773503 -0,1776218 0,3275390 38 -0,9679364 -0,1776218 0,3057192

19 0,5773503 0,1776218 0,3275390 39 0,9679364 0,1776218 0,3057192

20 -0,5773503 0,1776218 0,3275390 40 -0,9679364 0,1776218 0,3057192

3.2.1 Aproximação da equação de transporte por ordenadas discretas para um

meio unidimensional

Considere uma placa plana de espessura L, conforme a representação esquemática

feita na Fig. 3.4, onde a intensidade da radiação, ou o fluxo angular de partículas não

carregadas, apresenta dependência apenas com a coordenada espacial x e com o ângulo

polar . A equação que representa este fenômeno pode ser escrita a partir das Eqs.

(3.1 1) e (3.12) como

p, dIl + 0-,11 = Q1 ~~~~~~~~~~(3.16)
dx+ )=
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com

Q, zUs W0&I.+ si para 1 = 1,2,..,Lo (3.17)

Considerando a anisotropia linear representada pela Eq. (3.14), as Eqs. (3.16) e

(3.17) podem ser reescritas como

p/di, +a,=au_,MMII X
dx 4mT,

para 1 1,2,..,Lo; O•<x•<L e -1•p•l, (3.18)

,<0-4-,u >0

x=O x==OL

Figura 3.4 Meio uidimensiontal.

3.2.2 Aproximação da equação de transporte por ordenadas discretas para um

meio bidimensional

Considerando agora a dependência da intensidade da radiação com as coordenadas

espaciais x e y e com os ângulos O e q$, obtém-se das Eqs. (3. 11) e (3.12),

ai, a,,, (3.19)

com

LOC

Q,= a. W.0'. si para 1 = 1,2,..,Lo (3.20)
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Considerando o caso de espalhamento anisotrópico linear, obtém-se das Eqs. (3.14),

(3.19) e (3.20),

ail ai, ~~Lo r

1'/ + ~, + a,, = 2 i-,I[l+A(,p +si

para

1 = ,2,---Lo, O •x <L, 0• Y•<L,, -l•fl•uil -l• <~ •1 (3.21)

onde L e L, representam os comprimentos de longo das direções x e y. A Eq. (3.21)

representa todos os casos que serão tratados neste trabalho. As condições de contorno

serão aquelas representadas nas Figs. 3. 1 e 3.2.

3.3 SOLUÇÃO DO PROBLEMA DIRETO PELO MÉTODO DAS ORDENADAS

DISCRETAS

3.3.1 Discretização espacial do domínio

A discretização do domínio angular já foi tratada nia seção 3.2. Nesta subseção será

considerada a discretização do domínio espacial. Tem-se aqui como objetivo resolver a

equação simplificada de transporte (3.21) em um meio participante bidimensional

retangular. O meio é discretizado em uma malha regular com inmax intervalos na direção

x e jmnax intervalos na direção de modo que se obtém uma partição de domínio com

i x Imx quadriláteros denominados elementos E(j,,) (vide Fig. 3.5).

A posição de cada elemento de área é identificada pelo índice (ij), onde o valor de

"i" indica o número da coluna, começando à esquerda (face oeste), e o j" a linha,

começando a partir da fronteira inferior do meio, i.e. face sul, conforme a descrição

feita na seção 3. 1.
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Da Fig. 3.5 observa-se que a área de cada. elemento é A = Záx y. Os

comprimentos das fronteiras do meio são dadas por L-,= Ax* i. e L= Ay j.

Ly- AY' max E(I rnax) 

-- - - - - - -- - - - --

.. .- ---- -- E(i..- ---

E(1,I) E(2,1) iE(3,1) .E(ia,

Figura 3.5 Discretização do domínio.

3.3.2 Marchas nos quatro quadrantes

Com o método de Ordenadas Discretas a solução do problema de transporte

formulado através das Eqs. (3.4) e (3.5), cuja formulação discretizada angularmente é

dada pela Eq. (3.2 1), e com as condições de contorno especificadas na seção 3. 1, é

aproximada então com a determinação do valor da intensidade da radiação, ou do fluxo

angular de partículas não carregadas, em cada elemento de área da partição de domínio

representada na Fig.3.5. A intensidade da radiação 1<,A é determinada no centro de

cada elemento E,,,), conforme a representação esquemática feita na Fig. 3.6. O

centróide de cada elemento de área é determinado, por

XÉ = (2i - 1)- i=1,2.. i (3.22)
2 ~'max
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e

yj = (2 j -l) j=12....max (3.23)
2

O espaçamento entre os elementos vizinhos ao longo dos eixos x e y é dado por

Ax =x - xi,, áy= yj -y 1q1 (3.24)

LY=Jm. A>

1. . 4 4-4 -ij , j

Figura 3.6 Identificação dos centróides dos elementos.

Consideremos umi elemento de área qualquer E(i).. As intensidades que chegam a

suas fronteiras podem ser identificadas por s, le, In, e 1w, de acordo com a superficie

em que seu ingresso se dá no elemento, correspondendo, respectivamente, às faces sul,

leste, norte e oeste (vide Fig.3. 7)
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y 

Figura 3.7 Identificação das faces de cada elemento de área.

Da Fig. 3.7, temos que a variação da intensidade total no centro do elemento de

área E(ÍJ) pode ser escnita como a soma das variações ao longo das direções em x e em y

A(ix = e(id) -Iwqij) (3.25)

AI(U) = lnij> -ls,j» (3.26)

Para facilitar a apresentação que será feita a seguir, considere agora a Eq. (3.2 1)

sem levar em conta o termo fonte S,. Substituindo as derivadas parciais com relação a

x e y, por diferenças obtém-se

I AI LO a (,)womij.mij para l 1,2,..,Lo (3.27)

Levando as Eqs. (3.25) e (3.26) na Eq. (3.27) obtém-se

1e1<1,> +~ In(,,J>-islIJ)+ Ic,,)= •;1WJflq)ff<j
Ax A>'-14;

para l =l,2,..,Lo (3.28)

O valor de pode ser aproximado mediante o seguinte artificio [68]

Ili= y lif(, 4) + ( 1- )s,(,>i = y Iel<,i> + ( 1- )wi<, 4> (3.29)

onde é usualmente empregado o valor = 0,5.

Multiplicando toda a Eq. (3.28), por Ax A>', tem-se
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*u Ay(y -Ie/(,J,) - . w,,,)+ A,.~x(y n(.)- y- Is,«, 1j + r A Ay = ,.1jjj

r. x.yiI)w 1 1 ,>*~,> para /:= 1,2,..,Lo (3.30)

Considerando o caso bidimensional, o domínio angular é discretizado conforme a

descrição feita na seção 3.2, de forma que qualquer direção Q,1= 1,2,..,Lo, é

representada pelos cossenos diretores u,, 1= 1,2,..,Lo, e , 1= 1,2,..,Lo,

respectivamente com relação aos eixos x e y, de modo que

= 1 ±+ j(3.31)

onde ie j são vetores unitários nas direçeões x e y. Os valores de pu, e ~, estão

compreendidos, portanto nas faixas - 1 u, 1 e -- 1 •j<1; caracterizando quatro

quadrantes ao longo dos quais a radiação pode ser propagada ( vide Fig. 3.8), ou sofrer

espalhamento.

y

Quadrante II Quadrante 1

pu, <0Oe ~, >0 ~ >0 e >

'U, <0 e ~,< > e ~,<0

Quadrante IVQuadrante III

Figura 3.8 Quatro quadrantes descritos pelos cossenos diretores pu, e .

De forma a capturar a informação fornecida pelas condições de contorno e propagá-

las no interior do domínio, onde são contabilizadas as interações de absorção e

espalhamento, além da contribuição das fontes internamente distribuídas no meio, são

realizadas marchas para a frente e marchas para trás [68-71 ], seguindo as direções

indicadas pelos sinais dos cossenos diretores. Corno no caso bidimensional aqui
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considerado cada direção é representada por dois cossenos diretores, e cada um deles

pode assumir valores positivos ou negativos, faz-se necessário, portanto, marchar ao

longo dos quatro quadrantes representados na Fig. 3.8.

A Eq. (3.30) é reescrita então da forma mais conveniente para a implementação

computacional da marcha ao longo de cada um dos quadrantes conforme o

detalhamento feito a seguir.

QUADRANTE : , >0 e , >0. Neste caso é conveniente reescrever a Eq. (3.30)

em função de Is e w (a soma vetorial das direções representadas por pu, e , fica no

primeiro quadrante). Da Eq. (3.29) obtemos

1
Ifl(i.j» = p -1 - y )Is<j.1) (3.32)

Ielj<,p =1 [',* -1 - y )Iw<,1> (3.33)

Levando as Eqs. (3.32) e (3.33) na Eq. (3.30), obtém-se

4vp/. O,) ~~' sJi'i)+Ax Avyy (i

com = J) ~ , (3.35)

com Ql(i.j) = 4 (>I.,,)para 1 1,2 .... Lo ( .5

desde que p, e , >O, com = 1,2, ..,. in~a, j= 1,2,.JHx

Consideremos agora as condições de fronteira entre os elementos de área

adjacentes.

Se j< jrnax. temos Is<jj+,> = I(j e se < max temos Ii+j = Ie1,j> (3.36)
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QUADRANTE 11I: ,<0 e , >O. Neste caso é conveniente reescrever a Eq. (3.30)

em função de Is e e (a soma vetorial das direções representadas por ~U, e , fica no

segundo quadrante). Da Eq. (3.29), obtémos

(1-7)~~~~~~~~~~~~~~~(.7

Levando as Eqs. (3.32) e (3.37) na Eq. (3.30), obtém-se

li 0 Y) (3.38)

-y ,ui+ A J -u i)Ax Ay y

Lo 

comI = S 1 % i,,0 1M,<I.d,Ul1h para 1=1,2,..Lo (3.39)

desole que i, <0 e , >O, COM =m'n, , n1ax 2,.,1;J jrnax,

Consideremos agora as condições de fronteira entre os elementos de área

adj acentes:

Se < j,,, temos J.s(ij+J) = Ii 1, e se i>], temos e(i-j) = I(ijj» (3.40)

QUADRANTE 111 : u, >0 e , <O. Neste caso é onveniente rescrever a Eq. (3.30)

em função de I e wi (a soma vetorial das direções representadas por ,u, e , fica no

terceiro quadrante). Da Eq. (3.29) obtém-se

1 =(v [11 - ' InliÕ» (3.41)

Levando as Eqs. (3.33) e (3.41) na Eq. (3.30) obtém-se

,Ay'p ,Iw(i.i A x In(fi) + AX AYr QUJ

'»>~~'~~ IW« 1 ,* 1 ) (1-y) ~~~(3.42)

(1-2') +~x ~,i i A Ay r
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com = On(,)m(J para 1 =1,2,.,.Lo (3.43)
4ff

desde que u,>0 e §<0, comr lanJa 1,. e =1,2--,.X.

Consideremos agora as condições de fronteira entre os elementos de área

adjacentes.

Se j>1 temos I(iji) = Is(iÍ» e se <i 1max temos I(i#Jj) =IJeÕi) (3.44)

QUADRANTE IV: ul<0 e , <O. Neste caso é conveniente reescrever a Eq. (3.30)

em função de I e e (a soma vetorial das direções representados por U e , fica no

quarto quadranite). Levando as Eqs. (3.37) e (3.41) na Eq. (3.30) obtém-se

O-y 7) .y .I,(] Y)A., J 
= (1-y) (1-y) Ay. ~~~~~~~~~(3.45)

-y * -AX *~J+ a, . y 

Qli)Lo ar i 
com Q(»= ~<~ v,: ,, 1 )fJm(1/ para 11,.2,...Lo (3.46)

J>1 4z

desde que , <0 e ,<0, com =Ímax9 nlaX 1,-.1; J1 max' Jmax 1-

Consideremos agora as condições de fronteira entre os elementos de área

adj acentes.

Se j> 1 temos I(ij-q = IsÕij) e se >J temos Iê?(i-jj) = IwÕij) (3.47)

Para determinar I> necessitamos de Ql(ií), no entanto, observamos que Q»

depende de, 1(JÕ. Pode-se então utilizar um procedimento iterativo para a obtenção de

uma solução aproximada para I(ij. Seja h um contador de iterações. Então, a Eq. (3.34),

para o quadrante 1, pode ser reescrita como

4,Vii1/J 1i~j +A~X4 ~ . ISh~] +AxX Y,.. -

l~(I.ji) AY P, ±AX~ + ,(i'j) Ax Ayy.; (3.48)
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Lo a 11-

com Q1"' w n', 0><.j) para 1 =1,2---Lo (3.49)
,= 4ic

Da mesma forma procedemos para as Eqs. (3.38), (3.42) e (3.45) respectivamente

para os quadrantes II, III, IV.

Observe que o termo integral relativo ao espalhamnento da radiação da direção ÇQ',

para a direção Q, (in-scattering), Qj) é tomado então com a defasagem de uma

iteração.

3.3.3 Algoritmo para a Solução do Problema Direto

E apresentado a seguir o algoritmo empregado para a determinação de 1(j)

i= ,2,... e j= 1,2,.-, j,,.., empregando as marchas nios quatro quadrantes conforme a

descrição feita na seção anterior.

(i) Definir as dimensões do meio (Lx, L), os valores da intensidade de

radiação na fronteira (condições de contorno) e a discretização do domínio

A.x e Av .

(ii) Definir as propriedades do meio ar, a , .

(iii) Definir a discretização angular e os respectivos pesos da quadratura.

(iv) Definir o número máximo de iterações a ser usado nas marchas nos quatro

quadrantes itemax.

(v) Inicializar todas as incógnitas Is, In, e, w, Q, com valor nulo para a

primeira iteração.

(vi) Se u, >0 e , >O, calcula-se I1(ij) com a _q. (3.34), e Ie,CÍhj e In,,j) com

(3.33) e (3.32). Redefinimos os valores de fronteira entre os elementos de

área adjacentes com as Eqs. (3.36).
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(vii) Se p <0 e l >0 calcula-se I(i.j) com as EqIs. (3.38), logo calculamos lw,( ,>

e In< ,comr (3.37) e (3.32). Redefinimos os valores de fronteira entre os

elementos de área adjacentes, com as Eqs. (3.40).

(viii) Se u, >0 e ,<0 calcula-se Ilij com a Eq. (3.42), e Ie,(11), e I 1,) com

(3.33) e (3.41). Redefinimos os valores de fronteira entre os elementos de

área adjacentes com as Eqs.(3.44).

(ix) Se u,<0 e ,<0 calcula-se Ij> com a Eq. (3.45), e 1 (, ,>, e Is,<, ,) com

(3.37) e (3.41). Redefinimos os valores de fronteira entre os elementos de

área adjacentes com as Eq. (3.47).

(x) Fazer- h= h+l. Se h < itemax, calcular Q(j> e retornar ao passo (vi). Caso

contrário pare o procedimento iterativo.

Na Fig. 3.9 é apresentado o fluxograma simplificado referente ao algoritmo aqui

descrito
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[Definir Lx, Ly, Ua,,(r , A , /.i, ~, 1 ie

inicializar variáveis s, n, e e Q
contador e iterações h=j

Do h= 1,2 .., itemax]

Do i=J, 2,...lL
Doj=1,2 Jn,j,,,

Se j> e A

Calcular 1,jjcomna Eq. (3.34) e

Ie,,,1, e I,1,,com as Eqs. (3.33) e(3.32)

Se jU, < e ,>

Calcular 1,,,, com aEq. (3.38) e

1w,,,1, e In , com as Eqs. (3.37) e (3.32)

Se /J,> e 0
Calcular lI,<» com aEq. (3.4.2) e

Ie,(,,1 es,(i ) com as Eqs. (3.33) e (3.4 1)

Se p, <0 e 0
Calcular 1,q» com a Eq. (3.4.5) e

1W,,ij e IS,<flj)com as Eqs. (3.37) e (3.4 1)

Calcular Q<1.j) hteniax

Figura 3.9 Fluxograma simplificado de implementação computacional do método de ordenada discretas.



CAPÍ TULO 4

FORMULAÇÃO MATEMÁTICA E SOLUÇÃO DO

PROBLEMA INVERSO

4.1 O PROBLEMA INVERSO

Quando a geometria, as propriedades do meio, a intensidade das fontes internas, e as

condições de contorno são conhecidas, pode-se calcular o valor da intensidade da

radiação, ou fluxo angular de partículas não carregadas, I<~> em todo o domínio

espacial 0•<. <L, 0< v'<L, e angular - •u•l5 e -• 1 . Este problema é

denominado Problema Direto, e neste trabalho é empregado o Método das Ordenadas

Discretas descrito nas seções 3.2 e 3.3 para o cálculo da intensidade da radiação I,,, 

nos nós da malha computacional espacial dada por i 1,2-,, i e jI='12 -- j"Jma e para

os pontos de colocação dados pela quadratura representada por (p,,~ ) com

1 1 ,2,--, Lo, onde Lo está relacionado à ordem da quadratura N pela seguinte relação:

Lo =N(N +2)/2.

Quando alguma informação sobre o sistema sob análise, tal como geometria,

propriedades, intensidades de fontes internas ou condições de contorno, ou uma

combinação destas, é desconhecida, mas dispõe-se de dados experimentais sobre a

intensidade da radiação que sai do meio, ou alguma mnedida derivada desta, tal como a

integração da intensidade no domínio angular, pode-se tentar estimar a grandeza

desconhecida. Este problema é denominado Problema Inverso.
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Silva Neto e Moura Neto [4] classificaram os problema inversos levando em

consideração a dimensão do modelo matemático e a dimrensão dos objetos a serem

estimados. Esta classificação é apresentada na Tabela 4. 1.

Tabela 4. 1 Classificação dos problemas inversos

Estim ativa __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Modelo Matemático Dimensão finita (constante) Dimensão infinita (função)

Dimensão finita1 Tipo 1 Não se aplica
Dimensão infinitas Tipo 11 Tipo fil

Por exemplo: Sistema de equações algébricas.
2 Por exemplo: Equação diferencial parcial ou equação integro - diferencial.

Neste trabalho tem-se, portanto, um problema inverso do tipo 1I, onde o modelo

matemático que descreve os fenômenos envolvidos, equação de transporte, é de

dimensão infinita, enquanto que as grandezas a serem estimadas são de dimensão finita.

O problema inverso aqui considerado consistem na estimativa de propriedades

materiais (coeficientes de absorção e espalhamernto) e a intensidade de fontes

distribuídas em meios participantes, ou seja, meios emissores, absorvedores e

espalhadores de forma anisotrópica, a partir da medição da intensidade da radiação

empregando detetores colocados no exterior do meio em questão. De fato, neste

trabalho serão consideradas medidas da intensidade da radiação que sai do meio

integradas no domínio angular.

Para poder resolver o problema inverso é necessário então definir a posição e

sentido do detetor com respeito ao meio, bem comno em aplicações reais levar em

consideração a sensibilidade e a eficiência do detetor com respeito à radiação a medir.

Combinando então as medidas experimentais e valores calculados para estas

grandezas usando estimativas para as incógnitas que se deseja determinar é empregado

o Método de Levenberg - Marquardt [4] para a solução do problema inverso. No

Apêndice 1 é apresentada a formulação matemática da Metodologia Fonte - Detetor,



34

como outra alternativa na solução do problema inverso de transferência radiativa em

meios bidimensionais. Esta metodologia será implernentada computacionalmente em

trabalhos futuros. KAUATI et a. [25,26] desenvolveram e aplicaram esta metodologia

para um meio unidimensional.

