
 
 

 

 

Desenvolvimento de Métodos Inversos para Projeto de 

Canais Sujeitos a Escoamento Compressível 

 

Diogo Alves Vicente 

 

 

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Aeroespacial 

 

Júri 

Presidente: Professor Auxiliar Doutor Fernando José Parracho Lau, Departamento 
de Engenharia Mecânica 

Orientador: Professor Associado Doutor João Eduardo de Barros Teixeira Borges, 
Departamento de Engenharia Mecânica 

Vogal: Professor Auxiliar Doutor José Maria Campos da Silva André, 
Departamento de Engenharia Mecânica 

 

novembro 2013



ii 
 

Agradecimentos 

 

 Devido às contribuições prestadas para esta dissertação, uma nota de agradecimento 

a: 

• Professor David Martins de Matos, pela ajuda na compilação das bibliotecas PETSc; 

• Professor José Carlos Pereira, pela disponibilidade em responder a dúvidas; 

• Professora Lurdes Morais, pela revisão do Português nos primeiros capítulos; 

• Pedro Albuquerque, pela revisão da formulação teórica. 

Por fim, um agradecimento especial ao Professor João Eduardo Teixeira Borges pela 

disponibilidade, apoio e orientação durante o período de execução da dissertação. 

Resumo 

 

 Esta dissertação apresenta um método para o desenho de condutas bidimensionais, 

sujeitas a escoamento irrotacional compressível. O método é baseado na mudança de 

variáveis do plano físico �� para um plano computacional ��, onde � é a função potencial de 

velocidade e � é a função corrente. Esta mudança de coordenadas dá origem a uma equação 

diferencial parcial fortemente não-linear, a qual necessita de um tratamento numérico cuidado. 

A equação em questão é deduzida e um método numérico baseado em diferenças finitas é 

apresentado. O método numérico é usado num programa computacional escrito em linguagem 

FORTRAN, utilizando as bibliotecas PETSc. Este programa é aplicado a casos teste e os 

resultados são apresentados e discutidos, sendo feita uma validação sempre que possível. 

Palavras-chave: Método Inverso, Desenho de Condutas, Mecânica dos Fluidos 

Computacional, Escoamento Compressível 
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Abstract 

 

 This master thesis presents a method for the design of two-dimensional ducts in 

irrotational compressible flow. The method is based on a transformation of variables from the 

physical ��  plane to a computational ��  plane, where	� is the velocity potential and � is the 

stream function. This coordinate transformation results in a strongly non-linear partial differential 

equation that requires a careful numerical treatment. The equation is deduced and a numerical 

procedure based on finite differences is presented. The numerical procedure is used in a 

computational program written in FORTRAN and using the PETSc libraries. This program is 

used in test cases and the results are presented and discussed. A result validation is made 

whenever possible. 

Keywords: Inverse Method, Design of Ducts, Computational Fluid Dynamics, Compressible 

Flow   
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

 

 Os métodos para projetar um sistema que envolva fluidos podem dividir-se em dois 

grupos: os métodos diretos e os métodos inversos. No primeiro caso é arbitrada uma geometria 

que é seguidamente analisada para calcular o escoamento originado pela mesma. No caso das 

características do escoamento não serem apropriadas, procede-se à modificação da geometria 

e à correspondente análise. Este tipo de estratégia tem a desvantagem de dar frequentemente 

origem a um número muito elevado de iterações no desenho da geometria, com o consequente 

dispêndio de tempo e recursos computacionais. 

 Em alternativa, os métodos inversos envolvem a imposição de condições como a 

velocidade ou pressão nas paredes do escoamento e, utilizando uma formulação matemática 

adequada, calcula-se a geometria que dá origem às condições pretendidas. Desta forma, a 

geometria final é calculada de forma imediata, sem serem necessárias iterações subsequentes, 

poupando esforço e tempo. No entanto, estes métodos têm a desvantagem de necessitarem de 

um tratamento matemático mais complexo e cuidadoso, pois facilmente dão origem a 

problemas mal postos, sem solução física. 

 Outras abordagens são apresentadas por Lewis [1], as quais se baseiam na teoria de 

vorticidade à superfície, e por Scascighini e Troxler [2], que se baseia na formulação inversa 

das equações de Euler. 

 O problema já referido, de condições iniciais gerarem problemas mal postos, foi 

abordado por Volpe e Melnik [3] que incorporaram um parâmetro livre nas pressões impostas, 

o qual é ajustado ao longo do processo iterativo de forma a garantir a existência de uma 

solução. 

 Observando a quantidade de trabalhos já publicados sobre o tema, é possível antever 

que as vantagens dos métodos inversos superam as desvantagens. O trabalho que se 

apresenta está ancorado no artigo de Borges [4] que propõe um método para o cálculo das 

paredes de uma conduta sem bifurcações em escoamento irrotacional incompressível, que 

envolve uma transformação de variáveis entre as coordenadas físicas � e � e as coordenadas 

computacionais � e � (as quais representam respetivamente a função potencial de velocidade 

e a função corrente). Esta transformação tem a mais-valia de tornar o domínio computacional 

um retângulo, o qual é fácil de discretizar usando uma malha regular. As equações que dão a 

transformação de coordenadas são deduzidas a partir das definições de escoamento potencial: ���	"#$ = 0 e 3�!4+"#$5 = 0. Uma abordagem semelhante é apresentada por Stanitz [5] onde se 

realiza uma transformação de coordenadas entre os planos computacional e físico, a qual é 
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definida a partir da velocidade local adimensionalizada e das funções de corrente e do 

potencial de velocidade. O método numérico utilizado para projetar cascatas de pás, utilizando 

a estratégia anterior, é delineado pelo mesmo autor num relatório posterior (Stanitz e Sheldrake 

[6]). Uma extensão desse método para o caso tridimensional foi apresentada mais tarde por 

Stanitz [7] onde são usadas duas funções corrente e uma função de potencial de velocidade.  

 O método utilizado neste trabalho é uma extensão do artigo de Borges [4] para 

escoamento compressível. Neste caso, as transformações de variáveis dão origem a equações 

fortemente não lineares, tanto nas fronteiras como nos pontos internos do domínio. 

 

1.2. Objetivos 

 

 Pretende-se com este trabalho o desenvolvimento de um programa de computador que 

resolva o método inverso aqui descrito. Este programa deverá ser aplicado a casos teste para 

escoamento subsónico alto (regime compressível). 

 Para atingir este objetivo a formulação teórica e os métodos numéricos que serão 

utilizados baseiam-se no trabalho de Borges [4], com as devidas modificações e correções que 

contemplam os efeitos de compressibilidade do escoamento. 

2. Formulação Teórica 

 

 A base deste método é a assunção de que o escoamento é irrotacional, ou seja, 

 ���	"#$ = 0 (1)  

 Quando o escoamento é irrotacional pode definir-se potencial de velocidade como: 

 	"#$ = ∇� (2)  

e as componentes da velocidade podem ser descritas por: 

 

67
8� = 9�9� = �(
! = 9�9� = �)

: (3)  

onde � e ! são as componentes da velocidade segundo as coordenadas � e �, respetivamente, 

e � = ���, �� é a função potencial de velocidade. A notação �( será utilizada para indicar a 

derivada parcial de � em relação a � e, analogamente, �) para a derivada de � em relação a �. 
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 Por outro lado, recorrendo à definição de continuidade: 

 ∇. 4+"#$5 = 0 (4)  

de onde resultam as relações: 

 

6=7
=8 � = 1+9�9� = 1+�)! = − 1+ 9�9� = −1+�(

: (5)  

onde � = ���, �� é a função corrente e + = +��, �� é a massa volúmica local. Juntando os 

resultados de (3) e (5) chega-se à relação entre as primeiras derivadas das funções de 

corrente e de potencial de velocidade: 

 

67
8 �( = 1+�)�) = −1+�(

: (6)  

O método utilizado passa pela inversão das equações para que � e � sejam dependentes de � 

e �. Assim recorre-se às expressões deduzidas por Thompson et al. [8] de onde resulta: 

 

67
8 �( = ���	�� − ���	�) = − ���	�� − ���	

: (7)  

 

67
8�( = − �	�	�� − ���	�) = �	�	�� − ���	

: (8)  

Substituindo as equações (7) e (8) nas igualdades (6), obtém-se: 

 

6=7
=8 ���	�� − ���	 = 1+ �	�	�� − ���	 ⇔ �� = 1+ �	���	�� − ���	 = −1+ �	�	�� − ���	 ⇔ �� = −1+ �	

: (9)  

O denominador comum a estas expressões tem uma interpretação geométrica importante, pois 

é o Jacobiano da transformação: 

 � = �	�� − ���	 = 1+�	A + +��A = �	A + +A��A+  (10)  

A transformação de coordenadas só é bem definida quando � ≠ 0 e � ≠ ∞, os quais são pontos 

singulares da transformação. 
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 Retomando a equação da continuidade (4), pode-se expandi-la da seguinte forma: 

 9�+�(�9� + 94+�)59� = 0 ⟹ +∇A� + +(�( + +)�) = 0 (11)  

Voltando a usar as expressões de Thompson et al. [8], substituindo as relações (9) de forma a 

eliminar a variável �, expandindo termo a termo e simplificando obtém-se: 

 ∇A� = − F��+ 4+	�� + +��	5 + �	+A 4�		 + +A���5G 1�A (12)  

para o primeiro termo. Para os termos seguintes vem de Thompson et al. [8]: 

 +( = ��+	 − �	+�� = �	+	 + +A��+�+�  (13)  

 +) = �	+� − ��+	� = +4�	+� − ��+	5+�  (14)  

Usando as relações (7) em conjunção com os resultados anteriores: 

 +(�( + +)�) = �	4�	+	 + +A��+�5 − ��+4�	+� − ��+	5�+��A
= +	4�	A + +A��A 5 + +�4+A�	�� − +A�	��5�+��A = +	+�  

(15)  

Assim, a equação da continuidade fica na forma: 

 −+ F��+ 4+	�� + +��	5 + �	+A 4�		 + +A���5G 1�A + +	+� = 0 (16)  

sendo necessário calcular as derivadas de + relativamente à função corrente e à função 

potencial de velocidade. Para isso é utilizada a expressão (8.13) do livro de Anderson [9]: 

 +	 = − +2�A 9�"A�9�  (17)  

onde � é a velocidade do som local e " a velocidade local. Por definição, a magnitude e a 

direção da velocidade são dadas por: 

 "A = �A + !A (18)  

 * = �I��J K�!L (19)  

Aplicando as igualdades (3), (7) e (9): 
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 "A = ��A + ��A�A = K1+LA �	A + ��A�A = 1+
1+ �	A + +��A�A = 1+� (20)  

 * = �I��J M−+���	N (21)  

Usando este resultado na expressão (17): 

 +	 = − +2�A 9 K
1+�L9� = +2�A O 1+�PA Q2�		�	 + 2+��4+	�� + +�	�5R
= 2+�		�	 + 2+A��A+	 + 2+S���	�2�A�+��A  

(22)  

Isolando as derivadas de +: 

 M1 − 2+A��A2�A�+��AN +	 = 2+�		�	 + 2+S���	�2�A�+��A 	
⇔ +	 = 2+�		�	 + 2+S���	�2�A�+��A M1 − 2+A��A2�A�+��AN =

+�		�	 + +S���	��A�+��A − +A��A  
(23)  

De uma forma análoga é possível obter a derivada em ordem a �: 

 +� = +�	��	 + +S������A�+��A − +A��A  (24)  

 Antes da substituição na equação (16) é possível verificar que: 

 +	�� + +��	 = +�		�	�� + +S��A�	� + +�	��	A + +S�	������A�+��A − +A��A
= +�	��4�		 + +A���5 + +A��	��A�+��A − +A��A  

(25)  

Substituindo, finalmente, obtém-se: 

 −+ T��+ M+�	��4�		 + +A���5 + +A��	��A�+��A − +A��A N + �	+A 4�		 + +A���5U 1�A
+ +�		�	 + +S���	��A�+��A − +A��A 1+� = 0 

(26)  

Reorganizando, para pôr em evidência as derivadas de segunda ordem: 
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 T− M +�	��A�A�+��A − +A��A + �	+ N 1�A + �	�A�+��A − +A��A 1�U �		
− M +S�	��A�A�+��A − +A��A + +�	N 1�A ���
+ T−M ��+A��A�+��A − +A��AN 1�A
+ M +A���A�+��A − +A��AN1�U �	� = 0 

(27)  

Como se pode verificar os termos da derivada cruzada anulam-se pelo que não irão aparecer 

na equação final. Multiplicando ambos os membros por  
VWX(Y  dá origem a: 

 T− M +A��A�A�+��A − +A��A + 1N + +��A�+��A − +A��A U �		
− M +Z��A�A�+��A − +A��A + +AN ��� = 0 

(28)  

Considerando a expansão de +� chega-se à expressão: 

 T1 − �	A�A�+��A − +A��A U �		 + T1 + +A��A�A�+��A − +A��A U +A��� = 0 (29)  

 É possível verificar que esta equação se reduz à equação de Laplace quando a 

velocidade do som tende para o infinito (a massa volúmica pode ser eliminada através de uma 

adimensionalisação adequada), o que corresponde ao caso incompressível. 

 As condições fronteira impostas no problema inverso são a distribuição de velocidade 

nas paredes da conduta. Assim, da equação (20) vem: 

 "A = 1+� ⟺ �	A + +A��A = 1"\A (30)  

 

onde "\ é o módulo da velocidade na parede. Considerando � a distância medida ao longo da 

parede, pode-se escrever: 

 "\ = "\��� (31)  

 Como as equações utilizadas incluem correções de compressibilidade, é necessário o 

cálculo da massa volúmica, número de Mach e velocidade do som locais. A velocidade do som 

local é dada pela relação com a velocidade do som de estagnação, rearranjando a equação 

3.32 de Anderson [9]: 
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 � = ]��A − & − 12 "A (32)  

onde � é a velocidade do som, " é a velocidade, 0 indica condições em estagnação e & é a 

constante adiabática do fluido. 

 A massa volúmica é obtida através da expressão que relaciona a massa volúmica de 

estagnação e a massa volúmica local para escoamentos isentrópicos [10]: 

 + = +� F1 + & − 12 �AG^ _`^_
 (33)  

onde + é a massa volúmica, o índice 0 refere-se a condições de estagnação, � é o número de 

Mach e & é o quociente de expansão adiabática do fluido. 

 O número de Mach é calculado para cada ponto pela razão da velocidade local com a 

velocidade do som local: 

 � = "� (34)  

 Do ponto de vista numérico é conveniente impor a velocidade como função de �. Desta 

forma, as condições fronteira podem ser integradas diretamente na formulação do método. Tal 

objetivo é alcançado considerando que, ao longo de uma linha de corrente: 

 " = 9�9� ⟹ � = a"3� (35)  

Este integral fornece a função ����, que substituindo em (31) dá origem a: 

 "\ = "\��� (36)  

 Nas fronteiras a montante e a jusante, é considerado que o escoamento é uniforme, o 

que é imposto através da condição: 

 �		 = 0 (37)  

 A equação (29) em conjunto com as condições fronteira acabadas de descrever 

definem o valor de � no domínio computacional. Para calcular a distribuição das coordenadas 

em y recorre-se às equações (9) obtendo as expressões: 

 � = − a +��3��bcdefg  (38)  
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 � = a 1+ �	3�	bcdefg  (39)  

Estas equações permitem calcular a coordenada y ao longo de uma linha de corrente e entre 

linhas de corrente respetivamente. 

3. Implementação 

 

 Nos objetivos desta dissertação inclui-se a escrita de um programa de computador que 

resolva o problema já apresentado. Neste capítulo são descritos o método numérico e os 

recursos de software utilizados. 

3.1. Linguagens de Programação e Bibliotecas Utilizadas 

 

 Para a implementação do método foi escolhida a linguagem de programação 

FORTRAN. As razões para a escolha prendem-se com a rapidez de processamento, 

comparada com outras linguagens (ex: MATLAB), e a existência de código disponível para o 

caso incompressível. 