4.2 SOLUÇÃO DO PROBLEMA INVERSO - MÍNIMOS QUADRADOS

4.2.1 Caso particular

Visando apresentar a solução do Problema Inverso com o Método de Levenberg -

Marquardt, será primeiramente considerado um caso mais simples onde as únicas

incógnitas do problema são os coeficientes de absorção a', de espalhamento a e o

coeficiente de anisotropia linear A , que serão tomados constantes para todo o meio, ou

s-elaéconsiderado um meio homogêneo.

Considere um sistema com n detetores, posicionados em volta do meio sob

investigação cujas propriedades a,,', er e A' são desconhecidas, e que, D é o

valor da intensidade da radiação medida no detetor k = ,2,---, n.

Seja ' 1, , a intensidade de radiação calculada na posição do detetor k,

empregando o valor cr a e A para ás incógnitas.

A soma dos desvios entre D e ItaA com k=1,, n, elevados ao quadrado,

é empregada como uma medida da qualidade da estimativa empregada (s, a, A )

com relação às incógnitas que se deseja determinar (a a,' e A'). Se a estimativa

(G,1, a,.,s A ) representa uma boa aproximação para (a,,', a7,' e A,') os valores

calculados I(U)serão próximos aos valores medidos D (se o modelo matemático
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empregado na formulação do problema direto estiver correto), a norma dada pela soma

dos resíduos quadrados apresentará, portanto, um valor razoavelmente,

2 k=i

Busca-se então o mínimo valor de R, que ocorre quando as derivadas parciais de R

com respeito às variáveis que se deseja determinar são nulas. Escrevendo a equação de

ponto crítico

iR=o (4.2)

aR

-=o (4.4)
aA]

de (4.]1) a (4.4) obtém-se

n 

Z [ ía..ADk =a*.> O (4.5)

~[ 'aa.AIDk] =~' o0 (4.6)

Xik -(a-aA 1 Dk oaa (4.7)

Façamos então uma expansão de Tay]or retendo, apenas os termos até a primeira

ordem

jÁ = ~ajk A, aÂ
<a".ar.A1 ) (a..A) 1O+ <~)~ + (ca.> a o (4.8)



36

onde o símbolo -la," indica a avaliação das derivadas em (", a", A") que é tomado

como referência. Os smbolos áa,,, A, e M1, representam respectivamente a

diferença entre valores a,,, a,>, A e os valores de referência ~,u'A'>.

Substituindo a Eq. (4.8) nas Eqs. (4.5) a (4.7) obtém-se

i k .lA)o+ (,.,> AU,, + (aaA>)

lo AAaa jDA o (4.9)

aAl aí aí
/=1 au» a

aA, 1+(a au 

aik ~ a
+ - (7a~~ 0 (a,-,-IJ A>.a>A oA, + (4(a.a.A>00Au 

aA]au, au>.

+ (oaA) ,,LAl Dk] oa.)-0(.1

aA, aAl

Reordenando os termos das Eqs. (4.9) a (4.1 11) escreve-se

k=] aa" k=]a~ al

lia, _ au auaj

+ [a% aí 11 4 = Dk_ ,A)l (aIUAl) l (4.12)
k=l aA] ' aa ] k=.l '(a>.>>)O au

k=] ~~~~~auk=l

ak=í A [A aík=
aA1u = >'] a,(.3
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Zd [ ai0 dA1 > (Q,.a.A>) 1] Aa a a,.A, 1 (, A, ~ a 
Á=l ao,, ~ ~~~~j U _[ da kdA~fij~jI a 

](a»a>.AI) 10lo (4.14)

A partir das Eqs. (4.12) a (4.14) é possível formnar um sistema de equações

algébricas lineares

A-V=B (4.15)

onde A é uma matriz simétrica de dimensão 3x3, com os seguintes elementos

k=1au k 01>a, Y- aA, au

A,,,,a u Ouj, 2.3u,

A,-,= ~' ~ ~ 1] A ~ (0 A,>,o k='- CoA, a0OA,>

A,,,, y 1 a,, Ou , 3 '>1 da ~ >- * 

Á_I ao,, aA A= í>A ao, aA>

(4.16)

e V e são respectivamente os vetores de incógnitas e o vetor que representa os

termos do lado direito nas Eqs. (4.12) a (4.14),

V {aAu,,AA 1 T (4.17)

B =( ~~[(DÁ _lk1 _lk 1
(CO A, [(D 1.(D __ _

10A) a,, >= a, >=A 0

(4.18)

Este sistema pode ser resolvido de várias formas. Como é um sistema 3x3 pode até

ser resolvido analiticamente. Depois de determinadc's os valores de Aa,, Aa , AA1,

tem-se que

a,,nov u,+aa,<,=a=+> AI noo AA + A'" (4.19)



Com os novos valores para a vetor de incógnitas { ,,a, e A }T digamos {e à,',

a, eA' >T, podem ser calculados novos valores para as intensidades A e para as

derivadas 'a, e -
a a u aA]

Com estes novos valores obtém-se do sistema (4. 15) novos valores para o vetor de

correções V , que por sua vez permitem o cálculo de novas estimativas com a Eq. (4.19)

digamos { UJ, a; e A,2 }. Este algoritmo pode ser repetido iterativamente até que ao

convergir espera-se obter uma boa estimativa para os v'alores exatos { aeA,, e TA

A estrutura básica do algoritmo é descrita a seguir:

1. Definir os valores de referência a",,a", A,'.

2. Definir o contador de iterações m=0.

3. Calcular 1ã`A seguindo o algoritmo para a solução do problema direto.

4. Calcular as derivadas

a, A ~~~ e <a ,A (o cálculo destas derivadas será tratado na
au,, au, aA,

seção 4.4);

5. Resolver o sistema de equações (4.15) para obter o vetor de diferenças V"' = Aa',

Au in, AAipi T,

6. Calcular a nova estimativa para as incógnitas, i.e.

a a = Aat "+a ", a = Aa2 + a., AI n'+' AA1"' +A"

7. Verificar o critério de convergência dado a priori, como por exemplo 1 Aca' 1 +

lAa i+I AA" <e onde é um número relativamente pequeno. Se o critério não
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estiver satisfeito faça m= m+l e volte ao passo 3.Caso contrário interrompe-se o

procedimento iterativo.

4.2.2 Caso Geral

Consideremos agora um número genérico de incógnitas p onde o vetor de incógnitas

é então dado por z = z1, 2, Z3, ....Zp }T . No caso particular apresentado na seção 4.2.1

tínhamos p = 3 com = {zI, 2, Z3 V = {aU~, aa e A }T. Consideremos ainda um

conjunto de dados experimentais D, k =1,2,.-, n, onde n é o número total de

detetores, de forma que o resíduo entre o valor calculado pelo modelo matemático

(z) e o dado experimental D3k seja representado por

I' D' ~com k=1,2,.., n (4.20)

de forma que '={ Ft ,F 2,...,E" 1 e _Z{z, Z,,..z,} e 9"representa o vetor

de incógnitas do problema, e o subindice k indica a relação de paridade da solução

P()para a medição D.

Definimos R como o funcional dos resíduos quadrados

1 2 1 TR =R(z)-IIFII1=-F __ (4.21)

ou seja

R(Z) = Z[IÃ(Z) -DÁ (4.22)
2 k=l

Sendo nosso objetivo determinar o vetor z que mninimize a norma R, escrevemos

a equação do ponto crítico

VR=O ou = 0, para i=1,2,---,p (4.23)
azi
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onde p é o número de incógnitas, constituindo, portanto, um sistema de p equações,

com p incógnitas. Das Eqs. (4.2 1) e (4.23) obtém-se

ZF -j-=O i= ,2,....,p (4.24)

Usando uma expansão de Taylor em torno de um valor de referência Z" onde m

será posteriormente o contador de iterações no procedimento iterativo, e retendo apenas

ate os termos de primeira ordem, obtém-se:

k.pit+] aFA.]~~~~' ] A 
F + Az7 k = 1,2..., n (4.25)

onde F' denota a avaliação de F em ~", e Az'= z' - z" , i.e.

FA = Fk (;), com k = 1,2,.., n.

Levando a Eq. (4.25) na Eq. (4.24) obtém-se então

II l~ aF k. n ai,
k.+ A ~ Z"')-=0 i I2..p (4.26)

k=l azi~~~' a.z.

Usando a matriz Jacobiana, J com elementos denotados por J,=&,a para
az,

i-=l1,2...,n e s,2, ... p

az, az>

(4.27)

-az, az,, 

o sistema de equações (4.26) pode ser reescrito como
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(i m1 )T j "'iAZ"'1 (j fli)T F' (4.28)

Multiplicando ambos lados da Eq. (4.28) por ((j,, ) T j,> )1obtém-se

Az "' ((j,,, )T j,,, y (iii) T pF' (4.29)

sendo ni o contador de terações. Começando com uma estimativa inicial z", podem

ser feitas correções nas estimativas de Az" , consideranrdo

n ni 
Z Z + z" (4.30)

Caso o método convirja, ao prosseguir no procedimento iterativo o valor de Az"

diminui e podemos então interromper as iterações tomando como critério de

convergência, por exemplo, que

I Az7"' IZ"7 e onde e é um valor pequeno definido a priori.

Dois comentários são necessários

(i) Caso o número de incógnitas não seja pequeno, a Eq. (4.29) não é usada para o

cálculo de Az "' por exigir o cálculo de urna matriz inversa. Neste caso é

resolvido o sistema dado pelas Eqs. (4.28);

(ii1) Sendo um método de tipo Newton, este pode não convergir caso a estimativa

inicial não esteja na região de convergência, e além disso, mesmo que o método

convirja, pode-se ficar preso em um mínimo local [72].

4.3 SOLUÇÃO DO PROBLEMA INVERSO, MÉTODO DE LEVENBERG -

MARQUARDT

Conforme mencionamos anteriormente o método de mínimos quadrados pode não

convergir ou pode convergir para um mínimo local, sem poder chegar à solução correta.

Visando melhorar a convergência do método, Marquardt propôs em 1963 adicionar um
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termo à diagona] da matriz (j,,,)TJ* j, Como Leveniberg havia proposto uma idéia

semelhante o método ficou conhecido como Método de Levenberg - Marquardt. O

método de Levenberg - Marquardt é equivalente à regularização de Tkhonov

empregando um termo de regularização quadrático [4]. Tem-se então, um pequeno

deslocamento espectral que faz com que o problema inverso seja melhor condicionado,

e menos afetado pela amplificação do ruído de ata frequência existente no dado

experimental.

Da Eq. (4.28) escreve-se então

[(Jif ~)T j>i + X7"'e]AZ I?=_(j 1H)T F'"' (4.3 1)

onde é chamado fator de amortecimento e Lf representa a matriz identidade.

Da Eq. (4.3 1) escreve-se

,A [(J11 )T iJ, + X;i CF' (1»'i )TF?`, (4.32)

De acordo com a proposta de Marquardt, é usado um inicial relativamente

elevado e ele é reduzido ao longo do procedimento iterativo, ou seja,

d7' (4.33)

d~~~~

é feito 2J" d 2Jí>-'. Um valor típico para d é d :=2. Em algumas aplicações é feito

d =10.

Nós utilizamos como valor inicial para Â o maior autovalor da matriz () TJ> e a

relação entre as iterações.

X= À (4.34)
2

ou seja, d =2.
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A matriz JT"J podem apresentar mal condicionamento, o uso de um fator (+>L)

multiplicando os elementos da diagonal da mesma, é uma alternativa para superar este

problema.

4.4 OBTENÇÃO DAS DERIVADAS PARCIAIS

Usualmente as derivadas parciais necessárias para a montagem da matriz Jacobiana,

e da matriz jTj,~ são calculadas numericamente requerendo um número elevado de

soluções do problema direto Eq. (3.21) com as condições de contorno adequadas.

Optou-se aqui por derivar analiticamente a equação de transporte e resolver então o

que poderíamos chamar de problema de sensibilidade. A solução deste problema é feita

numericamente e é semelhante à solução do problema direto, ou seja são usadas

marchas segundo os quadrantes representados na Fig. 3.8.

Para simplificar a notação, e a apresentação feita a seguir, será considerado apenas

o caso particular em que as incógnitas são aY,,, a, e A , e as derivadas com relação a

estas incógnitas serão representadas com um subíndice a, s, A, respectivamente, ou

seja a'(í. ) = 'aI,, ) a (.i (i .) ai .j i U 

Visando ainda manter a simplicidade da apresentação, será aqui considerado

apenas o tratamento para o primeiro quadrante.

QUADRANTE 1: u,>0O e ,>0. Das expressões; (3.32) e (3.33), são obtidas as

derivadas em relação a a,, a, e A, , vejamos

Iflgi.j> Ia(ij) - (1 - y )ISlij) 1 (4.36)

In11j 2' ij lsi)1( .6
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1 u y)Sgp(4.38)

I IA<ij [I0.j= - - ( 1 - 'Y )ISIA<,ij) 1438

1e(.) i(.)-(1-Y)w(j (4.39)

Ieisi [ IIai.j) -(1 - y )wl,<i 1> (4.40)

Iei,-i. [ I1Ai,j) V 1-y)WlMj) 1 (4.421)

-V-lu w(i.1- + jX'~ )IWIA(. ) +A ,v yQ(. (4.42)

e a Eq. (3.35) para meios sem fonte interna,

L, a
Q Zij = <', ,( i, n hni, i) , para 1 = 1 ,2, ....,Lo (4.44)

m;=J 4

e a Eq. (3.14) para a função de fase de espalhamento anisotrópico linear no caso

bidimensional

OnU )= 1 + AI(iÍ]) [JUIPUml + ~IAn, (4.45)

e derivando as Eqs. (4.43) e (4.44) por partes em relação ao coeficiente de absorção,

temos

Ia(ij) - Ay .u1 + Ax ~I +a, .'Ax Ay.2

+ S( 1 + .'> .(.-Ax4y.y (4.46)

com
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Lo lu

Ql~l(i,]) ,> n h ii'Ia(.i para 1 = 1 ,2---.,]L.o (4.47)

Derivando as Eq. (4.43) e (4.44) por partes em relação ao coeficiente de

espalhamento, temos

-Av .p, Iw,V(Íi) +A~X ,Isi(<j ,) + Ax A'V y Q1<1 ,> )+
Ayu+ Ax 1 + a, . Ax .AV

+ ()1/IWj) + AIX ~I ISl(1'j) + AX á Q(I. (-Ax Ay y) (4.48)
(Ay, prI + AX.~r +a AX.Ay.y) 2

com

Q Sij L,, a i(,i IiV .i Lo ni hn .i) n (.)
Qi.ç<uj~~ ~ * mi.,) iW para 1 1 ,2, ..., Lo

(4.49)

Derivando as Eqs. (4.43), (4.44) e (4.41) em relação ao coeficiente de anisotropia,

temos

z AY .PIIWIAi,j) + AX . ,I SAO. +AX AV QA.i .0

IA(i.ji) Av.1 +Ax, + ar (450)v

com

Q1A<i.j) J) ~ ,, ) + Wm 01m i.i) 'Iii ) (4.51)

e

0,lnL4(i,i)= PI1 j P +~ .c I' (4.52)

Observe que ,,,,lW'j) é um valor que não depende da posição, depende apenas da

quadratura a utilizar.

As condições de fronteira entre os elementos de área adjacentes são escritas a partir

da Eq. (3.38) transcrita a seguir

Se j<ã<, emos Iij+,) = I(j e se < i)M, temosIwi1j = Ie(i.j> (4.53)
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Se temnos Iaij, = Ifla<ij) e se i< i,,. temos Iwa<i+Ij)= Ie.(,j) (4.54)

Se jj~I,,,., ternos Isç<ij+i> = Is e se i<i,,,1 , ternos Iw =+j Ie«,,,i> (4.55)

Se Ji<i',,,, ternos ISAij+I) = InlA(ij) e se i< ilm, temos IA<i+ 11) = IeA<i.j) (4.56)

Para os quadrantes II, 11 e V procedemos de igual forma para a obtenção das

derivadas, e o problema de sensibilidade é resolvido de forma semelhante aquela

empregada para a solução do problema direto, ou seja, são realizadas marchas nos

quatro quadrantes. De forma análoga àquela do problema direto, os termos Q,, Qj e QA

que dependem dos valores I,,, , IA são calculados usando os valores destas derivadas

obtidas na iteração anterior.

4.4.1 Algoritmo para a obtenção das derivadas

O algoritmo usado para o cálculo das derivadas é muito similar àquele usado para a

solução do programa direto, lembrando

(i) Definir as dimensões do meio (, y), os valores da intensidade de

radiação na fronteira (condições de contorno) e a discretização do domínio

Ax e Av.

(ii) Definir as propriedades do meio, a, a, A.

(iii) Definir a discretização angular e os pesos respectivos da quadratura.

(iv) Definir o número máximo de iterações a ser usado nas marchas nos quatros

quadrantes itemax.

(v) Inicializar todas as incógnitas: Is, In, e, I1w, Q, sa, In., e., Iwa, Q, I, I,,

Ie,, IWs, Q,, ISA, InlA, IeA, IA, QIA com valor nulo na primeira iteração.

(vi) Se i, >0 e ~,>0, calcula-se lj>, ljp, ls(ij), IlAOj), com as Eqs (4.43),

(4.46), (4.48) e (4.50) respetivamente; e os valores de I,<i.,) In 1 . i) 

InO.)1 InA(Li,) le t.,, e,(,) , es01 , eA, com as Eqs. (4.35) a (4.42).
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Redefinimos então os valores de fronteira entre os elementos de área

adjacentes com as Eqs. (4.53) a (4.56).

(vii) Da forma análoga àquela apresentada no passo (vi) são calculados as

derivadas nos quadrantes I a IV.

(viii) Se o critério de parada definido a priori estiver satisfeito o procedimento

iterativo é interrompido. Caso contrário volta-se ao passo (vi).

4.5 CONSIDERAÇOES SOBRE OS DADOS EXPE RIMENTAIS

Ao invés do uso de medidas experimentais da intensidade de radiação, ou de fluxo

angular de partículas não carregadas, que possui urna dependência angular além da

dependência espacial, será usada neste trabalho a grandeza dada pela integral da

intensidade da radiação no domínio angular, ou seja o somatório das intensidades da

radiação no domínio angular discretizado.

Considerando que a grandeza medida não apresenta dependência com a variável

angular para o detetor da Fig. 4. I1(a) posicionado na face norte do elemento de área

iJ), podemos dizer que ele mede o fluxo expresso por q>1

+ L,

q(,~j) y w (4.5 7)

>0

Para o detetor da Fig. 4. 1(b) posicionado na face sul do elemento de área (i, j)~

podemos dizer que ele mede o fluxo expresso por q(~i,

q- w . s1h) 1(4.58)

<o
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(a) Medição de q'j (b) Medição de qJ

Figura 4.1 Posicionamento dos detetores para a medição de q" e q

Os detetores considerados neste trabalho serão tratados com mais detalhes no

Capítulo 5.
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CAPÍTULO 5

RESULTADOS

Neste capítulo, são feitas primeiramente algumas considerações sobre o tipo de

detetor considerado, a localização dos mesmos e a rotina computacional desenvolvida

para a solução dos problemas direto e inverso. É feita a seguir a validação da solução do

problema direto comparando os resultados obtidos com aqueles disponíveis na literatura

para aplicações em transferência de calor por radiação térmica. Na sequência são então,

apresentados os resultados para seis casos - teste considerando tanto meios homogêneos

quanto meios heterogêneos. Todas as grandezas aqui apresentadas são adimensionais.