 Como a implementação de um solver de raiz é um processo muito moroso [11], as 

bibliotecas PETSc [12] [13] [14] foram utilizadas para a implementação do método de Newton 

utilizado na resolução das equações não lineares. As bibliotecas PETSc são um conjunto de 

ferramentas dedicadas à solução de problemas representados por equações diferenciais 

parciais através de métodos numéricos. Os vários métodos incluem métodos de Krylov para 

sistemas lineares, métodos de Newton-Krylov para sistemas não lineares, pré-condicionadores 

e métodos sem matrizes. 

 Para a elaboração de gráficos durante o pós-processamento, utilizou-se a linguagem 

MATLAB, pois é muito mais fácil de utilizar no desenho de gráficos personalizados; os 

problemas de desempenho mencionados acima não são de modo algum significativos. 

3.2. Dados de Entrada 

 

 Para facilitar a edição, os dados de entrada são escritos num ficheiro “.DAT” que é lido 

pelo programa. Os parâmetros necessários são a distribuição de velocidade na fronteira (já 

discretizada), o caudal, o número de pontos a discretizar em � e em �, a coordenada � da 

fronteira a montante, a coordenada � de um ponto arbitrário e as coordenadas � e � do 

mesmo ponto. Como o escoamento é compressível, é também necessário indicar a massa 

volúmica de estagnação, a velocidade do som de estagnação e a constante adiabática do 
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fluido. Estes parâmetros fecham o problema do ponto de vista matemático. Do ponto de vista 

numérico, convém inserir ainda a tolerância aceitável e o número máximo de iterações como 

critério de paragem. 

3.3. Aproximação Inicial 

 

 Na utilização do método de Newton, a primeira aproximação é de importância crucial 

para a resolução do problema, dado que as sub-rotinas de solução não lineares podem não 

responder bem a valores iniciais afastados da solução [11]. De facto, foi notado no decurso dos 

testes numéricos realizados que pequenas variações na qualidade da aproximação inicial são 

suficientes para levar à divergência do método. Nesta dissertação, a primeira aproximação 

usada assume que a derivada �� é constante ao longo de uma linha equipotencial � = ��h��. A 

equação (30) pode ser reescrita da seguinte forma: 

 �	A = 1"\A − +A��A ⇔�	 = ] 1"\A − +A��A  (40)  

a qual é válida para os pontos das fronteiras onde a velocidade é imposta. Se o termo dentro 

da raiz for menor que zero �	 é definido como zero. 

 Por outro lado, nos pontos das fronteiras verifica-se a expressão: 

 �i,\ = �i^_,\ + �	∆� (41)  

que advém diretamente da malha computacional, usada neste método, ser retangular uniforme. 

Utilizando as equações (40) e (41) é possível construir um método de aproximação inicial 

genérico. Assim, começou-se por arbitrar que todos os pontos possuem a mesma coordenada �, neste caso a coordenada da fronteira a montante. Seguidamente, aplicando as equações 

(40) e (41) calcula-se o novo valor de �. O valor da derivada �� usado na equação (40) é 

calculado utilizando o pressuposto feito anteriormente de que este é constante ao longo de 

uma linha equipotencial, e portanto: 

 ��i = �i,k� − �i,_∆���� − 1� (42)  

onde �� é o número de pontos na direção �� da malha computacional. A derivada �	 é 

seguidamente calculada através da média dos resultados do ponto atual e do ponto anterior 

resultantes da equação (40): 

 �	i = 0.5m] 1"\Ai^_ − +Ai^_��A i^_ + ] 1"\Ai − +Ai��A in (43)  
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 É de notar que este método não é direto e requer mais do que uma iteração para 

originar uma aproximação inicial suficientemente boa. No programa escrito para esta 

dissertação foram usadas seis iterações para se obterem boas aproximações. No entanto, 

estas iterações não se revelaram suficientes para todos os casos teste. De facto, foi necessária 

a utilização de correções para os valores das fronteiras. Isto acontece pois, para casos não 

simétricos, a aproximação inicial simples tende a gerar uma descontinuidade na derivada de 

uma das fronteiras que não é resolvida pelo método numérico. Esta descontinuidade 

manifesta-se graficamente como um ângulo na função ���� presente na fronteira em questão. 

Para colmatar esse facto foram usadas duas funções de alisamento. 

 Uma das funções de alisamento calcula a velocidade em cada ponto das fronteiras e 

compara-a com a velocidade imposta nesse ponto [4]. Seguidamente corrige a coordenada � 

do ponto através da seguinte expressão: 

 �∆��op_ = �∆��o T1 + M"qrsto"q − 1N O∆�∆�Po "qcstU (44)  

onde os expoentes � e � + 1 se referem ao número de iteração e "qrsto  é a velocidade na 

parede calculada durante a iteração �. Esta expressão foi usada por Borges [4] como método 

de ajuda à convergência. 

 A outra função de alisamento é puramente matemática e não tem em consideração as 

condições-fronteira do problema. Esta função é obtida considerando que pontos adjacentes 

podem ser descritos aproximadamente por uma função polinomial de segundo grau. Foi 

retirada do livro Applied Analysis [15] e toma a forma seguinte: 

 �i.\ = 135 4−3�i^A,\ + 12�i^_,\ + 17�i,\ + 12�ip_,\ − 3�ipA,\5 (45)  

Nos pontos a montante os índices podem tomar valores negativos e, assim, as seguintes 

variações são usadas: 

 �_,\ = 135 431�_,\ + 9�A,\ − 3�S,\ − 5�Z,\ + 3�x,\5 (46)  

 �A,\ = 135 49�_,\ + 13�A,\ + 12�S,\ + 6�Z,\ − 5�x,\5 (47)  

Para os pontos a jusante são utilizadas fórmulas semelhantes a (46) e (47), com as devidas 

diferenças. 

 Não obstante os cuidados tidos com a aproximação inicial, estes são, ainda, 

insuficientes. Isto pois, para condutas não simétricas, após grande dificuldade em obter a 

convergência da solução, foram obtidos erros muito elevados, tal como serão discutidos no 

capítulo seguinte. De facto, um dos casos mais interessantes (o da conduta com deflexão em 
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escoamento compressível, pois pode ser usado para construir perfis de turbinas) não será 

apresentado pois não foram obtidos resultados válidos. 

3.4. Discretização 

 

 Para a resolução do problema apresentado na secção anterior são usadas diferenças 

finitas centrais. Como já referido, o domínio computacional é retangular e assim a malha não 

necessita de cuidados especiais aquando da sua geração. A única variável usada na geração 

da malha é o número de pontos considerados segundo �� e ��, o qual permite o cálculo 

imediato do espaçamento da malha. Para condutas com tamanhos diferentes, deve ser usada 

uma adimensionalisação apropriada, onde o caudal seja 1 e o alongamento do domínio 

computacional seja mantido antes e depois da adimensionalisação. Como a malha é sempre 

retangular, torna-se desnecessário recorrer a geradores de malha, os quais resolvem equações 

diferenciais, antes do método propriamente dito para garantir que a malha segue as fronteiras 

do problema. Este aspeto constitui uma grande vantagem deste método. Assim, ganha-se 

tempo de processamento sem perder muita qualidade da malha. É ainda de referir que, no 

caso de problemas muito grandes, que exijam grande precisão ou com grandes gradientes de 

velocidade, é possível refinar localmente a malha sem alterar significativamente o processo, 

bastando variar localmente a variável de espaçamento. 

 A utilização de diferenças finitas centrais faz com que o método aqui apresentado só se 

aplique a escoamentos subsónicos. Para escoamentos supersónicos é necessário recorrer a 

diferenças finitas upwind, as quais evitam o problema da propagação de informação para 

montante em escoamentos supersónicos. 

 No código gerado é considerado que o índice � representa a variável � e o índice � 
representa a variável �. 

 No interior do domínio, a discretização da equação (29) dá origem à molécula 

computacional tipicamente associada a estes problemas. O sistema resultante é resolvido 

utilizando o método iterativo de Newton-Raphson com “line search”. As correções de 

compressibilidade são consideradas constantes ao longo das iterações e atualizadas 

periodicamente, de forma a permitir a convergência do método. Assim, a equação (29) pode 

ser discretizada por: 

 � 4�i^_,z − 2�i,z + �ip_,z5Δ�A + 
 4�i,z^_ − 2�i,z + �i,zp_5Δ�A = 0 (48)  

Onde � e 
 são as correções de compressibilidade das segundas derivadas em � e �, 

respetivamente. 