S. 1 CONSIDERAÇõES INICIAIS

5.1.1 Tipo e localização dos deeores

Conforme descrito na seção (4.5), os detetores aqui considerados medem o valor da

intensidade da radiação, ou do fluxo angular de partículas não carregadas, integrada no

domínio angular, ou seja, a grandeza medida não apresenta dependência com a variável

angular (vide Fig. 5.1 e 4. 1).

p <j > O p> 0,4 >O

p<0,4<0 Ã>04~<0

Figura 5.1 Detetor de Medição de fluxo q-
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O detetor representado na Fig. .1 está posic:ionado na face sul do domínio

representado na Fig. 5.2(b) e 4. 1(b). Neste trabalho serão considerados apenas detetores

posicionados externamente ao meio, para as duas configurações representadas na Fig.

5.2, ou seja, no primeiro caso os detetores medem a integral da intensidade da radiação

com a variável angular na face norte do meio, e no segundo caso é medida a mesma

grandeza na face sul do meio.

Detetores D 

b=l1 Detetores D2

(a) Sistema 1, face norte (b) Sistema 2, face sul

Figura 5.2 Posicionamento dos detetores.

Os detetores so considerados como distribuídos por toda a face em que estão

localizados e assumidos ter eficiência igual a 1. Deste modo, coletam toda a radiação

que chega à superfície sensível, independente da direção, i.e. do ângulo que possa

formar com a direção normal à superficie, medindo todo o fluxo de radiação incidente

sobre sua superficie. Para o sistema 2 mostrado na Fig. 5.2(b) o detetor de radiação está

representado na Fig. .1 e a grandeza medida é dada pela Eq. (4.58). Podemos expressar

a medida experimental para o detetor que está posicionado na face sul do meio e do

elemento de área genérica (i, 1) como sendo igual a
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Lo

D2' = Y1' Is /j)1~ l2*~na (5.1)
/=i

<0

Para aplicações em transferência de calor por radiação térmica esta grandeza

corresponde ao fluxo de calor em metade do domínio angular [64] (half range flux), q-,

ou seja o fluxo medido pelo detetor k no sistema 2

q = D2k k = ,2. i,

Para os detetores posicionados segundo o sistema 1, D k, representada no

Fig.5.2(a), ou seja na face norte do meio e dos elementos de área (i,jmax ), obtém-se

a partir da Eq. 4.57 e representando o fluxo medido por estes detetores por q'

Lo

q+ DI 1'I jax)k =' 2 *'mX(5.2)

>0

Obviamente os detetores também poderiam ser posicionados nas faces leste e oeste

do domínio, bem como poderiam ser usadas diferentes combinações com detetores

sendo posicionados simultaneamente em mais de uma superfície. Além disso, os

coeficientes de sensibilidade

X, - aq ~~~~~~~~~~~~~~~~(5.3).1 az,

que são obtidos com a solução do problema de sensibilidade descrito na seção 5.4.5,

fornecem informação sobre os melhores locais para posicionamento dos detetores. Estes

aspectos não foram tratados aqui, mas serão objeto de estudo em trabalhos futuros.

Além disso, em muitos casos de interesse prático tem-se apenas acesso parcial à

superfícies do meio em investigação. As configurações para posicionamento de

detetores representados na Fig.5.2 correspondem, portanto, a situações relativamente

críticas, onde se tem acesso a apenas uma das superfícies, quando a fonte externa de
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radiação é posicionada na mesma superfície onde são localizados os detetores, bem

como para os casos onde se tem apenas fontes externas, ou a duas superfícies, onde as

fontes externas são posicionadas em uma superfície e os detetores são posicionados na

superfície oposta. Estes aspectos serão tratados em maior nível de detalhe na seção 5.3.

Está aqui sendo considerado que os detetores possuem 100% de eficiência, o que não

ocorre em aplicações reais.

Como dados experimentais reais não estavam disponíveis, foram empregados dados

experimentais sintéticos para a solução do problema inverso. Estes dados

"experimentais" são gerados adicionando ruídos pseudo - randômicos obtido por rotinas

computacionais, í.e.

onde q,,,,,é o fluxo obtido com valores estabelecidos a priori para as "ncógnitas" do

problema inverso, r, é o número pseudo - randômico e a é desvio padrão do erro

experimental. Com diferentes valores de a podem ser simulados diversos níveis de

ruído no dado experimental.

5.1.2 Rotina computacional

Foram escritas duas versões da rotina computacional desenvolvida para a solução do

problema inverso. Uma versão foi escrita em MATLAB5.3 e a outra em FORTRAN 90.

Os algoritmos para o problema direto e o problema inverso foram codificados ou

compilados em um microcomputador PENTIUM III de 650 MHz 64 Mb de Ram. O

tempo computacional gasto na solução do problema direto é muito pequeno

empregando os códigos em FORTRAN 90. Algumas experiências feitas utilizando o

MATLAB 5.3 mostram que os tempos de processamento neste último ambiente podem

chegar a até 60 vezes aquele observado no ambiente FORTRAN.
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Nos cálculos do problema direto e inverso para dados sem ruídos foi utilizada uma

malha computacional de 20x20, e a quadratura EWO S o No cálculo do problema direto

foram adotadas 20 marchas de ida e volta entre a fonte e o detetor. Este número

ultrapassa em mais do dobro o valor mínimo de 9 iterações recomendado por [68] para a

obtenção de uma precisão de cerca de 99% nos cálculos. De fato, em todos os resultados

aqui apresentados observamos a convergência da solução com pelo menos cinco casas

decimais.

5.2 VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DIRETO

A validação do algoritmo implementado para a solução do problema direto foi feita

comparando os resultados obtidos com aqueles disponíveis na literatura para um

problema em transferência de calor por radiação térmica [49,51,68].

Considere um meio bidimensional com dimensões laterais L = LY= L, absorvedor

e emissor cuja parede inferior (face sul é isotérmica e encontra-se à temperatura T'

fornecendo, portanto, uma intensidade constante de corpo negro I... = a .TV onde aUB

é a constante de Stefan - Boltzmann. As outras paredes encontram-se à temperatura

T = O e também são considerada como superfícies negras (vide Fig. 5.3). Deseja-se aqui

calcular a transferência de calor a partir da parede inferior usando ordenadas discretas.

Este problema foi tratado na referência [68] considerando as posições dos detetores

segundo o sistema 2 representado na Fig. 5.2(b). Para o detetor na posição i na face sul

temos

LO

D2'= Is ,,<' (5.6)

<o
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'b= O 1b= o

Face sul 'b =][b.

Figura 5.3 Problema de transferência de: calor por radiação [68]

Este fluxo medido pelo detetor, D2', está associado ao fluxo que regressa devido ao

espalhamiento. O fluxo de calor radiativo líquido é dado então por

LO

q = Z*I -~ w 1(.) (5.7)
<o

Nas Tabelas 5.1 e 5.2 são apresentadas as quadraturas LSO (Levei Symmetric Odd)

S2 e S4 empregadas por TRUELOVE [49,68]. Na Tabela 5.3 são apresentados os

pontos de colocação e os pesos para a quadratura- LSO S6.

Tabela S. 1 Quadratura LSO S2, para validação com o problema de trnferência de

calor por radiação, N=2, Lo=4.

Ponto de _______ ordenadas pesas
Colocação __ __ __ _ __ __ _ __ _ -_ __

1 -0,500000 -0,5000000
2 0,5000000 405000000 f
31 -0,5000000i 0,5000000
4 0,5000000 0,5000000 ____
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Tabela 5.2 Quadratura LSO S4, com N=4, para a validação com o problema de

transferência de calor por radiação.

Ponto de ________ Ordenadas pesos

Colocação p I1V

1 -0,295876 -0,295876 7 /3
2 0,295876 -0,295876 1
3 -0,295876 0,295876 z*/3

4 0,295876 0,2951376 jr /3
5 -0,295876 -0,908248 r /3
6 0,295876 -0,908248 r /3
7 -0,295876 0,908248 z/3
8 0,295876 0, 908 2,48 ff/3

9 -0,908248 -0,2951376 r /3
10o 0,908248 -0,295876 ir 3
1 1 -0,908248 0,295876 r /3
1 2 0,908248i 0,295876 ir 3__

Tabela 5.3 Quadratura LSO S6, com N=6, para a validação com o problema de

transferência de calor por radiação.

Ponto de Ordenadas pesos
Colocação p/ 1,

1 -0,1838670 -0,9656013 0,3219036
2 0,1838670 -0,9656013 0,3219036
3 -0,6950514 -0,6950514 0,3219036
4 -0,1838670 -0,695051 4 0,3219036
5 0,1838670 -0,6950514 0,3219036
6 0,6950514 -0,6950514 0,3219036
7 -0,1838670 -0,1838670 0,3219036
8 0,1838670 -0,1838670 0,3219036
9 -0,6950514 -0,1838670 0,7252938

10o -0,1838670 -0, 1838670 0,7252938
1 1 0,1838670 -0,1838670 0,7252938
1 2 0,6950514 -0,1838670 0,7252938
1 3 -0,1838670 0, 1838670 0,7252938
1 4 0,1838670 0,1838670 0,7252938
1 5 -0,6950514 0,1838670 0,7252938
1 6 -0,1838670 0,1838670 0,7252938
1 7 0,1838670 0, 1838670 0,7252938
1 8 0,6950514 0,1838670 0,7252938
1 9 -0,1838670 0,6950514 0,7252938
20 0,1838670 0,695051 4 0,7252938
2 1 -0,6950514 0,6950514 0,3219036
22 -0,1838670 0,6950514 0,3219036
23 0,1838670 0,9656013 0,3219036
24 0,6950514 0,9656013 0,3219036
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Na Fig. 5.4(a) são apresentados os resultados do problema de transferência de calor

sendo plotados os valores de

Fi = q / Ib, = qi/1(UB~) TI1,,..,'i (5.8)

para diferentes valores do coeficientes de absorção ou seja k = 0,1. 1.0 e 2,0

Nesta figura estão apresentados os resultados obtidos por TRUELOVE [49] com

quadraturas não simétricas S2 e S4 (quadratura LSO S2 e S4 ), e os círculos "0"

representam os resultados obtidos por RAZAQUE [73-,] empregando elementos finitos e

são aqui considerados valores exatos.

Na Fig. 5.4(b) são apresentados os resultados obtidos com a rotina computacional

desenvolvida neste trabalho empregando as muesmas quadraturas de Truelove. As linhas

contínuas representam os resultados obtidos com a quadratura S2., e as linhas tracejadas

representam os resultados obtidos com a -quadratura S4, e as cruzes representam os

resultados obtidos com a quadratura LSO S6 apresentada na Tabela 5.3, Os círculos

vermnelhos "0" representam os resultados obtidos por RAZAQUE et a. [73] obtidos

com elementos finitos.

Os valores apresentados nas figuras são adimensionais.

Da Fig. 5.4 (b), conclui-se que os resultados obtidos com as quadraturas LSO S6

apresentam uma melhor concordância com os valores obtidos por RAZAQUE et a.

[73]. A Quadratura LSO é considerada adequada por FIVELAND [54] e WAKIL e

SACADURA [67] para meios com espalhamento isotrópico.

Nos resultados apresentados nas seções seguintes serão consideradas outras

quadraturas mais adequadas para o tratamento de espalhamento anisotrópico bem como

de mais alta ordem S e, 
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12~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

T.1

1'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ crT~ ~ ~ ~ ~~..... -----------

KX:O1 ¶

0 01 0.2 03 O04 5 0.6 O07 0.8 0.6 

s4s

4- ~~~~~~~~~~~~~~~~0

0o 0.1 02 0.3 04 0.5 0.6 0.7 06 0.6 

2 -~~~~~~~~~~06 

06 - - --- -

k ~~~~~~~~~~~~~~~~~0.7 -------- ------------

0.65 . . .. . ..

Cv6~~~~~~~~~~~~~~0

s4 ~~~~~0.50 --

0.5-
O 01 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 08, 0.9 

(a) Resultados disponíveis na literatura (b) Resultados obtidos com a rotina
[49] e [68] computacional desenvolvido neste trabalho

Figura 5.4 Comparação dos resultados para umi problema de transferência, de calor por
radiação térmica
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5.3 RESULTADOS DO PROBLEMA DIRETO

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos para a solução do problema

direto de transferência radiativa ou de transporte de partículas não carregadas,

empregando o método das ordenadas discretas.

São aqui considerados os casos - teste para os quais serão resolvidos os problemas

inversos na seção 5.4. Em todas as figuras, são representados os fluxos parciais

(medidos pelos detetores) no interior e no contorno do meio, calculados. segundo as

definições dadas pelas Eqs. (5.1) e (5.2). De forma geral podemos escrever os fluxos

medidos pelos detetores segundo o sentido do sistema 1 (vide Fig. 4.1), posicionados

na face norte do elemento de área (ij)

Lo

DI(i qi ) E In (, , i ~~~e = 1 2 , ...jn,~aX (5.9)

>0

e os fluxos medidos pelos detetores segundo o sentido do sistema 2, posicionados na

face sul do elemento de área (ij).

Lo

Di20<,1 = q, ) = w1 is I(, 1) . =í2,--, max e j = 1,2 , .jmax~

<0

(5.10)

Em todos os casos tratados neste trabalho as paredes são no-refletoras, i.e. so

transparentes, e não são considerados os efeitos de diferentes índices de refração do

meio sob investigação com relação ao meio que o envolve. Este segundo aspecto é

relevante para aplicações em transferência de calor por radiação térmnica.

5.3.1 Meios homogêneos sem fonte interna

Nas Figs. 5.6 a 5.8 são apresentadas as curvas de nível dos valores de 

i=l,2,e.j=1,2n.a.,ej , para três malhas espaciais diferentes: 10x10, 20x20, e
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40x40, Neste três casos foram consideradas duas quadraturas LSH- S e EWO- S O, e

as propriedades do meio correspondem a

,,= o.í1 a,= 0,1 A]= 0, .

Nestas figuras a distorção das curvas de nível dos valores de q i , são atribuidas ao

efeito raio, que é tratado em detalhe no Apêndice 1.

Nas Figs. 5.9 a 5.1 1, são apresentadas as curvas de nível dos valores de q,,

=1,2,..., imax e j =1,2,---, jImx , para os mesmos casos tratados nas Figs 5.6 a 5.8.

Nas Figs. 5.6 a 5.1 1 os valores qmax e qmin indicam respectivamente o fluxo

máximo ou mínimo obtido pelos detetores em todo o meio. Nesta figuras são

consideradas então vinte curvas de nível representando os pontos de mesmo valor para

os fluxos, no intervalo entre qmax e qmin.

Nas Tabelas 5.4 a 5.6 são apresentados os valores de q,~_)comr =12.,mx'ou

seja, estes são os valores correspondentes ao sistemna 1 da Fig. 5.2(a) que seriam

comparados com os dados experimentais no procediTnento iterativo empregado para a

solução do problema inverso. Estes são os valores do fluxo que sai na face norte do

domínio, calculados com as quadraturas LSH SIO, EW0 Si 0e LSN S8, para ~, >0.

Nas Tabelas 5.7 a 5.9 são apresentados os valores de -~1 co i=I 2.,~ so

valores são do fluxo que sai da face sul do domínio e são calculados com as mesmas

quadraturas dadas para q(,1n-) 
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0 I4-/~~~~~~ -,*-*--- 0~~~~~9 - - - - - -- - - -- - - - -

7- --- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - -- - - -- ..,.

- - - - -- - -- - - - - -- - - '1-- -- - -- -o 51 . . - --1- - -

1 2 0.3 4 05 0.6 0.7 0a 0.9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 06 09

qmax =0,96928719516592 cimax 0,96948773491083

qmin = 0,30114002401807 cimin= 0,24695921786012

(a) Quadratura: LSH Sio (b) Quadratura EWO SIO

Figura 5.6 Fluxo q ). Discretização espacial OxIO , a~,, 0, 1, a, 0, 1 e4 = 0, 1

07~~~ J i 07--------

04-1 0.4 ~~~~~~~~~~~~~~~~--

0.2 --

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 068 009 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 08 0.9

qmax 0,98741220857250 q-max 0O 98616129502740

qmin =0,26396795780821 qmin =0,22408344447930

(a) Quadratura: LSH Sio (b) Quadratura EWO So

Figura 5. 7 Fluxo q,). Discretização espacial 20)20, cr, = 0,l1, ca = 0, 1 e 1 0, 1
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08. ---- -- 0.81
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qmax 0,99381666578593 qinax 0,99367523051331

qmin =0,25365378529643 qmin = 0,23086 195248828

(a) Quadratura: LSH Sio (b) Quadratura EWO S1o

Figura 5.8 Fluxo q). Discretização espacial 40x40, a 0, 1,o =~ 0, 1 e A 0, 1

o 7F ~~~~~~~~~~ --- 079

0.2t --------- -- ----- 0 . -
0
:lt - 1~~~~~~~~~~~~~~~~~------------ -----

.: . ... . . 0 ..3 . ... .. .. .8 .. 1 0.0.3---- - -- - - --. ------ 0.6 --.-0 ----.

------a----- 008194969 0 mx=0,2172390
qmin 0,00158706447332-- ------ --------5-9-9352895-

(a) Quadratura: LSH S~~~~~o (b) Quadratu-------W-----

Figura 5.9 Fluxo q ~ 1-------------z---- e-a ------------------- 0 -------0,------- 0,
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OS ~ ~ ~ ~ ~ - ------------ 0....9----------

os[ - oa~~~~~~~~~~~~~~~6 --- ------ -----0 - - - --- - - -- - - - -

0.4-------- -- -- - -- -- -- -

03 ~ --- - -

02 --
0.1 ------ --- - ------ ---- ------ --~~~~ 1 0.

- --- --.

0.1 0.2 0.3 0.4 OS 08 0.7 08 0.9 j
0.1 0.2 0.3 0.4 OS 0S 0.7 0.8 0.9

qmax 0,02804039255268 qrniax 0,02796865299456

qmín = 7,163269247238782e-004 qrrnin = 7,070933095356 184e-004

(a) Quadratura: LSH S1o (b) Quadratura, EWO SI o

Figura 5. 10 Fluxo q) .Díscretízação espacial 20x20, oa , 0,1, a, 0,1 e 1 0,1

0 7 [ . ... .. .. ... -- --- --- - --- -- -- - ---0- --- --

- - - - -- -----0.-- -----

04 ~ ~ ~ ~ ~~ - -------- -- -----

0.2 ---- ---- 0.2~

O4 ----- --------~~~~~~~~í~- .. .... .

0.1 02 0.3 0.4 0.5 068 01 0.8 09 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 068 0.7 0.8 0.9

qmax 0,02783138963305 qmax 0,02779388419203

qmin = 3,44096277101 8400e-004 qmini = 3,434704901 939090e-004

(a) Quadratura: LSHI Sio (b) Quadratura EWO Sio

Figura 5.11 Fluxo q,>.Discretização espacial 40x40, a. = 0,1,ao = 0,1 e4 = 0,1
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Tabela 5.4 Comparação dos resultados obtidos para q(,j.) com diferentes

quadraturas. Discretização espacial Ox 1 0, a, = 0, 1, a,= 0, 1 e A = 0, 1.

#Detetor Quadraturas

LSN -S8 LSH-Sl1O EWO-Sl1O
+ + 

qj~ ) q(~~~)q( j.

1 2,9184E-01 3,0114E-01 2,4696E-01
2 2,9088E-01 3,3208E-01 2,9627E-01
3 3,3715SE-01 3,6689E-01 3,5978E-01
4 3,9569E-01 4,0441 E-01 3,5568E-01
5 4,11 53E-01 3,25841E-01 4,0202E-01
6 4,11 53E-01 3,2584E-01 4,0202E-01
7 3,9569E-01 4,0441 E-01 3,5568E-01
8 3,371 5E-01 3,6689E-01 3,5978E-01
9 2,9088E-01 3,3208E-01 2,9627E-01

10o 2,9184E-01 3,0114E-01 2,4696E-01

Tabela 5.5 Comparação dos resultados obtidos para q<j1,,,. com diferentes

quadraturas. Discretização espacial 20x20, a,, = 0, 1, a 0, 1 e A = 0, 1.

Quadraturas
#Detetor__ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LSN -S8 LSH-SlO EWO-Sl1O
1 ~~~+ +q( +

1 2,51 13E-01 2,6397E-01 2,2408E-01
2 2,61 72E-01 2,7802E-01 2,5952E-01
3 2,9385E-01 2,9527E-01 3,1942E-01
4 3,1 288E-01 3,2420E-01 3,1 253E-01
5 3,2291 E-01 4,0809E-01 2,9124E-01
6 3,6935E-01 4,31 27E-01 3,271 3E-01
7 4,1305E-01 3,61 OOE-01 3,8923E-01
8 3,9958E-01 3,6075E-01 3,86061E-01
9 3,71 731E-01 3,48981E-01 4,01 53E-01

10o 4,0251 E-01 3,23691E-01 3,8807E-01
1 1 4,0251 E-01 3,2369E-01 3,8807E-01
1 2 3,71 73E-01 3,4898E-01 4,01 53E-01
1 3 3,9958E-01 3,60751E-01 3,8606E-01
1 4 4,13051E-01 3,610OOE-01 3,8923E-01
1 5 3,6935E-01 4,3127E-01 3,2713E-01
1 6 3,2291 E-01 4,08091E-01 2,91 24E-01
1 7 3,1 288E-01 3,24201E-01 3,1 253E-01
1 8 2,93851E-01 2,95271E-01 3,1942E-01
1 9 2,6172E-01 2,78021E-01 2,5952E-01
20 2,51131E-01 2,6397E-01 2,2408E-01
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Tabela 5.6 Comparação dos resultados obtidos para q(,j,,) com diferentes

quadraturas. Discretização espacial 40x40, a = 0,1, cr, 0,1 e A = 0,1.

Quadraturas
#Detetor

LSN -S8 LSH-SlC' EWO-SlO
q+ q+ q+

(i)i ) q(i,ji . (li .
1 2,4615E-01 2,5019E-01 2,2669E-01
2 2,6687E-01 2,6033E-C01 2,4826E-01
3 2,7092E-01 2,7986E-C01 2,61 OOE-01
4 2,7009E-01 2,7873E-C01 2,9266E-01
5 2,4975E-01 2,6396E-01 3,0165E-01
6 2,5599E-01 2,7258E-C0l 2,8865E-01
7 3,01 24E-01 3,4416E-01 2,9454E-01
8 3,1279E-01 3,9370E-01 3,0486E-01
9 3,4875E-01 4,0507E-C01 3,0740E-01

10o 3,8115E-01 3,9478E-01 3,0548E-01
1 1 3,751 OE-01 3,6758E-01 3,4155E-01
1 2 3,8801 E-01 3,7177E-01 3,4343E-01
1 3 3,7522E-01 4,0210E-01 3,4247E-01
1 4 3,6393E-01 4,1682E-01 3,6568E-01
1 5 3,8926E-01 3,7094E-01 3,8037E-01
1 6 4,1198E-01 3,5174E-01 3,8989E-01
1 7 3,891 QE-01 3,3591 E-01 4,1 584E-01
1 8 3,791 9E-01 3,31 36E-01 4,1 786E-01
1 9 3,9069E-01 3,1 378E-0>1 4,0208E-01
20 3,8909E-01 3,2638E-01 3,5729E-01
21 3,8909E-01 3,2638E-01 3,5729E-01
22 3,9069E-01 3,1 378E-01 4,0208E-01
23 3,7919E-01 3,3136E-01 4,1786E-01
24 3,8910OE-01 3,3591 E-01 4,1584E-01
25 4,11 98E-01 3,51 74E-01 3,8989E-01
26 3,8926E-01 3,7094E-01 3,8037E-01
27 3,6393E-01 4,1 682E-01 3,6568E-01
28 3,7522E-01 4,0210E-01 3,4247E-01
29 3,8801 E-01 3,71 77E-01 3,4343E-01
30 3,751 OE-01 3,6758E-01 3,41 55E-01
31 3,8115SE-01 3,9478E-01 3,0548E-01
32 3,4875E-01 4,0507E-01 3,0740E-01
33 3,1279E-01 3,9370E-01 3,0486E-01
34 3,0124E-01 3,4416E-01 2,9454E-01
35 2,5599E-01 2,7258E-01 2,8865E-01
36 2,4975E-01 2,6396E-0)1 3,01 65E-01
37 2,7009E-01 2,7873E-01 2,9266E-01
38 2,7092E-01 2,7986E-01 2,61 OOE-01
39 2,6687E-01 2,6033E-01 2,4826E-01
40 - 2,4615E-01 2,5019E-01 2,2669E-01
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Tabela 5.7 Comparação dos resultados obtidos para q(i,1) com diferentes

quadraturas. Discretização espacial OxIO , a, = 0, 1 a 0, 1 eé A] = 0, 1.

Quadraturas
#Detetor

LSN -S8 LSH-S1O EWO-Sl0

i ~~~q(,,l)q 0 )(,I

1 ~~1 ,8755E-02 1,861 8E-0,2 1 ,8568E-02
2 2,3728E-02 2,3684E-0,2 2,34191E-02
3 2,641 7E-02 2,6269E-02 2,5798E-02
4 2,7951 E-02 2,7634E-02 2,7438E-02
5 2,8368E-02 2,821 8E-02 2,81 27E-02
6 2,8368E-02 2,821 8E-02 2,81 27E-02
7 2,7951 E-02 2,7634E-02 2,7438E-02
8 2,641 7E-02 2,6269E-02 2,5798E-02
9 2,3728E-02 2,3684E-02 2,341 9E-02

10o 1 ,8755E-02 1,861 8E-02 1 ,8568E-02

Tabela 5.8 Comparação dos resultados obtidos para q(i,I) com diferentes

quadraturas. Discretização espacial 20x20, a,, = 0, 1, a 0,] e A, = 0, 1.

Quadraturas
#Detetor

LSN -S8 LSH-SlO EWO-Sio

1 1 ,7236E-02 1 ,7089E-02 1 ,7066E-02
2 2,0443E-02 2,0335E-02 2,0391 E-02
3 2,2594E-02 2,2573E-02 2,2366E-02
4 2,4401 E-02 2,4336E-02 2,3889E-02
5 2,5773E-02 2,5539E-02 2,51 29E-02
6 2,6707E-02 2,6416E-02 2,6091 E-02
7 2,7317E-02 2,7085E-02 2,68051E-02
8 2,7776E-02 2,76081E-02 2,7388E-02
9 2,8082E-02 2,7941 E-0,2 2,7781 E-02

10o 2,8241 E-02 2,8040E-0.2 2,7969E-02
1 1 2,8241 E-02 2,80401E-02 2,7969E-02
1 2 2,80821E-02 2,7941 E-02 2,7781 E-02
1 3 2,7776E-02 2,7608E-02 2,7388E-02
1 4 2,73171E-02 2,7085E-0:2 2,68051E-02
1 5 2,6707E-02 2,6416E-0:2 2,6091 E-02
1 6 2,5773E-02 2,5539E-02 2,51 29E-02
1 7 2,4401 E-02 2,4336E-0:2 2,3889E-02
1 8 2,2594E-02 2,2573E-0:2 2,2366E-02
1 9 2,0443E-02 2,0335E-0:2 2,0391 E-02
20 1 ,7236E-02 1 ,7089E-02 1 ,7066E-02
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Tabela 5.9 Comparação dos resultados obtidos para q,,) com diferentes

quadraturas. Discretização espacial 40x40, a = 0, 1, a 0, 1 e A, = 0, 1.

Quadraturas
#Detetor __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LSN -S8 LSH-SlC) EWO-S1 O

1 1 ,6317E-02 1,644-0 1,6089E02
2 1 ,8286E-02 1 ,8099E-0)2 1,821 5E-02
3 1,9652E-02 1 ,9492E-02 1 ,9628E-02
4 2,0903E-02 2,0805E-02 2,081 1 E-02
5 2,1952E-02 2,1951 E-0>2 2,1738E-02
6 2,2921 E-02 2,2947E->2 2,2576E-02
7 2,38161E-02 2,3778E-02 2,3372E-02
8 2,4609E-02 2,4478E-02 2,4074E-02
9 2,52961E-02 2,5055E-C)2 2,4664E-02

10o 2,58631E-02 2,5539E->2 2,5203E-02
1 1 2,6299E-02 2,5982E-0>2 2,5680E-02
1 2 2,6648E-02 2,6402E-C)2 2,6092E-02
1 3 2,6958E-02 2,6758E-02 2,6458E-02
1 4 2,7232E-02 2,7043E-C)2 2,6758E-02
1 5 2,7455E-02 2,7281 E-0)2 2,7009E-02
1 6 2,7649E-02 2,7473E-02 2,7256E-02
1 7 2,7803E-02 2,7626E-02 2,7466E-02
1 8 2,7906E-02 2,7748E-02 2,7614E-02
1 9 2,7992E-02 2,7826E-0)2 2,7735E-02
20 2,8055E-02 2,7856E-0)2 2,7822E-02
21 2,8055E-02 2,7856E-0)2 2,7822E-02
22 2,7992E-02 2,7826E-0)2 2,7735E-02
23 2,7906E-02 2,7748E-0)2 2,7614E-02
24 2,7803E-02 2,7626E-02 2,7466E-02
25 2,7649E-02 2,7473E-02 2,7256E-02
26 2,7455E-02 2,7281 E-02 2,7009E-02
27 2,7232E-02 2,7043E-02 2,6758E-02
28 2,6958E-02 2,6758E-0>2 2,6458E-02
29 2,66481E-02 2,6402E-02 2,6092E-02
30 2,6299E-02 2,5982E-02 2,5680E-02
31 2,5863E-02 2,5539E-02 2,5203E-02
32 2,5296E-02 2,5055E-02 2,4664E-02
33 2,4609E-02 2,4478E-C02 2,4074E-02
34 2,3816E-02 2,3778E-02 2,3372E-02
35 2,292 1 E-02 2,2947E-C02 2,2576E-02
36 2,1952E-02 2,1951 E-02 2,1738E-02
37 2,0903E-02 2,0805E-02 2,081 1 E-02
38 1 ,9652E-02 1 ,9492E-02 1 ,9628E-02
39 1,8286E-02 1,80991E-02 1,8215E-02
40 1,6317E-02 1,6144E-C02 1,6089E-02

Nas Figs. 5.12 a 5.14 é feita uma comparação, gráfica dos resultadosq( )

apresentados respectivamente nas Tabelas 5.4 a 5.6 obtidos para diversas quadraturas e
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discretizaçfto espacial. Nas Figs. 5.15 a 5.17 é feita uma comparação gráfica dos

resultados pra q, 1> apresentados nas Tabelas 5.7 a 5.9 obtidos para diversas

quadraturas, e discreizção especial.

0.42 r

0.4 -- - -- - - --- - - -- -- - -- -- -... .. . . . .. . . .

0.38------------ 

0.3 - - - -- -- - -- --- . . .. . .. - - - - - --;- - - --- - - -

'- ---1 LSN S8
0 .2 - - - - - - - - - --- - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -

À ~~~~~~~~~~~~~~~LSH S10
0.26 -- - - - - - -- - - - - -- - -- - -- -- - - -'-- - - - --- - - - - -

1 2 3 4 5 e 7 8 9 10
número do Mottor

Figura 5. 12. Comparaçio dos resultado obtd pera q+ ) omdferentes

quadraturas. Discretizaçio espacial 10x10, or. 0,1, a,= 0,1 e4=0,1.

0.4-

0 .4 --- --- -- --- --- --- --. . .. . . . . . . . . . .

0.25 - - - - - - -- . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .

o 2 4 e a 10 12 14 1% IS 20

Figura 5. 13. Comparação dos resultados obtidos para q ,>com diferentes

quadraturas. Discretização espacial 20x20, a = 0,1, <7, =0,1 e A1 =0,1.
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0.45 