 Para as condições fronteira na parede da conduta (30), também são utilizadas 

diferenças finitas centrais, sendo necessário recorrer a um ponto fictício colocado fora do 
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domínio computacional. O valor da coordenada � do ponto fictício é eliminado, resolvendo o 

sistema de duas equações que inclui a condição fronteira (30) e a equação (29). Este processo 

dá origem a equações como a seguinte: 

 4�ip_,_ − �i^_,_5A + 

OΔ�Δ�PA +A M2�i,A + OΔ�Δ�PA �
 T−2M1 + 
� OΔ�Δ�PAN�i,_ + �ip_,_ + �i^_,_UNA
= 4Δ�A"\A  

(49)  

a qual é válida para a fronteira � = 0. Para � = 1 a equação é semelhante, com as devidas 

alterações. 

 Comparando a equação (29) com a sua discretização (48) conclui-se que os fatores � 
 são dados por: 

 � = T1 − �	A�A�+��A − +A��A U (50)  

 
 = T1 + +A��A�A�+��A − +A��A U +A (51)  

Tomando a expressão (50) como exemplo, discretizando por diferenças centrais e tendo em 

atenção que pela equação (20): 

 �A�+��A = 1�A"A (52)  

 

 chega-se à expressão para o cálculo das correções: 

 � = |1 − K�ip_,z − �i^_,z2∆� LA1�A"A − +A K�i,zp_ − �i,z^_2∆� LA} (53)  

Para o parâmetro 
 é possível chegar a uma expressão semelhante. 

Os valores da velocidade usados nas correções de compressibilidade são calculados ponto a 

ponto diretamente a partir da equação (20), utilizando uma discretização por diferenças finitas 

centrais que dá origem a 

 "o = ~M�ip_,zo − �i^_,zo2∆� NA + +M�i,zp_o − �i,z^_o2∆� NA�^�.x (54)  
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onde + é a massa volúmica, " é o módulo da velocidade, � é a abcissa do ponto ��, ��, � é o 

número de iteração e ∆� e ∆� são os intervalos entre pontos consecutivos da malha no plano 

computacional. Nas fronteiras verticais, são usadas diferenças finitas não centrais para 

discretizar ��A  de forma a evitar recorrer a pontos fictícios. Nas fronteiras horizontais, a 

velocidade é considerada igual à velocidade imposta. 

 A integração em � é feita utilizando a regra do trapézio. A partir das equações (38) e 

(39) vem: 

 �i,z = �i^_,z + �−0.5 × +i,z K��i^_,z + ��i,zL ∆�� (55)  

 �i,z = �i,z^_ + T0.5 × 1+i,z K�	i,z^_ + �	i,zL ∆�U (56)  

 As derivadas �	 e �� são calculadas por diferenças finitas centrais, excetuando nas 

fronteiras. Nas fronteiras verticais são usadas diferenças finitas centrais. No entanto, nas 

fronteiras horizontais, �� é calculada recorrendo mais uma vez a um ponto fictício e aplicando a 

condição fronteira (30). Assim obtêm-se equações do tipo: 

 

�� = 2�i,A +
Δ�Δ� �
 T−2M1 + 
� KΔ�Δ�LAN�i,_ + �ip_,_ + �i^_,_U2∆�  

(57)  

que são válidas para � = 1. Para � = �� as equações são semelhante, com as devidas 

alterações. 

3.5. Método Numérico 

 

 Para a resolução do problema foi utilizado o método de Newton [11], o qual tende a 

apresentar bons resultados para sistemas não lineares. Foi implementado com as bibliotecas 

PETSc já indicadas. 

 A implementação é feita definindo a matriz jacobiana do sistema discreto e o vetor da 

função discretizada. Isto permite resolver o sistema pelo método de Newton generalizado, 

representado pela expressão: 

 �op_ = �o − �����o��^_���o� (58)  

onde � é o vetor com as coordenadas � dos pontos da malha, � é o número de iteração, ���� 
é o vetor com o valor da função em cada ponto e �′��� é a matriz jacobiana. A matriz jacobiana 

para este problema bidimensional é uma matriz penta-diagonal. Assim, como é uma matriz 

muito esparsa, pode ser armazenada em formato comprimido, neste caso, no formato de Yale 

[14]. As iterações são executadas intrinsecamente pelas bibliotecas PETSc e necessitam 
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apenas de critérios de paragem. Neste caso, os critérios de paragem utilizados são a variação 

absoluta e relativa do resíduo e um número máximo de iterações permitido. 

 Como as equações utilizadas incluem correções de compressibilidade, é necessário o 

cálculo da massa volúmica, velocidade e número de Mach locais. Estes são calculados usando 

as equações (32), (33) e (54), e tendo em atenção que o número de Mach é dado pela 

equação (34). 

 Estes parâmetros e correções são atualizados antes de se avaliarem os valores da 

função em cada iteração e antes da atualização da matriz jacobiana. O processo iterativo pode 

ser assim sintetizado pela seguinte lista: 

1. Inserção dos dados de entrada. 

2. Cálculo do valor � em cada ponto para a iteração atual. 

2.1. Cálculo das correções de compressibilidade. 

2.2. Cálculo e atribuição dos valores de � para um vetor. 

3. Cálculo da matriz jacobiana. 

3.1. Cálculo das correções de compressibilidade. 

3.2. Cálculo e atribuição dos valores da matriz jacobiana. 

4. Aplicação do método de Newton-Krylov com Line Search. 

5. Verificação da convergência da solução. Se existe convergência ou divergência, sair do 

ciclo. Caso contrário, voltar ao passo 2. 

6. Pós-processamento. 

O cálculo das correções de compressibilidade é feito em dois momentos pois, em termos de 

programação, a função usada para o ponto 2 pode ser chamada durante o ponto 4 devido ao 

Line Search. 

3.6. Pós-Processamento 

 

 Como o método numérico apenas calcula a coordenada � de cada ponto, a primeira 

tarefa de pós-processamento é o cálculo da coordenada � para os pontos do domínio. A 

integração começa a partir do ponto arbitrário em que a coordenada � é definida nos dados de 

entrada. Neste programa, é sempre referenciado o ponto central de cada malha. A partir deste 

ponto utiliza-se a equação (55) para calcular � em toda a linha de corrente � = ��h��. 
Seguidamente, recorre-se à equação (56) para calcular � em cada linha � = ��h��. 
 O passo seguinte é o cálculo da distribuição de ângulos de deflexão e a elaboração de 

gráficos. Como na linguagem FORTRAN não é simples elaborar gráficos personalizados, foi 

utilizada a linguagem Matlab para o efeito. Assim, cria-se um ficheiro de texto com os dados da 

malha, as distribuições de � e � e +, e as distribuições das correções de compressibilidade � e 
. O programa em Matlab lê a partir do ficheiro de saída e, recorrendo à equação (19), calcula 
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a distribuição de ângulos no domínio. Por fim, utilizando estes dados, o programa elabora todos 

os gráficos e imagens que são apresentados no capítulo seguinte, que incluem a distribuição 

de �, �, módulo e ângulo da velocidade nos planos �� e	��, linhas de corrente e equipotenciais 

e erro relativo entre a velocidade calculada e a velocidade imposta. 

4. Discussão de Resultados 

 

 Os resultados obtidos com o código acima descrito foram comparados com os 

resultados obtidos por Stanitz [5] e por Borges [4]. O primeiro caso (escoamento simétrico), 

devido a falta de dados tabulados, é comparado apenas pelos gráficos apresentados e pelo 

erro no cálculo das velocidades. Os resultados para escoamentos não simétricos são 

comparados diretamente com as tabelas apresentadas por Stanitz [5]. 

4.1. Caso I – Conduta Simétrica Convergente em Escoamento 

Incompressível 

 

 O primeiro caso estudado é o da conduta simétrica convergente, conforme apresentado 

por Stanitz [5]. A distribuição de velocidades é igual nas duas paredes e é representada pelo 

seguinte gráfico: 

 

Figura 1 - Distribuição de Velocidade Imposta para o Caso I 

o qual foi obtido através das equações de Stanitz [5] apresentadas em baixo: 

 

67
8" = 0.5																																					�� ≤ 0�" = 12 + �A6 − �S27											�0 < � ≤ 3�" = 1																																								�3 < ��

: (59)  
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que introduzidas em (35) dão origem a: 

 

67
8� = 0.5�																																						�� ≤ 0�� = �2 + �S18 − �Z128											�0 < � ≤ 3�� = −0.75 + �																											�3 < ��

: (60)  

onde " é o módulo da velocidade e � a distância ao longo da fronteira. A velocidade do som de 

estagnação foi considerada 340 metros por segundo para que todo o escoamento se inclua no 

regime incompressível. 