0.4 - - ---5.. ... 7------ - --- -- - .. ... . -- -- -- - -

0.3 ------ - - - - -- - - - - -- - - - -

0.251 ~~~~~~~~~~~~~~ ~LSN S8

* ~~~~~~~~~~~~LSH S10

0.21 
o 5 10 15 20 25 30 35 40

número do deletor

Figura 5. 14 Comparação dos resultados obtidos para q(1 .,.) com diferentes

quadraturas. Discretização espacial 40x40, u, = 0, 1, o-, = 0, 1 e A 0, 1.

0.03

LSN S8

1 2 3 4 5 o 7 a o 10

Número do detetor

Figura 5.15 Comparação dos resultados obtidos para q(,1) comr diferentes

quadraturas. Di scretízação espacial OxiO , o = 0, 1, a,~ = 0,1 e = 0, 1.
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0.03

0.028 - - -- ---- -- -- - - - - -

0.0 n ---- - -- - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - -

o=n----/-- ---- LS

0.018--

o 2 4 6 8 10 12 14 16 16 20 t:;
número do dStor

Figura 5. 16 Comparçi dos ras04eosObtds par q(,,I) com diferentes

quadraturas. Discreti7alo~ espacial 20x20, o. 0,1, a, = 0,1 = 0,1

0.03 -

0o rn - - - - --- - - - --a.. . . . . .. .. . . . . . ... . . . . . .

0.024 -------. ...

0.022-................

LSN Se

0.0 8 - --------- LSH S1D

Figura 5.17 Comparação dos resultados obtidos para <1<,1> com diferentes

quadraturas. Discretizaço espacial 40x40, a,, = 0,1, , = 0,1 e 4 = 0,1
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Das Figs. 5.6 a 5.11 e respectivas tabelas, observa-se uma melhor aproximação

entre os resultados obtidos pelos detetores posiciornados segundo o sistema 2 para

diversas quadraturas. Observa-se também nas Figs. 5.12 a 5.14, que a quadratura EWO

SIO, apresenta melhor comportamento rios resultados esperados quando comparados

com as outras quadraturas. As Figs. 5.18 e 5.19 comnfirmam esta afirmação. Nestas

figuras é feita umna comparação dos resultados q(~n)e q 1) obtidos com diversas

quadraturas considerando uma discretização espacial de 80x80.

Os resultados para o problema inverso serão apresentados na seção 5.4.1 para o

sistema 2 representado na Fig. 5.2(b) onde a fonte eKterna de radiação e os detetores

estão posicionados na mesma superfície de contorno (face sul).

0.45 r r

0.35 ----- - --- --- -- -- -- - -- - -- - -

0.3-- ~~~~~~~~~~~~~ ~LSN SO

0.2 L_ __ o ia 2 a 0 ao ao 8o 7o a
-K do Oii

Figura 5.18 Comparação dos resultados obtidos para q(,+ com diferentes

quadraturas. Discretizaçào espacial 80x80, cra = 0,1, u, = 0, 1 e A = 0, 1
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-- - -- - -- - - - . .. . . . . . ... . . - - - -- - - - - - -

O.028 .. . . . .1.. . . . . . . . . . . . . - - - - -1- - . - - - - - -

0.024 .> ...l.~-- -- - --1- - -- --1 .. .. . .. .. .. ... --- - -

0.02 --- 4---- -

LSN S8ii' ~~~~~~~~~~~~~~LSH S10

10 20 30 40 60 0 70 8

Figura 5 19 Comparação dos resulta-dos obtidos para q(,.I) com diferentes

quadraturas. Discretização espacial 0x80, o, 0, 1, ou, = 0, 1 e A = 0, 1

5.3.2 Meios homogêneos com fonte interna

Considere um meio homogêneo que não recebe radiação externa alguma, e no centro

do mesmo é posicionada uma fonte interrna de intensidade uniforme S = 1. Para este

caso representado na Fig. 5.20 a fonte esta posicicinada em 0,35! x< _v <O 065 e as

propriedades do meio são ua = 0, 1, u,= 0, e A,= 0, 1.

Na Fig. 5.2 1, são apresentadas as curvas de nvel dos valores de q,) =2..,ma

e j= 1,2,...,max - A discretização espacial utilizada é 20x20 e a quadratura EWO S.

Na Tabela 5.10O são apresentados os valores de saída qI) i , 2,..., ~mxna face sul

que correspondem aos fluxos que podem ser meMios por detetores posicionados

segundo o sistema 2 representados na Fig. 5.2(b).
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Y

0,9

0,8
0,7 ~ ~ ~ ~ ~ ~~...... ...... ...... ...... .... ...... ............

0,3

0,2

0,1

0,1 0,2 0,3 0,4 05 0,6 0,7 (>8 0,9 X

Figura 5.20 Meio homogêneo com fonte interna

POSIÇÃO DA FONTE 0,35 < xy •0,65

Propriedades do meio a,,= 0, 1, a, = 0, 1 e A=0, 1.

-- -- -- - -- -- - - -- - -- - --.- - - -
:.iii~~~~~~~~------

oe~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~------- 

0.2-- - - -- -1 -

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.9

qmax =0,02610414876659 qmín 1,474698033450063e-005

Figura 5.21 Fluxo q>), no meio com fonte interna
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Tabela S.10O Fluxo de saída q), no meio com fonte interna

#Detetor #Detetor

1 4,4008E-03 1 1 8,7984E-03
2 4,7368E-03 1 2 9,0564E-03
3 4,901 1E-03 1 3 8,3802E-03
4 5,9861 E-03 1 4 8,0285E-03
5 6,7202E-03 1 5 7,471 1E-03
6 7,471 1E-03 1 6 6,7202E-03
7 8,0285E-03 1 7 5,9861 E-03
8 8,3802E-03 1 8 4,901 1E-03
9 9,0564E-03 1 9 4,7368E-03

10o 8,7984E-03 20 4,4008E-03

5.3.3 Meios heterogêneos

Considere um meio composto de duas ou mais regiões, sendo a região de base com

propriedades a,, a, e A, e as demais regiões com as mesma propriedades C002, 0r,2

e 42. Baseado no exposto, são considerados cinco casos representados nas Figs. 5.22 a

5.26.

y __

0,9 .................... .. ............ .. 

R E G IÃ O 1 0,7 ...... ........... ..... ...... ............ ...................

REGIÃO 2 -4,5 - -. .

0,4

0,3

0,2

0,1

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 X

Figura 5.22 Meio heterogêneo: caso 1.

Região 2: 0,35 <x,y 0,65
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0,9 .
REGIÃO 2 07....................

REGIAO 3

0,1.

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 X

Figura 5.23 Meio heterogêneo, caso 11.
Região 2: 0,2 < x <04 e 0,2 yO80 9
Região 3: 0,2 <x <04 e 0,2 • y <0,8

REGIÃO ,

REGIÃO 1'

0 , ....... ......... ......

................. ..........

0,1.. .. 0,2... 0,.4 0 , , 8 0 

Figura 5.24 Meio heterogêneo, caso I
Região 2: 0,2 <x, y 0,8,

excluindo a Região 1': 0,4 < x,y • 0,6.
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0,9 

REGIÃO 1' - , ... à.................

0,4 

REGIÃO 1

0,2 o: 0,<<4 e ,••,

Re0 o2' , •,•,

Regi0o20, 4 0,550, e, 0, 0y•9,

Região2"':Rgião<2<007 e5 x, 2y•O ,8
ecuoaRegião 2"" 04<x 0,3 ex0,1 0•7,2



76

Nas Figs. 527 a 5.31 são apresentadas as curvas de nível dos valores de q,

i 1,2,..., max e j = 1,2,..., jm, para os casos I a V. Para todos os casos foram usados os

seguintes valores para as propriedades

O* -0,1 U<7=10 A=, aa22,, or0 1 e 4~2=0,0. A fonte externa está

posicionada na face sul do meio.

Os valores máximos e mínimos para os fluxos qmax e qmin, também são

apresentados nestas figuras.

y .........

0
4h -- --- - --- - -

.. .. ... .. . 0 3 -- -- - - - - -- -1--- - -

(A. 0O2 0.3 4 5 06 0.7 8 0.9

qmax 0,19137651663854 qmin = 0,00329410156358

Figura 5.27 Fluxo q>, para o caso 1.

y -- -- -- - - --- 

0.4 -- --- - -

01 02 0.3 0.4 065 06 0.7 0.8 0.9

qmax 0,18780523538959 qmn = (>00287861107138
Figura 528 Fluxo q(,.,) paira o caso II.
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034---

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

qmax 0 ,13964286353354 qmin = ,002221607191'/5
Figura 5.29 Fluxo q) para o caso 1II.

y 0.8 ---x 0

0 1 02----- -- 04 0>0-07-8 0

qmax~~~~~~~~~~. --155486406894 q-------254-84 -540

0504 0. . .4 05160. .

qmiax 0,155264076946 qnin 0002548504324
Figura 5.31 Fluxo q> parai o caso V.
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Na Tabela 5.1 1 são apresentados os valores do fluxo q 1 i1,2,..., i max , na face

sul do meio heterogêneo para os casos 1 a V representados nas Figs. 5.22 a 5.26.

Tabela 5.11I Fluxo q> para os meios heterogêneos representados pelos casos 1 a

V.

Detetor CASO 1 CASO 11 CASO 111 CASO IV CASO V
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 0,10747622 0,09052798 0,08612791 0,09220488 0,09565022
2 0,13683203 0,11575949 0,11032791 0,11730842 0,12321639
3 0,15309377 0,12863389 0,12161014 0,13044475 0,13814648
4 0,16397156 0,13786883 0,12941840 0,13978011 0,14717231
5 0,17311418 0,14508078 0,13493756 0,14614404 0,15180462
6 0,18009594 0,15064047 0,13768815 0,15001039 0,15206847
7 0,18448771 0,15456260 0,13899176 0,15234795 0,15022459
8 0,18762252 0,15804199 0,13942712 0,15361189 0,14624856
9 0,18916030 0,15957792 0, 1393353 2 0,15444836 0,14038879

10O 0,19137652 0,16079121 0,139642863 0,15542864 0,13657721
1 1 0,19137652 0,16079121 0,13964286 0,15542864 0,13657721
1 2 0,18916030 0,15957792 0,13933532 0,15444836 0,14038879
1 3 0,18762252 0,15804199 0,13942712 0,15361189 0,14624856
1 4 0,18448771 0,15456260 0,138991763 0,15234795 0,15022459
1 5 0,18009594 0,15064047 0,13768815 0,15001039 0,15206847
1 6 0,17311418 0,14508078 0,13493756 0,14614404 0,15180462
1 7 0,16397156 0,13786883 0,12941840 0,13978011 0,14717231
1 8 0,15309377 0,12863389 0,1216101,4 0,13044475 0,13814648
1 9 0,13683203 0,11575949 0,11032791 0,11730842 0,12321639
20 0,10747622 0,09052798 0,08612791 0,09220488 0,09565022

Conforme mencionado anteriormente os casos-teste para a solução do problema

direto apresentados nesta seção, seção 5.3, serão usados como casos-teste para a solução

dos problemas inversos apresentados na seção seguinte, seção 5.4.

A validação do resultado quantitativo apresentado na seção 5.2, bem como o

comportamento qualitativo das soluções do problemra direto observado na seção 5.3,

permitem concluir que o algoritmo desenvolvido para a solução do problema direto esta

adequado para uso na solução do problema inverso empregando um procedimento

iterativo. O tempo computacional do problema inverso vai ser um múltiplo do tempo

computacional do problema direto e por isto precisamos arrumar uma computadora

rápida e um programa em um Linguagem de Programação eficiente.
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5.4 RESULTADOS DO PROBLEMA INVERSO,

5.4.1 Meios homogêneos sem fonte interna

Na Tabela 5. 12 são apresentados os resultados para a solução do problema inverso

em meios homogêneos com propriedades exatas 0,0 : oQ,,u' o-< 1,0 e A] =0,0.

Os dados experimentais sintéticos utilizados para a solução do problema inverso

são obtidos da solução do problema direto, correspondendo ao fluxo de saída qj. que

pode ser medido pelos detetores segundo o sistema 2 representado na Fig. 5.2(b). Na

Tabela 5. 12 são apresentados os resultados obtidos para (,,, o , A ) com o método

de mínimros quadrados descrito na seção 4.2.

Os valores para a estimativa inicial utilizados são

= = ~A1 0,0 (5.11)

Foi utilizada uma discretização espacial de 20x20, a quadratura EWO SI0, e 20

detetores exteriores ao meio posicionados na face sul.

Muitos dos resultados apresentados convergiram entre a quinta e a oitava iteração.

As células hachuradas na Tabela 5.11 para os valores o = 0,9 el1,Oe a,,entre 0,5 e0,8

representam alguns casos para os quais não ocorrem convergência .

Este problema foi superado com o emprego do método de Levemberg-Marquardt

descrito na seção 4.3. Para o fator de amortecimento foi usado como valor inicial o

maior autovalor da matriz J t J, obtida depois da primeira iteração com os valores da

estimativa inicial para as incógnitas dada pela Eq. (5.1 1). Os À. para as iterações

seguintes são dados pelo procedimento descrito na seção 4.3, usando d=2.

Na tabela 5.13 são apresentados os resultados obtidos para os casos para os quais o

método de mínimos quadrados não apresentam a solução correta conforme apresentado

na Tabela 5.12.
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Tabela 5.12 Resultados do Problema Inverso em meios homogêneos com propriedades

exatos 0,0 <o*, a < 1,0 e A =0,0. Sem ruído experimental. Método de Minimos

Quadrados.

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

u, 1,00E-01 2,OOE-01 3,OOE-01 4,OOE-01 5,OOE-01

0,1 . 1,OOE-01 1lOQE-01 1,OOE-01 1,OOE-01 1,OOE-01

À,-1 ,89E-09 -1 ,28E-09 3,84E-1 1 2,39E-09 -6,06E-1 1

a,1,OOE-01 2,OOE-01 3,OOE-01 4,OOE-01 5,OOE-01

0,2 a,.2,OOE-01 2,OOE-01 2,OOE-01 2,OOE-01 2,OOE-01

À,-1,42E-08 4,1I1E-10O 6,05E-10 2,08E-09 -8,68E-11

a,1 ,OOE-01 2,OOE-01 3,OOE-01 4,OOE-01 5,OOE-01

0,3 a$, 3,OOE-01 3,OOE-01 3,OOE-01 3,OOE-01 3,OOE-01

A.1 -5,30E-081 -2,25E-10O -7,43E-10O -1,04E-09 -2,71 E-09

a.1,OOE-01 2,OOE-01 3,OOE-01 4,OOE-01 5,OOE-01

0,4 a, 4,OOE-01 4,OOE-01 4,OOE-01 4,OOE-01 4,OOE-01

A, -5,70E-09 8,95E-10O 3,36E-09 -3,7OE-10O -2,06E-08

0'' 1,OOE-01 2,OOE-01 3,OOE-01 4,OOE-01 5,OOE-01

0,5 a, 5,OOE-01 5,OOE-01 5,OOE-01 5,OOE-01 5,OOE-01

a, 1,OOE-01 2,OOE-01 3,OOE-01 4,OOE-01 5,OOE-01

0,6 . 6,OOE-01 6,OOE-01 6,OOE-01 6,OOE-01 6,OOE-01

A'-1 ,42E-1 1 1 ,12E-09 -3,23E-10 -1 ,02E-09 -2,69E-09

e~1,00E-01 2,OOE-01 3,OOE-01 4,OOE-01 5,OOE-01

0,7 . 7,OOE-01 7,OOE-01 7,OOE-01 7,OOE-01 7,OOE-01

A. 3,29E-09 -6,90E-1 1 -1 ,33E-09 -5,40E-09 -3,33E-1 O

1 ,OOE-01 2,OOE-01 3,OOE-01 4,OOE-01 5,OOE-01

0,8 e,.8,OOE-01 8,OOE-01 8,OOE-01 8,OOE-01 8,OOE-01

À,1, 1 3E-08 -6,57E-09 -2,64E-10O -1 ,28E-09 -6,33E-09

~'1,00E-01 2,OOE-01 3,OOE-01 4,OOE-01 5,OOE-01

0,9 a;. 9,OOE-01 9,OOE-01 9,OOE-01 9,OOE-01 9,OOE-01

A'2,84E-08 -3,14E-1 O -3,46E-09 .7,1IIE-1 -1,64E-09

1 ,OOE-01 2,OOE-01 3,OOE-01 4,OOE-01 O,OOE+00

1 a;1 1,OOE+00 1,OOE+00 1,OOE+00 O,OOE'+00

________ A. 1 7,96E-08i -1 ,63E-09 -7,1 8E-09 1 ,07E-08 0,OOE.00O
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Tabela 5.12 Resultados do Problema...(continuação.)

1,717 ~ ~0,6 0,7 0,9 1

6,OOE-01 7,OOE-01 9,OOE-01 1 ,OOE+00

0,1 a,. 1,OOE-01 1,OOE-01 1,OOE-01 1,OOE-01

Á-7,61 E-09 -1,77E-08 -5,21 E-1 1 -2,08E-09

a. 6,OOE-01 7,OOE-01 9,OOE-01 1 ,OOE+00

0,2 a, 2,OOE-01 2,OOE-01 2,OOE-01 2,OOE-01

6,OOE-01 7,OOE-01 9,OOE-01 1,00E+00

0,3 3,OOE-01 3,OOE-01 3,OOE-01 3,OOE-01

À,-5,69E-09 -9,56E-09 -8,67E-10O -2,60E-09

c~6,OOE-01 7,OOE-01 9,OOE-01 -1 ,OE+00

0,4 a . 4,OOE-01 4,OOE-01 4,OOE-01 4,OOE-01

À,-5,79E-08 -1, 13E-07 -1,10OE-08 -1,27E-09

cl'6,OOE-01 7,OOE-01 9,OOE-01 1 ,OOE+00

0,5 e,.5,OOE-01 5,OOE-01 5,OOE-01 5,OOE-01

A-4,37E-09 -2,03E-08 -1, 15E-08 -1, 11 E-08

6,OOE-01 7,OOE-01 9,OOE-01 1 ,OOE+00

0,6 . 6,OOE-01 6,OOE-01 6,OOE-01 6,OOE-01

À,-9,46E-09 2,22E-09 7,07E-10O -1,74E-08

a, 6,OOE-01 7,OOE-01 9,OOE-01 -1 ,OE+o00

0,7 ~ .7,OOE-01 7,OOE-01 7,OOE-01 7,OOE-01

À,-2,92E-09 1,79E-09 2,97E-10O -2,21 E-08

6,OOE-01 7,OOE-01 9,OOE-01 1

0,8 a;. 8,OOE-01 8,OOE-01 8,OOE-01 8,OOE-01

À,2,57E-08 5,15E-09 5,05E-09 4,40E-10

a. 0,00E4.0 O,OOE+00 9,OOE-01 1

0,9 a; O,OOE+00 3,92E-01 9,OOE-01 9,OOE-01

À,O,00E400 O,00E4O0 2,22E-09 9,19E-09

a. O,OOE+00 0,00E+00 9,OOE-01 1

1 a,. O,OOE+00 OOOE+00 1 1

________ A;Á 0,OOE.0 0,OOE+0 3,46E-091 2,30E-09
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O método de Levenberg - Marquardt é equivalente à regularização de Tikhonov

com o termo de regularização quadrático onde é o parâmetro de regularização.

Conclui-se aqui que apesar de não ter sido adicionado ruído pseudo - randômico ao

dado experimental sintético foi necessário o uso de regularização para a solução do

problema inverso.

Para todos os casos apresentados nas Tabelas 5.12 e 5.13 foi utilizado o seguinte

critério de convergência

1si 1 I+l1Aan, IAA;, 1I< e, co COM 10-6 (5.12)

Tabela 5.13 Resultados com Levenberg - Marquardt geral.

a ~~~~0,5 0,6 0,7 0,8 0.9

5,OOE-01 6,OOE-01 7,OOE-01 8,OOE-01

1 a, 1 ,OOE+00 1 ,OOE+00 1 ,OOE+00 1 ,OOE+00

_______ A 1,OOE-08 2,41 E-06 4,15E-06 1,36E-05

5.4.2 Meio homogêneo com fonte interna

Na Tabela 5.14 são apresentados os resultados das estimativas de a,,, a, e A,para

o problema de fonte interna apresentado como exemplo na Fig. 5.20 usando como dados

experimentais os valores para q(jI) dados na Tabela 5.9.

Neste caso foi considerado conhecida a intensidade da fonte térmica, i.e. S = 1 , os

dados não apresentam ruído experimental, A estimativa inicial empregada foi

a=a` = AI = Oe os valores exatos a' = a,' '=0, 1 e A '=0, 1.

No Capítulo 6 apresentamos um exemplo, onde as propriedades do meio a,,, a,, A,

e a intensidade da fonte são desconhecidas e estimadas simultaneamente.
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Tabela 5.14 Resultados das estimativas uo,, o,, e A, para meios com fonte interna.

DADO Intensidade da Fonte S = 1
CONHECIDOS

aa 1,000000014902101E-001

VALORES 1,00000001490361 2E-001

RECUPERADOS A=1,000000014475161E-001

TEMPO COMP. 12 SEGUNDOS

METODOLOGIA Mínimos quadrados

# ITERAÇõES m n 6

CRITERIO DE 1Ar +1A- + . 1-

CONVERGÊNCIA IAa + o+A 1 '<O
VETOR DE -9,723317615183428E-014

a

COREÇÕES NA crutm -2,3757615.23432041E-013

ITERAÇAO A' 4,335599479946615E-01 1

Na Tabela 5.15 é apresentado o resultados da estimativa da intensidade da fonte

térmica, S 1 , usando como estimativa inicial S = O, com dados sem ruído

experimental.

Tabela 5.15 Resultado, estimativa da intensidade da fonte interna em um meio
homogêneo. _____________________

DADO
CONHECIDOS a =0,1 a~s i=0,i A 10,1

\1* RECUPERADO s=1,01000000

TEMPO COMP. 2 SEGUNDOS

METODOLOGIA Mínimos quadrados

# ITERAÇõES M =1

CRITERIO DE
CONVERGÊNCIA iA, <<o

AS ~~~~1 ,OOOE-008
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5.4.3 Meios heterogêneos

Nas Tabelas 5.16 a 5.20 são apresentados os resultados das estimativas de a a,

e A para os casos a V apresentados nas Figs. 5.22 a 5.26. Os valores utilizados como

dados experimentais correspondem aos fluxos qj.). com i = 1,2,---, imax , listados na

Tabela 5.1 1. Conhecida a forma da região onde as fontes estão contidas, a posição das

mesmas e os valores de O. 9, e A são estimados os valores de U2 , as e A 2.

Da mesma forma quando são conhecidos Ua2, U2 e A 2 são estimado os valores de

Ual UIe A . Em todos os casos apresentados foi utilizada uma discretização

espacial 20x20, e a quadratura EWO S10 .

No capítulo 6 são apresentados os resultados das estimativas de UQ,1, oy A1, 

ua2 ,2 e A calculadas simultaneamente.

Tabela 5.16 Estimativa das propriedades em um meio heterogêneo. CASO 1.

CONCDOS a,,, 0,1 a= 1,0 A= 0, 1 aa,2 =2,0 Us2 0,1 A.12 =0,0

D. PROCURADOS a', =2,0 Us20,1 A =0,0 a =0, 1 Us, 1,0 A= 0, 1

aa, 2,000000072 a0,099999982
VALORES u20,099999958 US1 0,999999944

RECUPERADOS A 2 -0,000000732 A 1 0,099999907

TEMPO COMP. 13 SEGUNDOS 22 SEGUNDOS

METODOLOGIA Mínimos quadrados Mínimos quadrados

# ITERAÇõES rn6 =1 3
CRITERIO DE A,~ 1 m + An <16
CONVERGÊNCIA 1 a +1 3~ A" < ~
VETOR DE A77,70212E-1 1 Aa 2,02885E-08

CORREÇÕES NA A m 2,67751 E-li 1a 5,84452E-08

ITERAÇÃO 7,06825E-10 9,84203E-08
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Tabela 5. 17 Estimativa das propriedades em um meio heterogêneo. CASO 11.

DAO ra 20C,2=0CONHECIDOS UaI 0, ç1 1,0m A., a,, =,0, 1' A.12 =0,0

D. PROCURADOS cY,, =2,0 , 2 =,1 A12 =0,0 UaI, =0, 1 a= 1,0 A.],= 0, 1

Ua 2 ~~2,000000119 a0,100000000

VALORES 0,100000067 ~ .0,999999998

RECUPERADOS A.-, 0,000000938 A11 0,099999999
TEMPO___MP_ 15SEGUNDOS_______ 15 SEGUNDOS

METODOLOGIA Mínimos quadrados Mínimos quadrados

# ITERAÇOES m = 9m= 8
CRITÉRIO DE 1A Aun 1+ 1 Aa '" 1+, 1r, <16
CONVERGÊNCIA "110

VETOR DE A,' -8,69133E-08 AU til -6,92665E-10O

CORREÇÕES NA AU" -6,55964E-08 -u"1,54189E-09
S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ITERAÇÃO AAÃ"' -9,02350E-07 AI -2,84888E-09

Tabela 5. 18 Estimativa das propriedades em um meio heterogêneo. CASO III.

DADOS =,ia,,i= A, -,1 =-,i, a,=0,1 A 0,0
CONHECIDOS e,,i =01 Ç, .~,a 2,0 2 , 2

D. PROCURADOS U7,,, =2,0 a5 2=0,i A 1 2, =0,0 la,,, =0, 1 a 1,o A.] 1 =0,i1

cra2 2,000000020 er,,, 0,099999998

VALORES a,2 0,099999987 10,999999992

RECUPERADOS AI 2 -0,000000249 AI1 0,099999992

TEMPO COMP. 12 SEGUNDOS 11 SEGUNDOS

METODOLOGIA Mínimos quadrados Mínimos quadrados

# ITERAÇOES m= 7 Im= 6
CRITÉRIO DE1Au"11A' +1A
CONVERGÊNCIA S 1 <

VETOR DE Aa"3,89555E-1 1 Au"4,53666E-09

CORREÇÕES NA -a"4,37554E-10 A"1 ,03689E-08

ITERAÇÃO '"-7,21349E-09 M"'t 1, ,19385E-08
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Tabela 5. 19 Estimativa das propriedades em um meio heterogêneo. CASO IV.

CONCDOS aa =0,1 Cr,= í,0 A.11=0,1 a,,-, =2,0 a7,,=o, A.1, =0,0

D. PROCURADOS a,,, =2,0 U, 2 =0,1 A.12 =0,0 OYa =0,1 a1= 1,0 A.11= 0,1

aU2 2,000000066 ati 0,099999994

VALORES 0,100000040 ar, 0,999999987

RECUPERADOS A.12 0,000000421 A.1 0,099999990

TEMPO COMP. 19 SEGUNDOS 1I1SEGUNDOS

METODOLOGIA Mínimos quadrados Mínimos quadrados

# ITERAÇOES m=10 om= 6

CRITÉRIO DE IIAa" 1 A'i+iAA"1 <10'
CONVERGENCIA 
VETOR DE -a'4,17641 E-08 Aa'8,45253E-09

CORREÇÕES NA -a'5, 171 1E-08 Aa'1,60309E-08

ITERAÇÃO -7,04481 E-07 1 ,62387E-08

Tabela 5.20 Estimativa das propriedades em um meio heterogêneo CASO V.

DADOS "]= 1a,,=1 A ,i01,=,0c,2=0 1A]2=,
CONHECIDOS aí=, ~ la,,=, ~=, .,=,