 Os resultados obtidos são mostrados de seguida, lado a lado com os resultados 

obtidos por Stanitz [5]. O primeiro par de figuras diz respeito à distribuição de valores de � e � 

no plano computacional. Nos gráficos obtidos as linhas foram desenhadas para valores iguais 

aos de Stanitz [5] e Borges [4] de forma a tornar o processo de comparação mais simples e 

significativo. 

 
Figura 2(a) - Linhas de - e . Constantes no Plano /0 Obtidas 

para o Caso I 

 
Figura 2(b) - Linhas de - e . Constantes no Plano /0 Segundo Stanitz 

[5] para o Caso I 

 

 Como se pode observar as figuras são muito semelhantes. Estes resultados são obtidos 

diretamente do programa. No entanto, a forma final da conduta não é fácil de visualizar no plano 

computacional, tornando-se essencial a representação no plano ��, como mostrado mais à frente. 

 As figuras seguintes ilustram a distribuição de módulo e direção da velocidade do escoamento: 

� 

� 

�

X Constante  

Y Constante  
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Figura 3(a) - Linhas de Velocidade e Ângulo de Escoamento 

Constantes no Plano /0 Obtidas para o Caso I 
 

 
Figura 3(b) - Linhas de Velocidade e Ângulo de Escoamento 
Constantes no Plano /0 Segundo Stanitz para o Caso I 

Mais uma vez as linhas apresentadas são semelhantes, indicando que os resultados obtidos também o 

são. Mais uma vez, o significado físico das figuras não é obvio. As figuras seguintes já mostram o 

plano �� e, como se poderá ver, os resultados serão mais fáceis de interpretar. 

 

Figura 4(a) - Linhas de Corrente e Linhas Equipotenciais 
Obtidas no Plano -. para o Caso I 

 

 Como pode ser observado, as linhas desenhadas são muito semelhantes. Ambas as fronteiras 

começam em ±1 e terminam em ±0.5. Este valor é o esperado pois, para escoamento incompressível 

bidimensional e perfil de velocidades aproximadamente uniforme, a equação da continuidade pode ser 

expressa por: 

 ��"� = ��"� (61)  

onde � é a largura da conduta e " é a velocidade e os índices inferiores   e � referem-se a condições 

nas fronteiras bastante a montante e a jusante, respetivamente. Como as condições impostas implicam 

um aumento na velocidade ao longo da fronteira para o dobro do valor inicial, pela equação (61) é 

esperado que a largura da conduta diminua para metade do valor a montante, como se verifica nos 

resultados. Seguidamente apresentam-se as figuras com as linhas de módulo da velocidade constante 

Figura 4(b) - Linhas de Corrente e Linhas Equipontenciais Segundo 
Stanitz [5] no Plano -. para o Caso I 

� 

� 

�

� 

� 

�

Velocidade 

Constante  

Ângulo 

Constante  
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e ângulo de velocidade constante. Mais uma vez, os valores das linhas são iguais em ambas as 

figuras. 

 

 

 Pode verificar-se mais uma vez que os resultados obtidos se assemelham muito com os de 

Stanitz [5], tendo as curvas as mesmas características em ambas as figuras. 

 

 De seguida apresenta-se o gráfico com o módulo do erro relativo entre a velocidade 

imposta e a velocidade calculada: 

 

Gráfico 1 - Módulo do Erro Relativo entre a Velocidade Calculada e a Velocidade Imposta para o Caso II nos Pontos da 
Fronteira para uma Malha 257x33 

 Como é possível observar o erro relativo máximo é inferior a 2 × 10^S, que é a ordem 

de grandeza do erro de discretização. O pico ocorre na zona de variação da velocidade. 

 

  

Figura 5(a) - Linhas de Módulo e Ângulo de Velocidade 
Constantes Obtidos no Plano -. para o Caso I Figura 5(b) - Linhas de Módulo e Ângulo de Velocidade Constantes 

Segundo Stanitz [5] no Plano -. para o Caso I 
� 

� 

�

Velocidade 

Constante  

Ângulo 

Constante  



19 
 

4.2. Caso II – Conduta Simétrica Convergente em Escoamento 

Compressível 

 

 O segundo caso estudado é o da conduta simétrica convergente em escoamento 

compressível. Nesta situação, a velocidade do som de estagnação é normalizada de modo a 

que a distribuição de velocidades seja igual ao exemplo anterior mas o escoamento ocorra em 

regime compressível. Para este caso a velocidade de entrada corresponde a �� = 0.4 e 

portanto, pela equação (32) calcula-se �� = 1.2698425. 

 Os resultados são apresentados nas figuras abaixo, começando pela distribuição de 

linhas de � = ��h��. e � = ��h��. no plano ��: 

 

Figura 6 - Linhas de - e . Constantes no Plano /0 Obtidas para o Caso II 
 A partir do caso anterior já é possível inferir a forma da conduta obtida. No entanto, os 

efeitos de compressibilidade afetam os resultados, tal como será explicado mais tarde. A figura 

seguinte também é semelhante à do exemplo anterior 

� 
� 

�
X Constante  

Y Constante  
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Figura 7 - Linhas de Velocidade e Ângulo de Escoamento Constantes no Plano /0 Obtidas para o Caso II 
 Os valores estranhos do ângulo à esquerda prendem-se com erros de alta frequência 

na fronteira que não são completamente resolvidos pelo método numérico. Esses erros são 

muito pequenos, mas influenciam o desenho da linha de * = 0°. 
 Mais uma vez, as figuras anteriores não permitem uma avaliação direta da forma final 

da conduta e das características do escoamento. Assim, apresentam-se os resultados no plano ��. 

 

Figura 8 - Linhas de Corrente e Linhas Equipotenciais Obtidas no Plano -. para o Caso II 
Como se pode verificar, a forma da conduta é semelhante à do exemplo anterior. No entanto, a 

razão de larguras é diferente. Neste caso, a equação da continuidade toma a forma: 

 +���"� = +���"� (62)  

� 

� 

�

� 
� 

�

Velocidade 

Constante  

Ângulo 

Constante  
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onde + é a densidade local. Resolvendo a equação para 
���� chega-se ao valor 

���� = 1.554. 

Constata-se que pelo método numérico o valor obtido é 1.553, o que representa uma diferença 

inferior a 0.1%.  

 A figura seguinte apresenta as linhas de módulo da velocidade constante e ângulo de 

velocidade constante no plano ��. 

 

Figura 9 - Linhas de Módulo e Ângulo de Velocidade Constantes Obtidos no Plano -. para o Caso II 
 

 O módulo do erro relativo entre a velocidade imposta nas fronteiras e a velocidade 

calculada é apresentado no gráfico seguinte: 

 

Gráfico 2 - Módulo do Erro Relativo entre a Velocidade Calculada e a Velocidade Imposta para o Caso II nos Pontos da 
Fronteira para uma Malha 65x9 
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Embora não seja observável, a linha correspondente à fronteira superior está sobreposta à 

linha correspondente à fronteira inferior. O erro aqui é da ordem de grandeza das divisões da 

malha, pelo que é provavelmente resultante de erros de discretização. 

 Mais uma vez, na falta de resultados experimentais é impossível uma validação efetiva 

do método. No entanto, o baixo erro na velocidade calculada e na razão de larguras indica uma 

boa aproximação à solução. 

4.3. Caso III – Conduta em Cotovelo com Deflexão Aproximada 

de 90 Graus em Escoamento Incompressível 

 

O terceiro caso estudado é o de uma conduta em cotovelo com uma deflexão aproximada de 

90 graus. Aqui, a distribuição de velocidades na parede superior foi desfasada 2.25 unidades 

em � no sentido jusante. O perfil de velocidades continua a ser igual em ambas as paredes. 

Mais uma vez, a velocidade do som de estagnação foi considerada 340 metros por segundo 

para que todo o escoamento ocorra em regime incompressível. 