D. PROCURADOS a, 2 =2,0 UF, 2 =0,1 A 12 =0,0 a =0,1 a=1,0 A.11=0,1

ea 2 2,000000028 a 0,100000003

VALORES US2, 0,099999984 ar 1,000000003

RECUPERADOS A.12 -0,000000480 A.11 0,100000005

TEMPO COMP. 11 SEGUNDOS 11 SEGUNDOS

METODOLOGIA Mínimos quadrados Mínimos quadrados

# ITERAÇÕES M= 6 m= 6
CRITÉRIO DE Aa"' 1+ A,,1 1-
CONVERGÊNCIA a11 Aa 1A'i<10
VETOR DE ~ .í1,42026E-1 -'1,22913E-10

CORREÇÕES NA Aa'4,74512E-1O Aani 3,33504E-11

ITERAÇÃO ni-3,31 965E-09 Ani3,98515E-10O
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5.4.4 Dados experimentais sintéticos gerados coni ruído pseudo - randômico

Em todos os resultados apresentados nas tabelas anteriores para as estimativas das

propriedades dos meios foram utilizados dados exatos.

Agregando ruído pseudo - randômnico aos dados "exatos" para o fluxo, de acordo

com a Eq.(5.4), obtém-se uma aproximação para dados experimentais reais. Na Fig.

5.32 são apresentados os resultados para um meio homogêneo com c,,' =0,5 0 ' 0,5

e A 0,5, usando dados experimentais com erros simulados de 1.1% com relaçao ao

maior valor medido do fluxo q. Cada simulação apresentada na Fig. 5.32 é feita

considerando um conjunto diferente de números pseudos - randômicos a serem

adicionados aos valores calculados para o fluxo q) Neste caso - teste foi empregada

un1~ discretização espacial 20x20. Na Fig.5.33 é tratado o mesmo problema com uma

discretização espacial 40x40 e na Fig.5.34 uma discretização espacial 80x80.

Das Figs.5.32 a 5.34 observa-se que mesmo com baixos erros experimentais nos

dados experimentais, de ordem de 1%, as estimativas podem apresentar desvios

significativos com relação aos valores exatos. De fato esta é uma informação relevante

sob dois aspectos 

(i) uma maior discretização espacial diminui levemente os desvios; e

(ii) deve-se procurar planejar e projetar experimentos de forma que os dados

experimentais a serem obtidos tenham a maior sensibilidade possível com

relação às grandezas que se deseja estimar. Os resultados apresentados na

Fig. 5.32 a 5.34 indicam uma baixa de sensibilidade. Este fato pode ser

verificado observando os elementos da mratriz Jacobiana que correspondem

aos coeficientes de sensibilidade [4]. No Capítulo 6 apresentamos exemplos

utilizando dados experimentais com detetores posicionados em regiões de

maior sensibilidade às grandezas que se deseja estimar.
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Numero da simulação

(c ) coeficiente de anisotropia linear

Figura 5.33 Soluções do problema inverso para um meio bidimnensional homogêneo,

com 1, 1 % de ruído nos dados experimentais, e discretização espacial 40x40.
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Número do simulação

(c) coeficiente de anisotropia linear

Figura 5.34 Soluções do problema inverso para um meio bidimensional homogêneo,

com 1,5 % de ruído nos dados experimentais, e discretizaçào espacial 80x80.
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5.4.5 Comentário sobre os coeficientes de sensibilidade

Da equação de sensibilidade, Eq. (5.3), as Fgs. 535 a 5.37 apresentam os

coeficientes de sensibilidade para a absorção, espalhamento e anisotropia em relação às

posições dos detetores ao longo da face sul segundo a Fig. 5.2(b). A discretização

espacial foi 20x20.

Na Fig. 5.35 o meio tem as propriedades a= a~,=A = 0, 1. Na Fig. 5.36 o meio

tem as propriedades a oa,= AI = 0,5, e na Fig. 5. 37 o meio tem as propriedades de

or,= cirs =A = 1,0.

Das Fig. 5.35 a 5.37, tem-se que os coeficientes de maior sensibilidade estão nos

detetores posicionados no centro da face sul do meio. Considerando isto apresentamos

no Capítulo 6 resultados dados no Capítulo 5 utilizando este critério.

0.3~

o.i2---- -- ------------ --

a> 0 .2 k -- -- - -- - -- -- - --- -- -- - -- - -1-

1 .0 -- - -.-- - -- - - -- - - - -- - - - - -

006v ~~~~~~~~~~~ABSORÇÃO
ESPALHAMENO -- -

--------------- ---- --- ---- ANISOTROPIA -

-0.05 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

o 2 4 6 8 10 12 14 10 18 20
Numero de o dtor

Figura 5.35 Coeficientes de sensibilidade para o coeficiente de absorção, espalhamento
e anisotropia do meio com propriedades ua = a,= A = 0 1.
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0. 14-i

B 0.06 ----- - - - - - - - - -- - - - --

<"004- . ~~~~~~~~~~ABSORÇÃO

.r 00 2 L --------- N----SOTROPIA

-0.04-- - - -

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Número de detetor

Figura 5.36 Coeficientes de sensibilidade para o coeficiente de absorção, espalhamento
e anisotropia no meio com propriedades a,, a- =.A1, 0,5.

0.08 

0.02v -- - - -1-- - - - - - - - - -

ABSORÇÃO
* O---- ----------------- ---- ESPALHAMENTO - --

-. * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ANISOTROPíA - --

-0.04 -- - - - - --- - - --

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Numero de detetor

Figura 5.37 Coeficientes de sensibilidade para o coeficiente de absorção, espalhamento
e anisotropia no meio com propriedades 0a, = a,= A., = 1,0.
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5.4.6 Critério de convergência

Na solução do problema inverso com o método dos mínimos quadrados, ou com

seu variante, o método de Levenberg - Marquardt, foi adotado o critério de

convergência onde o procedimento iterativo é interrompido quando,

.m IAu', +I1A,,'" + AAlÇ1< e (5.12)

onde - é um número suficientemente pequeno por exemplo & = 16.

A Fig. 5.38 apresentam as variações das correções nas incógnitas ao longo do

procedimento iterativo para o caso para meios heterogêneos, na Tabela 5.16 onde os

valores conhecidos são a 2 =2,0, 0U5 2 =0, 1 e A1,2 =0o,0 e os valores procurados a, =0, 1,

<r,= 1,0 e A, 1 = 0, 1, para este caso na iteraçào 13 ele foi interrompido por cumprir com

o critério de convergência. Na Tabela 5.21 são apresentados os valores de os valores

de log(c ), log(l Aa,, 1), logfl Aur 1) e log (1 AA4" ) a cada iteração, durante a solução do

problema inverso usando o método de minimos quadrados.

- ~ ~ ~ ~ ~ ~~~»*'~~~~19 j\A ,,1

o0 2o 4jAo 1' 1 1

Número de teração

Figura 5.38 Correções nas incógnitas ao longo do procedimento iterativo
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Tabela 5.21 Valores utilizados na Fig. 5. 17, critério de convergência.

Número Aa 1 i Aa2' AA' 
iterações a_ _ __ _ __ _ _

1 19,73131776 0,82062579 0,00000000 20,55194
2 415,74352158 56,12115649 185,46859123 657,3333
3 8,78241314 91,67602413 1,70581306 102,1643
4 53493,32818471 6,471521793097394 0,00000000000 53499,8
5 0,81176539 5,83611600 4,36428260 11,01216
6 1,10478062 10,83868431 0,26474537 12,20821
7 0,42147697 4,20706991 3,23855275 7,8671
8 0,43261263 5,66240160 0,73719307 6,832207
9 19,58871891 0,95750134 57,29293762 77,83916
10 0,10082581 0,02351041 1,11466309 1,238999
11 0,00080359 0,00536604 0,01473612 f 0,020906
12 0,00002224 0,00000036 0,00007294 9,55E-05
13 0,00000002 0,00000006 0,00000010 1,77E-08
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CAPÍTULO 6

OUTROS RESULTADOS

Os resultados apresentados neste Capítulo, foram obtidos utilizando os mesmos

dados de entrada (geometria, propriedades, discretizações, etc.) dos problemas diretos

apresentados no Capítulo 5. Tanto para o meio homogêneo quanto para o meio

heterogêneo a discretização espacial utilizada é 20x20, e a quadratura é EWO S10 . Os

elementos da matriz Jacobiana foram calculados usando aproximações com derivadas

numéricas. As posições dos detetores utilizados para a obtenção do resultados para o

problema inverso são mostradas na Fig.6. 1, onde Ne é o número de detetores externos

e Ni é onúmero de detetores internos.

A posição dos detetores internos é a face sul nos elementos de área E(i, 10),

simetricamente distribuídos com relação à linha de centro do domínio.

As Tabelas 6.1 a 6.9 apresentam os resultados para as estimativas das propriedades

do meio para diversos números de detetores utilizados segundo a Fig. 6. 1. Nota-se

também que à medida que se diminui o número de detetores, a estimativa das

propriedades pode tender a outro valor diferente do exato, ou pode ser que não exista o

resultado devido à não convergência na estimativa dias propriedades. As iniciais L.M.

indicam que foi necessário utilizar a Metodologia Levenberg - Marquardt .

As letras em parênteses (a) a (d) indicam a posição dos detetores conforme a

representação feita na Fig. 6. 1.
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(a) 20 detetores externos (b) Ne. detetores externos

(c) 20 detetores externos (d) 10 detetores externos
e 20 detetores internos e Ni. detetores internos.

Figura 6.1 Posição dos detetores utilizados para a solução do problema inverso
utilizado neste apêndice

A) MEIO HOMOGÊNEO SEM FONTE

Tabela 6.1 Estimativas das propriedades no meio homogêneo sem fonte.

PROPRIEDADES DO MEIO a, =0,1 o?, =0,1 AI =0,i

POSIÇÃO DOS (a) (b) com (b) com (b) com (b) com
DETETORES __ (c),<d) Ne=8 Ne=6 Ne=4 Ne=2

RESULTADOS U, 1,00E-01 0,0994 0,999 8,92E-04 1,03E-12

OBTIDOS , 1 ,OO1-01 0,0999 0,999 7,39E-02 8,47E.02

1 ,11,OOE-01 0,1000 0,100 1-3,94E-01 4,62E-02

Tabela 6.2 Estimativas das propriedades no meio homogêneo sem fonte.

PROPRIEDADES DO MEIO a =0, a, =0,5 A1, 0,5

POSIÇAO DOS (a) (b> com (b) com (b) com (b) com
DETETORES (c),(d) Ne=12 Ne=10 Ne=8 Ne=6

RESULTADOS a.. 5,001E-01 0,500 0,4999 0,4999 83,54E-07

OBTIDOS ,.5,OOE-01 0,500 0,4999 0,4999 0,24900

À 5,OOE-01 0,499 0,5000 0,5000 -8,06E-03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L ,M _ _ _ _ _ L ,M



97

B) MEIO HOMOGÊNEO COM FONTE

Tabela 6.3 Estimativas das propriedades no meio homnogêneo com fonte. S =

PROPRIEDADES DO MEIO a,, =,1 a, =o,1 A, =0,1

POSIÇÃO DOS (a) <b) com (b) com (b) com
DETETORES __ (c),(d> Ne=8 Ne=6 Ne=4

RESULTADOS a; 1,00E-01 0,1000 0,10022 4,13E-04

OBTIDOS a, 1,OOE-01 0,1000 0,99779 0,23056

A.' 1 ,00E-01 0,1000 0,80826 -0,841 68

______________S 1,00000 1,0000 1,00016 0,92873

Tabela 6.4 Estimativas das propriedades no meio homogêneo com fonte S 0,5

PROPRIEDADES DO MEIO a,, =0,5 a, =0,5 A 1 =0,5

POSIÇÃO DOS (a) <b) (b) <b)
DETETORES __ (c),(d) Ne=10 1Ne=8 Ne=6

RESULTADOS ;,5,00E-01 0,5000 0,5000 0,53101

OBTIDOS a;5,OOE-01 0,4999 0,4999 0,35107

A.' 5,OOE-01 0,4999 0,50000 0,87372

______________S 0,50000 0,5000 0,50000 0,50494

C) MEIO HETEROGÊNEO

CASO 1

Tabela 6.5 Estimativa das propriedades em um meio heterogêneo. CASO 1.

PROPRIEDADES DO MEIO a. ,, =0, 1 c 1 i ,0 A., = o,i

a,,2 =2,0 a = o,i A12, =0,0

POSIÇÃO DOS (a) (b) (b) (b)
DETETORES ___ (c),(d) Ne=18 Ne=14 Ne=10

RESULTADOS a,1 1,OOE-011 0,1000 0,1000 9,1 1E-02

OBTIDOS ~ . 1,0000 1,0000 0,9999 9,84E-01

A1 1,OOE-01 0,1000 0,1000 8,74E-02

a,,., 1,99999 2,0000 1,99999 1,9132

er21,OOOE-01 1,0000 0,1000 1,62E-01

A.12, 1,560E10O -1,15E-09 1,25E-07 5,46-01

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L .M
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CASO I

Tabela 6.6 Estimativa das propriedades em um meio heterogêneo. CASO 11.

PROPRIEDADES DO MEIO 1 =0 acr1= ,o A., 1= 0,1

a2 =2,0 a~2 = o,i A 12 =0,0

POSIÇÃO DOS (c) <a) (b) (b) (b)
DETETORES ___________ Ne=18 Ne=16 Ne=10

RESULTADOS a] 1,OOE-01 9,999E-02 0,1000 0,1000 9,35E-02

OBTIDOS si 1,0000 9,999E-01 1,0000 1,0000 9,94E-01

A-11 1,OOE-01 9,999E-02 0,1000 0,1000 1,02E-01

1,99999 1,999999 2,0000 2,0000 1,95973

a21,000E-01 1,000E-01 0,1000 0,9997 1,26E-01

A-28,595E-09 2,086E-06 -7,96E-12 -7,96E-04 4,49E-01

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L.M . L.M . L.M .

CASO III

Tabela 6.7 Estimativa das propriedades em um meio heterogêneo. CASO 11I.

PROPRIEDADES DO MEIO Ua 1 =, a = ,o A., i = 0, 1

a,,, =2,0 er, 2=o,1 A 12 =0,0

POSIÇÃO DOS (a) (b) (d) Ne=10o (d) Ne=10o
DETETORES ___ (c) Ne=14 Ni=4 Ni=2 (c)

RESULTADOS a~1,00E-01 1,OOE-01 0,1003 1,OOE-01 9,95E-02

OBTIDOS a 1,0000 0,9999 0,9996 9,99E-01 1,00286

A]1 1 ,OOE-01 0,0999 0,0987 1 ,OOE-01 1 ,07E-01

aa,1,99999 2,0000 2,0000 2,0000 1,99828

ar 1,00E-01 0,0999 0,0994 1,00E-01 1,02E-01

A.12 -2,15E-09 -5,20E-08 -1,46E-02 -7,06E-08 9,63E-02

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L.M L.M
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CASO IV

Tabela 6.8 Estimativa das propriedades em um meio heterogêneo. CASO IV.

PROPRIEDADES DO MEIO a<,, =0,1 Uç1 = j, A.,, =0,1

a,,, =2,0 Usç 2 o, A.,1, =0,0

POSIÇÃO DOS (a) (b) (b) (d) Ne=10
DETETORES (d) Ne=1 4 Ne=12 Ni=2

RESULTADOS ~. 1,00E-01 1,0OE-01 1,00E-01 0,1006

OBTIDOS a 0,99999 0,9999 0,99999 0,9906

A.,1,OOE-01 0,0999 1 ,OOE-01 0,00966

1,99999 2,0000 1,99999 2,0003

1,00E-01 0,0999 1,00E-01 0,0987

A12 -3,07E-1 1 7,716E-03 4,970E-08 -3,75E-02
L.M. ___ L.M.

CASO V

Tabela 6.9 Estimativa das propriedades em um meio heterogêneo. CASO V.

PROPRIEDADES DO MEIO a,=o, ay^,= 1,0 A., = 0, 1

ao.2 2,0 a 2 = o, A.12 =0,0

POSICAO DOS (a), () (c) (b) (b)
DETETORES (d) Ne=12 ____ Ne=8 Ne=6

RESULTADOS a 1,00E-01 1,00E-01 1,00E-01 1,00E-01 0,10579

OBTIDOS a 1 0,99999 0,99999 0,99999 0,99999 0,87577

A. 11,OOE-01 1,OOE-01 1,OOE-01 1,OOE-01 -0,2149

au,2 1,99999 1,99999 1,99999 1,99999 1,958

a.21,00E-01 1,00E-01 1,00E-01 1,00E-011 0,16487

A.,12 1,324E-12 -1,60707 2,722E-09 -1,08E-09 -0,1211
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L .M .
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D) MEIO HOMOGÊNEO COM RUÍDO NOS DADOS EXPERIMENTAIS

As Figs. 6.2 a 6.6 apresentam os resultados das estimativas das propriedades de um

meio homogêneo com 0-, =0,5, a, =0,5 e A =0,5.

Os dados experimentais têm ruído pseudo - randômico, da acordo com a descrição

feita na seção 5. 1. 1. A porcentagem de ruído para as Figs. 6.2 a 6.4 estão apresentadas

na Tabela 6.10O e a Tabela 6.1 1 apresenta a porcentagem de ruído pseudo - randômico

utilizado para as Figs. 6.5 e 6.6. Cada tabela consta de 10 simulações, com medições

obtidas mediante a solução do problema direto, onde: para cada simulação constam 40

valores, sendo que os primeiros 20 v'alores estão relacionados a 20 detetores externos e

os seguintes a 20 detetores internos posicionados todos eles segundo a Fig. 6.1 (c).

Todas as figuras mostram os resultados das estimrativas das propriedades para cada

simulação.

As Figs. 6.2 a 6.4 utilizam a Tabela 6. 10. A Fig. 6.2 utiliza os 20 primeiros valores

que correspondem aos detetores externos segundo a Fig. 6.1 (a). A Fig. 6.3 utiliza os

valores dos 10 detetores externos e 10 detetores internos posicionados segundo a Fig.

6.1(d). A Fig. 6.4 utiliza todos os valores dos detetores, externos e internos, segundo a

Fig. 6. 1(c)

As Figs. 6.5 e 6.6 utilizam a Tabela 6.1 1. A Fig. 6.5 utiliza os valores dos 1O

detetores externos e 10 detetores internos posicionados segundo a Fig. 6.1 (a).e a Fig.

6.6 todos os detetores segundo a Fig. 6. 1(c).
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Tabela 6. 10 Porcentagem de ruído, aplicados nos dados experimentais sintéticos,
relacionado à Fig. 6.2 a 6.4

No 1 2 3; 4 5
Simulação
No detetor

externo __ _ _ __ _ _ _

1 5,541E-01 5,55E-01 5,551E-01 5,551E-01 5,55E-01
2 -1,05764 4,281E-01 -4,79E-01 3,161E-01 -1,2232
3 3,781E-01 2,581E-01 -5,21 E-01 -11,701E-02 4,761E-01
4 -1,54196 3,641E-01 1,02E-01 9,85E-01 -3,041E-011
5 3,921E-011 -7,04E-011 4,701E-011 -11,83E-01 1,224402
6 -3,591E-01 -3,16E-01 8,601E-02 -4,561E-011 6,61 E-01
7 -5,271E-01 -3,481E-01 -1,63E-01 3,991E-02 2,481E-01
8 3,251E-011 1,229231 1,80E-01 2,351E-01 2,921E-011
9 -1,131E-011 -2,041E-02 -2,191E-01 -1,631E-011 -1,101E-01

10O -1,051E-01 3,271E-01 -2,04E-01 -5,461E-01 9,741E-01
1 1 -4,451E-02 -1,61 E-01 -1,08E-02 2,001E-01 4,461E-01
1 2 -1,2746 -6,04E-011 -1,071E-01 1,139441 5,41 E-02
1 3 3,61 E-01 4,151E-01 4,63E-01 -3,071E-01 4,361E-01
1 4 -4,431E-01 2,721E-01 5,671E-01 9,061E-01 -9,361E-01
1 5 -3,41 E-01 5,331E-02 4,701E-01 9,641E-01 -7,061E-01
1 6 3,161E-01 -1,091E-01 1,46E-01 -5,391E-01 4,531E-01
1 7 -4,761E-01 -4,001E-01 4,691E-01 4,971E-011 5,271E-01
1 8 9,501E-011 5,131E-01 -4,001E-01 -3,541E-01 -3,091E-01
1 9 3,801E-02 5,241E-011 7,761E-02 3,81 E-01 7,641E-01
20 6,281E-01 -2,92E-011 1,151894 -1,29134 -5,321E-01

Internos
21 2,481E-01 1,037521, -8,361E-01 -8,751E-02 6,151E-01
22 1,276455 -7,OOE-01 _6,901E-01 -5,241E-01 -3,751E-01
23 3,951E-01 8,681E-01 -2,171E-01 -7,621E-01 1,035914
24 -1,57424 4,301E-01 4,331E-01 5,31 E-02 -3,091E-011
25 2,641E-01 8,821E-02 -1,1O0E-01 1,188728 1,261E-02
26 6,191E-011 -6,691E-01 1,70E-01 -5,391E-01 4,5SE-01
27 3,741E-01 -5,951E-01 -2,771E-01 1,481E-01 6,84E-01
28 7,021E-01 1 ,56E-01 -4,691E-02 -1 ,04E-01 -1,61 E-0í
29 4,591E-01 -2,401E-01 -9,201E-02 2,791E-01 8,671E-01
30 -4,971E-01 -5,771E-01 3,731E-01 5,841E-01 9,391E-01
31 1,07615 -3,551E-011 1,160262 3,171E-01 -8,631E-02
32 7,941E-01 3,46E-01 4,731E-01 -8,161E-01 -1,981E-01
33 4,70E-01 8,431E-01 -3,951E-01 -1,04227 5,471E-01
34 -2,241E-01 -3,351E-02 -1,22898 -5,891E-01 -3,061E-011
35 -8,1 9E-01 6,68E-01 1,009025 -6,151E-01 -2,1 OE-01
36 5,571E-01 -3,721E-011 2,901E-02 4,63E-03 -11,971E-02
37 4,581E-011 5,43E-01 7,451E-02 -9,81 E-02 -2,781E-011
38 6,421E-01 -1,81 E-01 -3,821E-01 1,35E-01 7,421E-01
39 -7,881E-01 2,601E-011 -2,491E-01 -3,1OE-011 -3,721E-01

1 ~401 -1,36E-01 1,75E-01 -4,081E-01 -1,44E-01 1,1 1E-01
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TABELA 6.10O CONTINUAÇÃO

No 6 7 8 9 10
Simulação
No detetor

externo _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

1 5,55E-01 5,58E-01 5,58E-01 5,55E-01 5,55E-01
2 -9,701E-02 6,791E-01 -3,18E-01 3,60E-03 9,661E-01
3 -1,35622 4,91 E-01 5,42E-01 -1,01705 -2,91 E-01
4 3,18E-01 -4,61 E-01 -9,43E-01 -2,25E-011 4,02E-01
5 1,171E-01 7,801E-01 -1,10078 5,971E-01 -9,421E-02
6 4,301E-02 -9,921E-02 -2,91 E-01 -3,36E-01 8,931E-01
7 4,981E-01 -1,15954 -4,60E-01 -5,041E-01 -2,521E-01
8 3,52E-01 -2,19E-01 -8,52E-011 -5,35E-01 -4,59E-01
9 -5,69E-02 -6,29E-011 5,53E-01 6,83E-01 8,151E-01

10O 3,981E-01 -5,75E-01 6,56E-01 -3,78E-01 -9,07E-01
1 1 8,66E-01 9,071E-02 -7,00OE-01 -1,23831 -5,381E-01
1 2 -7,12E-01 2,271E-01 3,50E-01 -3,661E-01 4,841E-01
1 3 -3,301E-01 9,981E-01 -3,1 1E-01 7,96E-01 -1,171E-01
1 4 -5,801E-01 3,24E-01 5,981E-01 -1,O1 E-01 4,69E-02
1 5 -3,52E-01 -2,56E-01 6,291E-02 3,04E-01 6,28E-01
1 6 -2,1 OE-01 -3,44E-01 -1,49E-01 1,541E-01 -5,28E-01
1 7 5,581E-011 -1,571E-01 -8,62E-01 -5,81 E-01 -5,491E-01
1 8 -2,66E-01 -2,37E-01 -1,81E-01 -1,55E-01 -1,15E-01
1 9 1,813475 1,9E8E-01 -8,42E-01 -1,19991 -6,21 E-01
20 -2,75E-02 -4,67E-01 1,90E-011 -1,89532 -7,231E-01

Internos'
21 2,020782 -1,48586 7,14E-01 -5,19E-01 1,71 E-01
22 -2,371E-01 -1,45152 6,98E-01 1,02986 1,374222
23 3,59E-01 -1 ,29E-011 5,891E-01 -1 ,921E-01 -7,231E-01
24 -8,1 OE-01 1,000951 2,651E-01 9,741E-02 -2,61 E-01
25 -1,06686 4,09E-01 -7,30E-011 5,71 E-01 -2,37E-01
26 -2,34E-01 8,08E-011 -1,35267 1,03E-01 -6,42E-01
27 -6,22E-01 -3,33E-01 2,41 E-01 7,19E-01 -5,93E-01
28' -2,201E-01 2,591E-01 -3,30E-011 1 ,251E-01 6,831E-02
29 -5,28E-01 -7,66E-011 4,03E-011 11,28E-02 4,03E-01
30 -9,31 E-01 1,60E-01 -1,24E-01 2,40E-011 4,16E-01
31 -5,45E-01 -2,47E-01 1,124079 -6,671E-02 -5,151E-01
32 2,271E-01 -3,67E-01 -2,841E-01 3,91 E-01 -1,03561
33 1,67E-01 -3,84E-01 -2,97E-01 3,27E-01 -1,18E-03
34 -7,94E-02 3,36E-011 7,761E-01 5,641E-01 1,12026
35 1,15E-011 3,90E-011 2,90E-011 -5,66E-02 2,73E-01
36 -4,41 E-02 5,33E-011 -7,71 E-01 -8,20E-01 -8,80E-011
37 -4,80E-01 4,45E-01 -3,99E-011 -3,55E-011 -5,74E-01
38 -9,06E-011 1,273095 1,56618 -7,31 E-01 -1,28E-01
39 -4,37E-01 -9,98E-01 -1,16963 -6,24E-01 -7,02E-01
40 3,73E-01 1,1548341 -4,83E-01 1,61E-01 4,26E-01
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Tabela 6.11 Porcentagem de ruído, aplicados nos dadiosexperimentais sintéticos,
relacionados às Figs.. 6.5 e 6.6 ___

No 1 2 34 5
Simulação
No detetor

externo
1 1,222594 1,22443 1,224614 1,224798 1,226957
2 -1,07236 1,251E-02 -2,89183 2,141E-01 9,74E-01
3 3,307805 -1,07333 -9,72E-0i1 -8,75E-01 1,032234
4 4,821E-01 3,1856 1,20243 5,341E-01 -9,801E-01
5 -8,761E-01 1,331E-01 5,461E-01 1,039633 1,228013
6 -1,08107 1,750022 1,019079 5,621E-01 2,314863
7 -1,91277 1,648444 -1,35589 -5,821E-01 4,201E-02
8 -8,981E-02 3,461E-01 -4,651E-01 -1,79329 1,94489
9 -6,881E-01 -11,731E-01 -1,11777 1,246068 9,191E-01

10 -2,20991 -2,51 E-01 -1,14137 1,321057 9,891E-01
11 3,651E-01 2,069135 1 ,351E-02 -1,92569 -1,66641
12 -4,661E-02 -7,081E-01 -4,61 E- 1 -2,361E-01 1,037993