 

Figura 10 - Distribuições de Velocidades Impostas para o Caso III 

 Os resultados obtidos são representados pelos seguintes gráficos. Todos os resultados 

apresentados aqui foram obtidos com resíduos inferiores a 10-6. Como no caso I o primeiro par 

de figuras apresenta a distribuição de � e � no plano ��. 

 
Figura 11(a) - Linhas de - e . Constantes no Plano /0 

Obtidas para o Caso III 

 
Figura 11(b) - Linhas de - e . Constantes no Plano /0 
Segundo Borges [4] para o Caso III 

 

 Aqui a comparação é feita com a imagem publicada por Borges [4] devido à maior 

proximidade dos métodos relativamente a Stanitz [5]. É possível verificar que existe uma 
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semelhança considerável entre as duas figuras. No entanto, como os dados numéricos de 

Borges [4] não foram publicados, não é possível comparar com mais detalhe. As comparações 

diretas entre os dados foram feitas em relação a Stanitz [5], pois tratam do mesmo caso, com 

as mesmas condições fronteira. As exceções são o par de figuras seguintes pois Borges [4] 

não publica a figura correspondente. 

 
Figura 12(a) - Linhas de Velocidade e Ângulo de Escoamento 

Constantes no Plano /0 Obtidas para o Caso III 
 

Figura 12(b) - Linhas de Velocidade e Ângulo de Escoamento 
Constantes no Plano /0 Segundo Stanitz [5] para o Caso III 
 

 Nestas imagens já é possível encontrar algumas diferenças óbvias, nomeadamente 

nas linhas de deflexão mais próximas da fronteira. Como se poderá verificar mais à frente, 

estas correspondem a zonas onde os erros são mais pronunciados, causando assim 

perturbações visíveis nos resultados. É de salientar que, mais uma vez, é impossível antever a 

forma final da conduta através das imagens no plano ��. 

 De seguida apresentam-se as figuras com as linhas de corrente e as linhas 

equipotenciais no plano ��. 

  

 Aqui a forma final da conduta é evidente. É de realçar que as figuras anteriores 

representam parte da malha computacional no plano físico. É possível verificar que, sem 

nenhum tratamento especial, a malha representa muito bem a fronteira da conduta. A 

semelhança entre as imagens é notável, mesmo considerando os erros obtidos que serão 

discutidos mais à frente. 
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Figura 13(a) - Linhas de Corrente e Linhas Equipotenciais 
Obtidas no Plano -. para o Caso III Figura 13(b) - Linhas de Corrente e Linhas Equipotenciais 

Segundo Borges [4] no Plano -. para o Caso III 
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 Nas próximas imagens representam-se as distribuições de módulo e ângulo da 

velocidade no plano ��. 

 
Figura 14(a) - Linhas de Módulo e Ângulo de Velocidade 

Constantes Obtidos no Plano -. para o Caso III 
 

 Mais uma vez as semelhanças são notáveis. Estas imagens permitem uma 

interpretação física mais direta dos resultados. De facto é possível verificar que a velocidade da 

parede � = 1 só muda quando esta já é praticamente vertical, algo impossível de verificar 

pelos resultados apresentados no plano computacional. 

 

 Como forma adicional de verificar a convergência do método, várias malhas foram 

usadas sendo os resultados para as várias malhas apresentado nas figuras seguintes.  

 

Figura 15(a) - Comparação das dos Resultados para Diferentes Malhas para o Caso III 
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Figura 15(b) - Pormenor da Comparação entre Diferentes Malhas para o Caso III 

 Como se pode verificar, as diferenças nos resultados de cada malha não são 

significativas. De facto, é necessária uma ampliação razoável para distinguir os vários 

resultados e ainda assim a malha mais fina quase que se sobrepõe à malha anterior. Este facto 

leva a inferir que os resultados da malha mais fina já convergiram para a solução da equação e 

os erros resultantes da discretização já são muito pequenos. Uma outra forma de verificar a 

convergência é o valor da deflexão total do escoamento. A variação desse valor com as 

diferentes malhas pode ser observada no gráfico seguinte: 

 

Gráfico 3 - Variação do Ângulo de Deflexão Total com as Várias Malhas Utilizadas para o Caso III 

Como é possível verificar, as diferenças entre os ângulos de deflexão total do escoamento para 

as diferentes malhas é muito pequena, aproximadamente 5 ordens de grandeza abaixo do 

valor total. Esta informação também leva a inferir que o resultado nas malhas mais finas já não 

é muito influenciado por erros de discretização. 
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 Para a validação dos resultados, foi feita, mais uma vez, a comparação entre a 

velocidade calculada para cada ponto na fronteira e a velocidade imposta. O erro relativo é 

apresentado no gráfico seguinte: 

 

Gráfico 4 – Módulo do Erro Relativo entre a Velocidade Calculada e a Velocidade Imposta para o Caso II nos Pontos da 
Fronteira para uma Malha 257x33 

O máximo do erro em cada uma das fronteiras é apresentado na tabela seguinte: 

 

Relativo Absoluto 

Parede inferior 0.052933 0.041627 

Parede superior 0.014698 0.007756 
Tabela 1 – Erros Máximos nas Fronteiras 

Como se pode verificar, o erro tem picos muito claros, os quais correspondem ao início da 

mudança de velocidade, particularmente na parede inferior. Estes picos, embora esperados, 

são muito superiores ao pretendido. De facto, o objetivo seria reduzir estes erros até às ordens 

de grandeza dos erros de discretização, o que não foi conseguido neste exemplo. O problema 

mais provável é que a aproximação inicial não é a mais adequada. Isto pois, durante os testes 

numéricos, uma variação na aproximação inicial conduziu à convergência do método e, 

posteriormente, a uma diminuição do erro. Daqui se infere que uma aproximação inicial mais 

cuidada dará origem a resultados melhores. 

 Para verificar se a diferença física das condutas corresponde ao erro encontrado nas 

velocidades, os resultados foram comparados diretamente com Stanitz [5] sendo os resultados 

obtidos apresentados resumidamente na tabela seguinte: 

Erro Relativo Máximo 0.264698 

Erro Absoluto Máximo 0.048917 
Tabela 2 - Erro Relativo e Absoluto Máximo no Valor da Coordenada - do Ponto 

 Como se pode verificar o erro relativo é bem superior ao erro da velocidade. No entanto 

isso é devido ao facto de o ponto em causa estar muito perto do zero. A comparação do erro 

absoluto é mais fiável e é possível verificar que os erros são comparáveis. A comparação 

extensiva de resultados está em tabela apresentada no Anexo B. 
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 Uma outra forma de verificar os resultados é a comparação do ângulo de deflexão total 

obtido com os resultados teóricos. Os resultados teóricos estão apresentados em Stanitz [5] e 

dão como deflexão total do escoamento * = −89.37°. Os resultados obtidos, particularmente 

referentes à malha mais fina (257x33) resultam num ângulo de deflexão total do escoamento 

de * = −90.00°, resultando num erro relativo de 0.00705. Este erro é inferior ao erro máximo da 

velocidade pois os valores usados no cálculo do ângulo são referentes às zonas longe das 

perturbações. 

5. Trabalho Futuro 

 

 O método apresentado apenas é válido para escoamentos bidimensionais subsónicos 

em problemas puramente inversos. Sendo assim, várias expansões são possíveis. 

Enumerando algumas delas, por ordem de quantidade de alterações a efetuar: 

• Melhorar a aproximação inicial, de forma a obter bons resultados para todos os 

escoamentos subsónicos; 

• Implementar diferenças finitas upwind para escoamentos supersónicos e transónicos; 

• Implementar imposição de coordenadas em pontos da fronteira, de forma a poder 

resolver problemas mistos; 

• Aplicar os métodos descritos por Stanitz [6] para desenhar perfis de cascatas de pás 

de turbinas. 

• Expandir o tratamento matemático para casos tridimensionais. 

 A serem completadas estas expansões com sucesso, o resultado seria um método 

muito interessante para o desenho de condutas genéricas e cascatas de pás para turbinas e/ou 

compressores que, no caso transónico, podem evitar ondas de choque e consequentes perdas 

de rendimento. 

6. Conclusão 

 

 Foi apresentado um método inverso para o desenho de condutas em escoamento 

compressível. O método baseia-se na utilização de um domínio computacional diferente do 

físico e efetuar a mudança de coordenadas. É calculado o valor da coordenada � para todo o 

domínio através da equação diferencial resultante, sendo o valor de � calculado através de 

integração numérica. 

 Um programa computacional escrito em FORTRAN para a aplicação do método foi 

apresentado. O método de Newton foi utilizado para a resolução do sistema de equações não 
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lineares e foi aplicado através das bibliotecas PETSc. A discretização do domínio foi feita 

através de diferenças finitas centrais. 

 Os resultados obtidos foram apresentados e discutidos, sendo que um dos casos de 

interesse não foi apresentado por não terem sido obtidos resultados válidos. Os erros 

encontrados nos casos simétricos são da ordem de grandeza da malha. Foram feitos alguns 

estudos de convergência, particularmente para a conduta assimétrica para determinar a 

convergência dos resultados, para além de uma comparação direta com os resultados de 

Borges [4] e Stanitz [5]. 

 Este método tem a grande vantagem de utilizar um domínio computacional retangular 

independentemente da eventual complexidade da geometria obtida. 
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Anexo A – As Bibliotecas PETSc 

 

 Neste Anexo é explicado sucintamente o modo de funcionamento das bibliotecas 

PETSc. 

 Para poder utilizar o PETSc é necessário incluir as bibliotecas no início do programa. 

Para uma utilização típica, a linha 

#include “finclude/petsc.h” 

é suficiente para incluir todas as bibliotecas necessárias para usar o PETSc para resolver 

EDPs e apresentar os respetivos resultados. esta linha deverá aparecer em todas as sub-

rotinas utilizadas. Em casos mais complexos em que são necessárias funções extra, a página 

do manual de cada função inclui o ficheiro a incluir. 

 A primeira linha da parte executável de um programa em PETSc deve ser 

[ 

call PetscInitialize(PETSC_NULL_CHARACTER,ierr) 

[ 

sendo que a última linha deverá ser 

[ 

call PetscFinalize(ierr) 

[ 

 A compilação incluindo Petsc pode ser feita com um makefile ou, alternativamente, 

incluindo as bibliotecas manualmente com o comando -l /”lib_adress”/ -lpetsc -lx11 -lmpichf90 -

lfmpich -lpmpich -lmpich -lmpl -lflapack -lfblas. 

A1 – Variáveis em PETSc 

 

 No PETSc, todas as variáveis são diferentes das variáveis da linguagem base. Por 

exemplo, em Fortran, a declaração “real :: a” cria uma variável real; enquanto que em PETSc, a 

declaração é “PetscReal :: a”, que cria a mesma variável no ambiente Petsc. Este tipo de 

declaração é válido para a maior parte dos tipos de variáveis, embora se devam consultar 

exemplos para se saberem todos os tipos de variáveis que existem (mais uma vez visitar o site 

para mais informações). 

 As variáveis em PETSc são usadas de forma muito semelhante à linguagem base, mas 

não podem ser usadas em funções de controlo (if, do, for). No entanto, como não são objetos, 
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uma simples igualdade entre uma variável PETSc e uma variável comum (do mesmo tipo) torna 

este detalhe irrelevante. 

A2 – Arrays, Matrizes e Vetores 

 

 As arrays em PETSc funcionam de forma semelhante a arrays na linguagem base. No 

entanto, vetores e matrizes (que são tipicamente arrays de uma ou duas dimensões 

respetivamente) NÃO são arrays. Na verdade, tanto vetores como matrizes são objetos com 

uma estrutura própria e operações como atribuir valores a uma célula de um vetor ou matriz 

não se resumem a uma linha do tipo “a(4)=b”. 

A2.1 – Vetores 

 

 Os vetores são declarados como o tipo “Vec”. São um objeto cujas propriedades são 

definidas aquando da sua criação e não da sua declaração. De facto, para criar um vetor “V” 

depois de o declarar é necessário chamar uma função específica, neste caso com uma linha do 

tipo: 

[ 

PetscInt :: size 

PetscErrorCode :: ierr 

Vec :: V 

[ 

 call VecCreateSeq(PETSC_COMM_SELF,size,V,ierr) 

[ 

para um vetor não paralelo (em termos de processamento). Nos argumentos aparece um 

comunicador que é responsável por definir o âmbito do vetor (neste caso o ambiente PETSc), o 

tamanho “size”, o vetor “V” e uma variável de erro “ierr”. De notar que a variável “size” é do tipo 

“PetscInt” e não “Int” como seria usual. 

 Este código apenas cria o vetor “V”, mas não o inicializa. No entanto, já podem ser 

feitas operações com este vetor, como por exemplo, a criação de um novo vetor com as 

mesmas características (por exemplo, um vetor resíduos e um vetor solução). Supondo que 

“V1” e “V2” são ambos do tipo “Vec” e que “V1” já foi criado, o código seria simplesmente: 

[ 

call VecDuplicate(V1,V2,ierr) 

[ 
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 Ainda antes de se darem valores ao vetor, há um grande número de opções que 

podem ser implementadas e dadas ao vetor. Nomeadamente, em casos em que haja a 

necessidade de mapeamento automático com paralelismo extenso (tipicamente malhas 

grandes que dão origem a problemas computacionalmente exigentes), existem muitas opções 

que devem ser adequadamente exploradas. Para mais informações ver manual e consultar o 

site. 

 Para atribuir valores às células do vetor existem dois processos diferentes. Um dos 

quais, que é provavelmente mais simples quando é necessário atribuir os valores de uma array 

a um vetor é com as linhas 

Vec :: V 

PetscInt :: ni, ix(size) 

PetscScalar :: y(size) 

PetscErrorCode :: ierr 

[ 

call VecSetValues(V,ni,ix(),y(),mode,ierr) 

[ 

 onde “V” é o vetor, “ni” é o número de valores a serem atribuídos, “ix” é uma array 

contendo índices onde devem ser atribuídos os valores, “y” é uma array com os valores a 

serem atribuídos, “mode” é o modo de atribuição que pode ser “INSERT_VALUES”  ou 

“ADD_VALUES”, em que o primeiro substitui os valores existentes e o segundo adiciona-os. 

Nota: A numeração das células num vetor em PETSc começa em 0 e não em 1. É assim 

necessário proceder com extremo cuidado para não ocorrerem erros relacionados com esse 

facto. 

 No final destas atribuições, devem-se chamar as funções 

[ 

call VecAssemblyBegin(M,ierr) 

call VecAssemblyEnd(M,ierr) 

[ 

 O outro método é mais simples quando é necessário manipular e atribuir dados de um 

vetor para outro vetor. Neste caso deve-se criar um apontador para o(s) vetor(es) a ser(em) 

manipulado(s) de forma a proceder de forma expedita. Isso faz-se recorrendo ao seguinte 

código 

Vec :: V1, V2 

PetscScalar, pointer :: pV1(:), pV2(:) 

PetscErrorCode :: ierr 

[ 
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call VecGetArrayF90(V1,pV1,ierr) 

call VecGetArrayF90(V2,pV2,ierr) 

[ 

call VecRestoreArrayF90(V1,pV1,ierr) 

call VecRestoreArrayF90(V2,pV2,ierr) 

 Neste caso é possível fazer atribuições do tipo “pV1(2)=2*pV2(5)+3”. Este tipo de 

atribuições torna muito mais simples escrever um código para um sistema de EDPs não 

lineares, onde é necessário atribuir a um vetor a expressão para cada iteração, que é 

tipicamente expressa à custa de outro vetor (solução atual). 

Nota: Neste caso, a numeração volta a ser baseada em 1 e não em zero. No entanto, após a 

chamada de “VecRestoreArrayF90”, a manipulação do mesmo vetor pelo primeiro método é de 

novo feita com numeração a partir do zero. 

 No final da utilização do vetor, deve-se usar a linha 

[ 

call VecDestroy(V,ierr) 

[ 

de forma a libertar espaço na memória. 

A2.2 – Matrizes 

 

 Nos métodos numéricos é muito comum tirar-se partido da esparsidade das matrizes 

formadas pela discretização de um domínio. Assim, em PETSc existem vários tipos de 

matrizes, usados para tirar partido dessas estruturas. Os tipos de matrizes existentes são: AIJ, 

BAIJ, matriz de blocos e matriz densa. Este tipos estão disponíveis quer para o caso 

sequencial quer para o caso paralelo, existindo comandos especiais para o interface com a 

GPU, caso esta seja usada no processamento. 