13 -1,92075 -6,46E-01 2,941E-01 1,626169 2,374154
14 -5,73E-01 5,59E-01 1,069555 2,064626 2,60E-011
15 -3,661E-03 4,07E-01 1,208243 -1,7583 2,271E-01
16 -3,801E-01 1,94E-01 5,731E-01 1,020691 6,231E-01
17 -6,1 1E-01 -1,25613 1,288893 9,541E-02 -1,83316
1 8 1,121E-01 1,36305 1,549075 1,769254 -8,641E-01
1 9 -1,431E-01 1,285465 -6,601E-01 1,701286 1,856043
20 -2,97023 1,184043 1,089034 -1,17942 -4,361E-01

Internos
21 -8,331E-01 -3,55582 -3,54932 -6,1IIE-01 -5,08211
22 1,626498 -9,001E-01 -7,51 E-0i1 1,404737 -2,50205
23 -3,161E-01 2,897003 7,82 E- 1 7,201E-011 -4,981E-01
24 9,58E-01 2,742213 1,942485 -2,621E-01 -1,37524)I
25 6,4SE-01 1,31 E-01 4,651E-01 -6,281E-01 -1,78251
26 -1,301E-01 1,081E-01 -4,001E-01 8,301E-01 4,991E-02
27 -5,401E-01 -1,7142 6,00OE-01 7,71 E-01 -1,83602
28 1,640017 -2,581E-021 -1,18762 -5,891E-01 -2,02725
29 1,205936 -9,551E-02 -7,03E-01 1,05613 -3,8lE-01
30 -2,331E-01 -1,4489 7,561E-01 -1,64002 -2,11752
31 5,721E-01 l,lOE-01 2,521E-01 -3,321E-01 -1,09043
32 -1,9027 -1,2342 -1,00358 4,021E-01 -1,19E-01
33 4,361E-011 3,801E-01 1,059373 -8,16E-01 2,31 E-01
34 7,291E-011 -5,141E-01 -7,041E-01 -2,9366 -8,541E-011
35 1,510298 1,901E-01 1,408325 -9,371E-011 1,116635
36 -2,171E-01 -1,79537 3,521E-01 -1,12758 3,691E-011
37 1,00768 -5,47E-01 -4,541E-01 -1,4543 1,539385
38 -2,02683 4,21E-01 2,841E-01 -4,01IE-01 2,366658
39 3,227922 7,79E-01 -1,87724 1 ,721E-01 -2,02429

1 401 -3,25893 1,6735911 1,5890271 5,251E-01 1,555861
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TABELA 6.11 CONTINUAÇÃO

No 6 7 8 9 10
Simulação
No detetor

externo__ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _

1 1,227095 1,227233 1,227371 1,227463 1,227601
2 -1,706245 1,04E-01 2,167701 -1,3734 3,06E-01
3 -2,371932 -6,85E-01 2,59E-01 -1,86582 -5,16E-011
4 3,07E-01 2,415779 -4,96E-01 -7,96E-01 4,57E-01
5 -1,68E-01 -2,0692 4,35E-01 6,54E-011 -6,14FE-011
6 3,97E-01 -6,40E-01 1,882415 -3,38E-011 -2,000776
7 4,54E-01 9,41 E-01 1,742999 -2,09242 -1,064995
8 1,089185 -2,04109 -1,64235 -2,03E-01 -1,OOE-01
9 3,40E-01 1,260369 1,488321 -6,70E-011 -5,49E-01

10o -8,66E-01 -,0v5 E -01l -8,08E-011 -1,40616 1,418835
1 1 -3,17E2-01 -3,78E-01 4,12E-02 -6,30E-01 -1,86E-01
1 2 -6,46E-02 1,747205 6,55E-03 11,14E-01 -1,411288
1 3 5,65E-01 2,081515 -1,05E-011 -1,28225 3,31 E-01
1 4 7,21 E-01 9,46E-01 1,463417 2,147585 -1,631115
1 5 -6,53E-01 1,476756 -1,81686 -1,12749 -5,23E-01
1 6 -1,632666 1,389837 -1,06E-01 7,36E-02 -1,454199
1 7 -7,13E-01 -1,61755 -1,52541 -1,38E-01 -9,50E-02
1 8 -2,433904 -6,78E-01 -5,90E-01 -5,33E-01 -4,48E-01
19, 4,27E-01 -1,3555 -6,39E-011 -1,91876 -1,00728
20- -1,221068 1,674013 -4,36428 -2,01742 -7,59E-01

Internos
21 -2,358948 6,93E-02 1,532336 5,39E-01 2,220017
22' -1,887908 -1,48698 -1,13923 5,53E-011 8,35E-01
23' 2,363895 1,918956 6,49E-011 1,518324 4,30E-01
24 4,06E-01 8,48E-01 9,18E-02 -3,82E-011 -1,234308
25 -1,649098 -1,27747 6,50E-01 -3,61 E-01 1,841434
26' -5,1 1E-01 5,67E-01 -7,95E-01 -6,OOE-01 1,527188
27 3,63E-01 3,48E-01 1,470422 -1,73041 -4,61 E-01
28 -1,285008 2,124075 1,70153 -8,47E-01 -1,OOE+00
29 1,498063 1,288551 -1,38875 1,872944 -9,95E-01
30' 7,59E-01 -8,12E-01 -4,63E-01 7,59E-01 1,18686
31 -3,95E-01 3,91 E-01 -3,99E-01 -1,03077 1,581191
32 -3,53E-01 -2,14202 -5,46E-01 1,16626 -1,305533,à
33 -2,261639 -1,19929 1,822031 -1,03E-01 -7,81 E-01
34 3,OOE-01 6,82E-02 5,1 1E-01 8,46E-011 1,551247
35 9,14E-01 -8,87E-01 -1,75E-01 1,687534 -1,420836
36 -1,006281 2,68E-01 2,19E-01 -9,60E-01 -1,025938
37 -1,788021 5,90E-01 2,29E-01 1,298427 8,27E-01
38 1,63498 -6,22E-02 1,011606 -9,30E-01 1,29E-011
39 -2,067866 -2,59503 -3,03894 -3,51383 4,234998
401 -2,020356 3,7280691 -3,344541 1,6891291 2,525385
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Figura 6.2 Soluções do problema inverso para um meio bidimensional homogêneo,

com 1,25 % de ruído nos dados experimentais, e díscretização espacial 20x20. 20

detetores posicionados segundo a Fig. 6.1 (a)
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CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS

FUTUROS

Este trabalho teve como objetivo estimar os coeficientes de absorção, espalhamento

e anisotropia em meios participantes bidimensionais, empregando o método Levenberg

- Marquardt, devido à facilidade de seu implementação do mesmo.

Na Apêndice 1 é apresentada a metodologia fonite detetor que já foi tratada para

problemas unidimensionais e será implementada para o problema inverso de

transferência radiativa bidimensional

Devido à existência de trabalhos publicados na solução do problema direto em

problemas de transferência de calor por radiação [47-55,61-62,67,68,73], permitindo

portanto uma validação dos resultados aqui obtidos optou-se por trabalhar com fluxos

integrados angularente.

Apesar de terem sido usados como.dados experimentais apenas medidas associadas

a uma grandeza relacionada à integração da intensidade da radiação em uma parte do

domínio angular, foi possível recuperar smultaneamiente os coeficientes de absorção 

de espalhamento e de anisotropia linear em nieios homogêneos. Para meios

heterogêneos foi considerado o caso particular em que eram possíveis dois valores

diferentes para as propriedades independentemente do número de regiões em que o

domínio é dividido. Neste caso foram apresentados os resultados onde sendo conhecido

AO~O~,, } calcula-se { o0 2 , 2,A 12 , e vice-versa, bem como os resultados em que

foi possível a recuperação simultânea de ) 1 e {O'a*>,2*' 2,A, 2 .
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Foi observado que para as faixas de valores das propriedades radiativas a serem

estimadas, as soluções obtidas apresentaram desvios significativos com relação aos

valores exatos, principalmente para o coeficiente de anisotropia linear, quando são

empregados apenas os detetores externos localizados nra fase sul do meio.

Isto se deve à baixa sensibilidade dos dados experimentais com relação às grandezas

que se deseja estimar. Também são considerados nesta tese casos - teste envolvendo a

estimativa de fonte internas ao meio. Sendo conhecida a forma e localização da fonte é

feita então a estimativa da intensidade da mesma.

As limitações aqui mencionadas têm três causas principais.

(i) A primeira causa está associada ao efeito raio. Usando quadraturas mais

adequadas foi possível reduzir seu efeito prejudicial mas não eliminá-lo.

(ii) A segunda está relacionada ao emprego de uma informação experimental

integrada no domínio angular, o que diminui a quantidade de informação

disponível no dado experimental. Principalmente quando está-se tratando de

espalhamento anisotrópico, deve-se buscar medidas experimentais sensíveis à

variação angular.

(iii) A terceira está relacionada à opção feita em se tomar medidas experimentais

apenas na face norte ou na face sul do domínio, e de fato, de forma a evitar

possíveis dificuldades associadas ao efeito raio, a maioria dos resultados aqui

apresentados como soluções dos problemas inversos foram obtidos considerando

radiação oriunda de uma fonte externa incidente posicionada na face sul e

detetores posicionados nesta mesma face, medindo, portanto apenas a radiação

que retorna por esta face após ter interagido no interior do meio. Faz-se

necessário, portanto, uma análise de sensibilidade com o objetivo de identificar

quais são as melhores posições para localizar os detetores e visando a estimativa
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de cada uma das incógnitas com o menor intervalo de confiança que está

relacionado ao inverso do coeficiente de sensibilidade. Lembra-se que os

elementos da matriz Jacobiana são os coeficientes de sensibilidade.

Para validar algumas destas observações são apresentados no Capítulo 6 os

resultados obtidos empregando medidas experimentais no interior do meio, para os

quais os coeficientes de sensibilidade são maiores. Os resultados melhoraram

significativamente com relação àqueles apresentadas no Capítulo 5.

Deve ser ressaltado que neste trabalho os coeficientes de sensibilidade foram

primeiramente calculados derivando a equação original de transporte com relação a

cada uma dos incógnitas. Para resolver este problema denominado problema de

sensibilidade, também foi empregado o método de ordenadas discretas usado para a

solução do problema direto. Adicionalmente os coeficientes de sensibilidades também

foram calculados usando uma aproximação por diferenças finitas com base na solução

do problema direto com pequenas perturbações nas incógnitas que se desejava

determinar.

O desempenho computacional do algoritmo implementado foi bom permitindo a

obtenção da solução de problemas inversos em meios discretizados em malhas

computacionais de 80x80 com alocação de memória e tempo de CPU adequados.

Como extensão do trabalho desenvolvido nesta tese podem ser realizados os

seguintes trabalhos de pesquisa:

1. A implementação computacional da metodologia fonte -detetor descrita no

Apêndice I para a estimativa dos coeficientes de absorção, espalhamento e

anisotropia para cada elemento de área no meio bidimensional;

2. Tratar os problemas nesta tese usando medidas da intensidade da radiação que

apresenta dependência angular;
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3. Minimizar o efeito raio com a busca de quadraturas mais adequadas, visando

principalmente o tratamento de espalhamento anisotrópico de ordem superior à

linear;

4. Investigar métodos de otimização global e a combinação destes com métodos

baseados no gradiente, visando garantir a obtenção do mínimo global com uma

boa velocidade de convergência, para qualquer estimativa inicial;

5. Em algumas aplicações é possível fazer medidas no interior do meio,

considerando os coeficientes de sensibilidade temos que os resultados

melhorara. Este aspecto também deverá ser investigado. Resultados para alguns

estudos preliminares so apresentados no Capitulo 6.

Para meios bidimensionais a metodologia fonte - detetor apresenta o potencial de

tratar um número maior de incógnitas do que aquele com o método de Levenberg -

Marquardt. Deve ser observado, porém, que o esforço analítico e numérico para

implementação da técnica fonte - detetor é maior do) que aquele associado ao método

de Levenberg - Marquardt em reconstruções em meios homogêneos, entretanto, para

meios heterogêneos , a situação se reverte.
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APÊNDICE 1

O EFEITO RAIO

Neste apêndice o efeito raio é apresentado de formia sucinta.

Efeito raio é uma deficiência principal do método de ordenadas discretas. Isto é

devido à discretização da variável angular. Este efeito vem da aproximação da radiação,

que varia continuamente com o ângulo, considerando apenas um conjunto especificado

de direções angulares discretas, e é independente cdo tipo de discretização espacial

utilizada. Uma vez que tal aproximação é feita, o efeito raio é encontrado.

O efeito raio para o método de ordenadas discretas foi reportado em 1968. Desde

aquela data melhorias vêm sendo reportadas. Essas melhorias são alcançadas através da

cow ersão da aproximação de ordenadas discretas em uma equação de harmônicos

esféricos pela introdução de um termo fonte fictício, através do incremento de

interações com direções ordenadas e propostas de diferentes conjuntos de quadraturas.

Para ilustrar a apresentação anterior, considere umi retângulo com três paredes frias.

A face sul é também fria, com a exceção de uma pequena lâmina colocada no centro da

mesma. A Fig. 1. 1 apresenta uma representação esquernática do problema descrito. Para

facilitar a apresentação, o meio é não participante.

norte

oeste leste

sul '~"quente

Figura 1. 1 Ilustração do ef.-ito raio
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Fisicamente, os três lados fios recebem radiação continua da lâmina quente

(emissora isotrópica). Isto resulta em um distribuiçãio de fluxo de calor contínuo e

simétrico ao longo da parede acima. Seguindo, a prática da discretização angular do

método de ordenadas discretas, considere o uso de seis direções discretas ao longo da

pequena lâmina quente (Isto pode ser uma aproximação S4). A solução exata para a

equação de transferência pode ser obtida para estas seis direções. Se o meio é

transparente, as intensidades que chegam à face norte são iguais à intensidade da fonte.

Em todas as outras posições não existe radiação alguma, e assim tem intensidade zero.

A aproximação angular produz uma distribuição de fluxo de calor distorcido.

Existem regiões com fluxos de calor finitos e regiões com fluxo de calor zero. Isto é

fisicamente impossível. Este efeito é conhecido como efeito raio. A aproximação feita

neste exemplo é a modelação da radiação variando continuamente com o angulo usando

radiação em um número finito de direções discretas. Mais explicitamente, sem

aproximação. Podemos concluir que o efeito raio é devido à pratica da discretização

angular, e é independente da discretização espacial. Um meio não participante é usado

nesta demonstração. Este efeito é também encontrado em meios participantes.

A seguir é apresentado o efeito raio observado por nós com as quadraturas. A

geometria do problema é a seguinte: o comprimento da base é 3L, 3 vezes maior do que

àquele usado nos casos-teste considerados nesta tese, O comprimento da fonte é L, e

esta situada no centro da fase sul, e os detetores estão situados na face norte do meio;

Detetores

fontes
Figura 1.2 Geometria do problema,, meio transparente.
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Nas Figs.1.3 a 1.8 são apresentadas as curvas de nível para q (half range flux)

empregando diferentes quadraturas.

2 -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - .5 - - - --1. - - - - - -

-- - - - - -- -- 5- -- - - - - - -- - - -- - - - - .. . . . . ..

1.5 - ----- -- ------ : 1.5 --- -- - ------ -- ---~~i
2- - - - -- - - --- - - - - -- - - - .. . . .

05 is 2 25 0.5 1.5~~~~~~~~~' 2 25

0, 5 1. S 

0.5 2 Z5 ~~~~~~ ~~~~~~05 1 S 2 25

Figura 135 Quadratura LSO S2 1Figura 14 Quadratura LSO S4

------- 2.521

Z5 ------ ------------- - ------* .

5.5 1 15 2 25605 1 1. .

Figura 15 Quadratura LSO S6 Figura 18 Quadratura SN S0
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APÊNDICE II

METODOLOGIA FONTE - DETETOR

A abordagem fonte - detetor para a análise de problemas inversos em transferência

radiativa envolve a formulação e a solução dos seguintes problemas:

(i) problema fonte;

(ii) problema detetor e problema auxiliar; e

(iii) Equação Inversa de Transporte (EIT).

11.1. Problema Fonte

* Problema Fonte foi descrito no Capítulo 3, e é conhecido como Problema Direto.

A formulação matemática do problema fonte bidimensional é dada por

1 I CEL~ t +- VI (r,E,Q, t) +o, (,E) I,E,Q, t)z

=aJf (r, E'-~ E,ÇQ'.Qj)(, E', Q', t)d j1'dE' + q (~, E, ,r
s2

E

considerando o problema estacionário, sem dependência espectral, com anisotropia

linear, em coordenadas cartesianas bidimensionais a Eq. 3.1 fica

Lembremos que Is<i,>), Ie,,j), In<i.j<», JWw. 1ã são os valores da intensidade de

radiação nas fronteiras. Consideremos o subínidice k , relacionado a uma determinada

posição fonte-detetor. Então, para um determinado k temos que a intensidade da fonte

externa será representada por I"~, e a intensidade medida por um detetor por jIdk (f de

fonte e d de detetor). Considerando somente a existência de fontes e detetores externos.
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Logo para um caso k a intensidade das fontes situadas em uma superfície S do meio,

pode ser escrita como

I ,com Q1 n, < 0, onde i é a normal à superfície Si, e Q,-ni <0 indica que

o fluxo ingressa com direção Qi,.

Da mesma maneira pomos considerar que as intensidades que chegam aos detetores

como

I'k se e somente se ni >, pois o fluxo sai do meio.

11.2. Problema Detetor

Para cada posição onde é localizado um detetor (na superfície So), formula-se um

problema adjunto onde as propriedades e intensidade de radiação no meio são

representadas com ar, , 1', etc. Esta formulação é obtida a partir do problema fonte,

dado pela Eq. (11. 1). substituindo pu, por - pu,, e ~, ou seja, -,, então tem-se

Então para um caso k' considerando somente a existência de detetores externos,

podemos escrever a intensidade que chega ao detetor como

coml COMQ *n >0, pois o fluxo que sai é o medido,

e os valores das intensidades que ingressam no meio, nas posições das fontes,

apresentadas como

j~kcom Q( , n< 0, para o fluxo que ingressa da fonte.

Os valores de a i) '~ e q j da Eq. (11.3) são funções de referência

arbitradas para as grandezas que se deseja estimar a a e Ii, 
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respectivamente. Lembremos que n representa a normal da superficie em que está

posicionado o detetor e k' representa a posição do detetor naquela superficie.

Considerar-se que o caso k representa uma posição determinada da fonte no meio

na superficie S, cuja intensidade é conhecida 1-*(ç), sendo calculado os valores da

intensidades que chega aos detetores situados na superficie So, ', no caso, k'

representa a posição do detetor na mesma posição da fonte na superficie S do caso k,

sendo agora calculada a intensidade I't' (Ç), tendo como conhecido a intensidade

medida pelo detetor na superficie So, I'd ver a Fig. 11. 1

CASO k CASO k'

I t()Fonte 1"4 liAf (Q) 1í1& detetor

Figura 11. 1

Impondo a coincidência das posições de colocação do detetor, k'= 1, 2, ... , 1, com

as posições de colocação da fonte, k = 1, 2, .. ,a função Pft (Q) representa a leitura

que seria feita, pelo detetor, se ele estivera-se medindo na posição que se encontra fonte

ou seja

onde iq representa a eficiência do detetor. Os outros smbolos já foram definidos

anterionmente.

11.. Análise das Condições no Contorno

Neste ponto é interessante analisar o tratamento das condições no contorno tanto no

problema fonte, quanto no problema detetor.
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Supondo para o caso k=JI na superfície de contorno S (superfície sul):

I'.= I'"(Q) a intensidade da radiação (ou fluxco angular de partículas neutras) é

imposta de forma parcial com relação à dependência angular (u > O ou Pu < 0; ~ > O

ou ~ < 0). A fração que não é prescrita resulta então das interações sofridas no meio

participante, sendo calculada com a Equação de Transporte de Boltzmann (ET). Nas

Tabelas 11. 1 a 11.4 são apresentados os resumos da análise das condições no contorno do

meio para o problema fonte, no caso que a fonte e o detetor estiverem posicionados em

faces opostas; as Tabelas 11.5 a 1.8 as condições no contorno do meio para o detetor,

respectivamente.

Tabela II. 1: Análise das condições no contorno para o problema fonte

Fonte posicionada na superfície S = O, ou seja os casos, k = 1, 2,3,4
> o IS.,,, =prescrito =i"

< o n k,,,,= prescrito = o > O -n` medido= i .,

P>0 W(/,,. O= prescrito =0

P < O le< k,. prescrito=O

Tabela 11.2: Análise das condições no contorno para o problema fonte

Fonte posicionada na superfície S, x = L, ou seja os casos k = 1, 2,3,4

> o ~iSk, prescrito =0

< O ~in, 1k= prescrito =o

/1>0 ~ ~ ,, = prescrito =0 pu<O 11~)= medido= <k

/1 <0 I~e, = prescrito =k
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Tabela 11.3: Análise das condições no contorno para o problema fonte

fonte posicionada na superfície S,, = L, ou seja os casos, k,,, = 1, 2,3,4

>0 O=SA,] prescrito =o <0o ISk7, medido= jik,i

< O ~ ~ -prescrito = Pkn

,>0 O=, prescrito =0

pU <0Ol ,. = prescrito =o

Tabela 11.4: Análise das condições no contorno para o problema fonte

Fonte posicionada na superfície S,,,, x = 0, ou seja os casos k = 1,2,3,4

> >0 iS(1k prescrito =0

<0 of~,, prescrito = O

iU>0 O prescrito=

P <0Ol" = prescrito o O > O medido=JIk

Os valores prescritos correspondem à radiação (ou fluxo angular de partículas

neutras) entrante no meio, enquanto os restantes correspondem aos valores que podem

ser medidos experimentalmente fora do mesmo.

Tabela 11.5: Análise das condições no contorno para o problema detetor
Fonte posicionada na superfície S, y = 0, ou seja os casos, k = 1, 2,3,4

<0 =,s. prescrito =0 o >0 o <;):k: calculado-

~~~ >0 1' ks ,= prescrito = 1.tIk"

ji<0 1,wk,= prescrito =0o

'U>0OF = prescrito =0o
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Tabela 11.6: Análise das condições no contorno para o problema detetor
Fonte posicionada na superfície S,, x = O , ou seja os casos k 1, 2,3,4

<0 o prescrito = o

~~~ >0 =~(,'l' prescrito= O

Pu<0 rw(ã,`,= prescrito = r

P >0 OI'e k.> =prescrito =o U >0 o calculado=

Tabela II.7: Análise das condições no contorno para o problema detetor

fonte posicionada na superfície S,, y = L, ou seja os casos, k',, = 1, 2,3,4

< <0 1s, k',=prescrito = `,dk

>0 f&, prescrito =0o <0 - calculado =

<0 O prescrito =0

P>0 l'ek. =prescrito =0

Tabela 11.8: Análise das condições no contorno para o problema detetor

Fonte posicionada na superfície S,, x , Oou seja os casos k = 1, 2,3,4
~~ <0 I~~1 ,k=1 prescrito =0

>0 O=,nk. prescrito =O

P<0 Iw(") = prescrito = O <0 O= calculado= '

p >O Ie k> =prescrito = Ik'e

A observação cuidadosa de cada uma das situações apresentadas nas Tabelas I1. 1 a

11.8 é fundamental na implementação do método, tendo em vista que estes valores

entram na composição da Equação Inversa de Transporte (EIT).
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11.4 Problema Auxiliar

Temos que se existe 1<'(r,Ç2) , existirá uma função (r,-Q), com direção e sentido

contrário a Q isto é -, mas de igual magnitude; então a função auxiliar pode-se

definir como

10(r,Ç2) = l1(r,-Q) (11.5)

Obtém-se do problema adjunto dado pela Eq.(II.2) chamado agora problema auxiliar

ai1 14 a y]4

.O < x<L, -1 • g 1 (11.6)

O operador na Eq.(II.6) é idêntico àquele da Eq.(II.2). A principal diferença do

problema fonte para o problema auxiliar reside no fato de que o primeiro depende das

grandezas que se deseja estimar, sendo usadas portanto estimativas ao longo de todo o

processo de solução do problema inverso, e o segundo utiliza valores de referência

arbitrados para as mesmas grandezas. A consideração da existência e do conhecimento

destes valores de referência é frequentemente usada na teoria de perturbação e é

consistente com a situação prática na aplicação de diagnóstico de defeitos (ensaios não

destrutivos realizados na indústria) e tumores (tomografia computadorizada utilizada em

medicina).

A análise das condições no contorno do meio realizada para o problema detetor,

apresentada na Tabela II.2, é válida para o problema auxiliar, com a ressalva da

inversão do sinal da variável angular.
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Conforme será descrito na seção seguinte, as soluções do problema fonte, I.'(r,Çú),

e do problema auxiliar, I*k(r,Ç2), são usadas na montagem da Equação Inversa de

Transporte (EIT).

11.5 Equação Inversa de Transporte

Para a obtenção da Equação Inversa de Transporte (EIT), primeiro calculemos a

divergência de Q,'i 1 

di'v[f £ j1i/ =/ / 1 (% + aI 1 0 f ) ',(i +~, ""' ) (II.7)
ax ay ax ay

ordenemos

í, <. jjI,= iv !,.I I', r arI 
ax av ax a

multipliquemos (.2) -1', e de (.7) , obtemos

div[ 1Q.I' i/'I,]-(4, a + i aP )i/+ a, íij 1 -

flM(j' ) »m(jj) [1 + A1<,,i) I Mq(,i ,F O (I

agora multipliquemos (11.2)* 

ax ay il + (i,j) Il(i,j)-

Li a' (ii
Y-, wMUI,tíi (i.j) [1 + A' 1(i,j) (IMIUfl + ~f1flI)] , - q,((ij) i, = o (11. 10)

agora façamos (1. 9) - (II. 1 0)
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Loa,

Lo a

Considerando que não existem fontes internas e u mi espalhador isotrópico

então a Eq. (1. 1 1) fica:

ni 4r

Loa

+Y. J)wM,,1)1' mlij) 1> o0 (11.12)
n147r

Somando em 1 , e integrando sobre o área do meio

LL LI~~~~~ LL 1lo

55 1,!> +fdx.dy a a Y 
00 100 1=O

00 / =I mlI 4ir

Da Eq. (II. 1 3) a equação inversa de transporte pode-se escrever como

-JJdx dv .dv[Y~ , i F,1=-Jçl In, 1 ' dS (11.14)

n é a normal à superfície onde se encontra o fonte.

A equação (11. 14) pode ser escrita como:

L L 1, L L LLo a '-a 

-Is nd, ç 1 i jk.%-, dS - nd Q ke 0' l'à, dS-J 1n ., .j,'ik>i íkd
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Lo
-j JS" n' Q * 1k, / *lkÁ1 1 ds (11.15)

Portanto se existem k= 4 e k'=4 para cada superfície e se são 4 superfícies então

temos 1 6x 16 = 256 equações. As incógnitas no caso do meio heterogêneo será o triplo

do número de elementos que particionemos o meio, portanto, todas as combinações

possíveis de pares fonte - detetor.

Sendo derivado da Eq.(11.7), este sistema, denominado Equação Inversa de

Transporte, também é composto por M equações não lineares onde M foi definido

acima. Observar que os dados experimentais necessários para a solução do problema

inverso são utilizados no termo do lado direito da Eq.(11.8) onde aparece a intensidade

da radiação, ou o fluxo angular de partículas neutras, no contorno do meio (ver Tabelas

II. 1 ~ 11.2).

II.6 Solução da Equação Inversa de Transporte

Para efeito de demonstração, aqui será considerado o caso particular de estimativa

dos coeficientes de extinção a, (absorção + espalhamento) e o coeficiente de

espalhamento anisotrópico cr, Como I(r,42) depende diretamente das incógnitas, o

sistema (11. 14) é não linear.

Primeiro são definidas as grandezas , lembremos

r=i*er +j.e,1 e Çjp ,+ e

Aar a, ,() ,()(11. 16)

Aa,(,, (r, (, *)-a' r2 )(11. 17)

Fazendo então a expansão em uma base espacial e em uma base angular, escreve-se

AU, (r) = {Aõj T .i if(r) (11.18)
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='- y_ 211 Aõd) T r)P(' (11. 19)
1-I 4r

onde ~7(r) é a base usada na representação espacial, enquanto na variável angular é

feita uma expansão em Polinômios de Legendre, ,5~.)

Levando as Eqs. (11.18) e (11.19) na Eq.(II.15) e empregando as condições no

contorno definidas nas Tabelas II. 1 e 11.2, a EIT é reduzida a um sistema de equações

lineares

J

Y.,, ii= h,, m = 1, 2, ..., M (II.20)

onde os elementos do vetor de incógnitas Z são

Z ={,AJ, Ad} (11.21)

ni representa a discretização espacial e 1 representa a discretização angular e J é o

número total de coeficientes a serem calculados. Os coeficientes W4',,. são integrais

advindas da EIT, após o uso das expansões dadas pelas Eqs. (11. 18) e (11. 19),

envolvendo as soluções do problema fonte e do problema auxiliar.

A solução do problema inverso aqui considerado resume-se então na solução do

sistema representado pela Eq. (1.20). Para a obtenção do vetor Z podem então serem

usados esquemas iterativos baseados no método de Newton. Parte-se de uma estimativa

inicial 2 0 , e ao longo do processo iterativo, com a determinação do vetor Z~"' (onde h

é o contador de iterações), novas estimativas são obtidas para as grandezas que se deseja

estimar, podendo então serem calculados novos valores para a solução do problema

fonte, 1 (r, Q) e consequentemente novos valores para os coeficientes W,,. do sistema

(11.20). Daí então novos valores podem ser calculados para os componentes do vetor Z.

Este é portanto um processo iterativo que é usado até que as propriedades materiais

estejam estimadas dentro de um grau de precisão arbitrado a priori.
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Como o sistema (11.20) pode ser mal condicionado, e com possíveis problemas de

existência e unicidade, uma das opções para a sua solução é o emprego de projeções de

Bregman (1 967), que com o uso da função entropia pode ser descrito pelo algoritmo:

for k = O até o número máximo permitido de iterações

for m = 1, 2, .... M (uma linha por vez)

for j=1 ,.. 

Zh+] =Zh exp[- ' W',, (11.22)

onde h é o contador de iterações.

Para os casos em que há solução, este algoritmo de ação por linha é

incondicionalmente convergente. A convergência pode não ser rápida, mas é

compensada pela robustez do algoritmo no tratamento de problemas mal -

condicionados, sem a necessidade da determinação de parâmetros de regularização.