 Para criar uma matriz procede-se de forma muito semelhante a um vetor: 

[ 

Mat :: M 

PetscInt :: I, J 

PetscErrorCode :: ierr 

[ 

call MatCreate(PETSC_COMM_SELF,M,ierr) 

call MatSetSizes(M,PETSC_DECIDE,PETSC_DECIDE,I,J,ierr) 

call MatSetFromOptions(M,ierr) 

[ 
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 Neste exemplo, a matriz é criada com o formato por defeito, que é AIJ sequencial. É 

essencial que haja uma chamada a uma função que tente definir o tipo de matriz. Neste caso é 

a função “MatSetFromOptions” que tenta definir a matriz através de inputs na linha de 

comandos na altura da execução. A função “MatSetSizes” tem como argumentos a matriz, o 

número de linhas locais, o número de colunas locais, o número de linhas globais, o número de 

colunas globais e o código de erro. A utilização do comunicador PETSC_DECIDE faz com que 

o PETSc decida os valores em questão, neste caso as dimensões locais, tipicamente usadas 

no paralelismo. Caso se soubessem as dimensões locais, o comunicador 

PETSC_DETERMINE seria usado para calcular os valores globais automaticamente. 

 É de notar que este não é o método mais apropriado para uma matriz que se saiba à 

partida qual a estrutura que vai ter. Nesse caso, uma chamada a uma função mais específica 

como “MatSeqAIJ” funciona melhor pois proporciona pré alocação de memória que acelera 

significativamente o desempenho computacional. 

 Para atribuir valores à matriz, os processos são semelhantes aos dos vetores. No 

entanto, a utilização de apontadores só está disponível para matrizes densas. Assim, uma 

atribuição típica é: 

[ 

Mat :: M 

PetscInt :: nx, ny, x(), y() 

PetscScalar :: vals() 

PetscErrorCode :: ierr 

[ 

call MatSetValues(M,nx,x(),ny,y(),vals(),mode,ierr) 

[ 

call MatAssemblyBegin(M,ierr) 

call MatAssemblyEnd(M,ierr) 

[ 

Aqui, “nx” é o número de linhas alteradas, explicitadas pela array unidimensional “x()”,  “ny” é o 

número de colunas alteradas, explicitadas pela array unidimensional “y()”, “vals()” é uma array 

unidimensional com os valores a serem atribuídos e “mode” é o modo de atribuição, 

semelhante aos vetores (INSTER_VALUES, ou ADD_VALUES). Mais uma vez, ierr é o código 

de erro. 

 Tal como nos vetores, no final da utilização da matriz, deve-se chamar a função: 

[ 

call MatDestroy(M,ierr) 

[ 
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A3 – Métodos numéricos 

 

  

A3.1 – Hierarquia 

 O PETSc funciona com base numa 

hierarquia em que o que está acima usa o 

que está abaixo. Fora do controlo do 

utilizador estão os pacotes BLAS (álgebra 

linear básica) e MPI (message passing 

interface). Acima, estão as matrizes e os 

vetores que utilizam o BLAS e o MPI para 

funcionarem. Acima dos objetos básicos, 

estão os pré-condicionadores e os métodos 

de Krylov. No topo estão os métodos de time 

step e métodos não lineares. 

 Os métodos não lineares utilizam métodos lineares para resolverem cada iteração. Ou 

seja, o método de Newton reduz a resolução de um sistema não linear para a resolução de um 

sistema linear a cada passo da solução. 

 

A3.2 – Métodos Numéricos 

 Para a resolução de EDPs não lineares, o método utilizado é o de Newton. Como já 

referido, para a computação do sistema linear resultante a cada iteração, é utilizado um dos 

métodos de krylov disponíveis no PETSc. Estes incluem, entre outros, métodos de chebychev, 

Richardson, gradientes conjugados e gradientes biconjugados. Dada a importância que a 

escolha do método numérico tem na convergência da solução, é aconselhado que se programe 

de forma a poder alterar o método de krylov na linha de comandos, para evitar a compilação do 

programa sempre que se quer experimentar um novo método. 

 

A3.3 – Criação de um Solver Não Linear 

 Em PETSc, um solver não linear, “SNES” (Scallable Non-linear Equation Solver), é 

também um objeto, tal como são os contextos “KSP” e “PC” para subespaços de krylov e pré-

condicionadores que serão usados. 

Nota: É necessário ter cuidado para não confundir o contexto KSP com o método KSP. Um 

contexto é uma “região” do programa em que as regras utilizadas para resolver o método são 

Figura 16 - Hierarquia das bibliotecas PETSc 



36 
 

válidas. Assim, só é possível resolver um sistema linear dentro de um contexto KSP, tal como 

só é possível resolver um sistema não linear num contexto SNES. 

 As seguintes linhas de código são típicas de um programa para resolver uma EDP não 

linear: 

[ 

SNES :: snes 

KSP :: ksp 

PC :: pc 

Vec :: V1, V2 

Mat :: MatA, MatB 

PetscErrorCode :: ierr 

type :: usr_contx 

[ 

endtype 

[ 

call SNESCreate(PETSC_COMM_WORLD,snes,ierr) 

[ 

call SNESSetFunction(snes,V1,FormFunction,usr_contx,ierr) 

[ 

call SNESSetJacobian(snes,MatA,MatB,FormJacobian,usr_contx,ierr) 

[ 

call SNESSolve(snes,PETSC_NULL_OBJECT,V2,ierr) 

[ 

call SNESDestroy(snes,ierr) 

[ 

Analisando o código, vêm-se muitas semelhanças com códigos anteriores, como a criação e 

destruição do contexto. Os vetores V1 e V2 são o resíduo e a solução respetivamente, as 

matrizes MatA e MatB, no caso mais simples, são ambas a mesma matriz (jacobiana) e 

“usr_contx” é uma estrutura de dados que é criada pelo utilizador. “FormFunction” e 

“FormJacobian” são funções onde se especificam a função e a matriz jacobiana. 

 Outras opções tipicamente usadas incluem a existência de uma estrutura dada pelo 

utilizador, que tem de ser comunicada ao contexto SNES com a função: 

[ 

call SNESSetApplicationContext(snes,usr_contx,ierr) 

[ 

a definição do método linear e do pré-condicionador: 
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[ 

KSP :: ksp 

PC :: pc 

[ 

call SNESGetKSP(snes,ksp,ierr) 

call KSPGetPC(ksp,pc,ierr) 

[ 

a definição das tolerâncias: 

[ 

PetscReal :: rtol, abstol, stol, dtol 

PetscInt :: maxints, maxf 

[ 

call KSPSetTolerances(ksp,rtol,abstol,dtol,maxints,ierr) 

[ 

cal SNESSetTolerances(snes,abstol,rtol,stol,maxints,maxf,ierr) 

[ 

onde “rtol”, “abstol”, “stol” e “dtol” são respetivamente a tolerância relativa, absoluta, de 

variação da norma entre passos e de divergência e “maxints” e “maxf” são o número máximo 

de iterações e o número máximo de avaliações da função, respetivamente. Para dar ao 

utilizador a opção de mudar o método iterativo interno pela linha de comandos, o código 

[ 

call SNESSetFromOptions(snes,ierr) 

[ 

deverá ser usado. É de referir que existem muitas mais opções que controlam todos os 

elementos do método, como o linesearch e que devem ser explorados pelo manual [13]. 

 

A3.4 – Funcionamento de um Solver Não linear 

 Um solver não linear tem tipicamente a seguinte ordem de tarefas: 

 - É avaliada a função para o passo atual através da função “FormFunction”, até satisfazer os 

critérios do linesearch; 

 - É calculada a matriz Jacobiana através da função “FormJacobian”; 

 - É usado o método iterativo linear escolhido para resolver o sistema linear; 

 - Repetir o processo até à convergência ou divergência do método. 
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 Esta ordem de tarefas é muito simples mas, para funções mal condicionadas, várias 

correções podem ser aplicadas em qualquer passo do processo, quer sejam correções já 

incluídas nas bibliotecas ou correções personalizadas. 
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Anexo B – Tabelas de Resultados e Comparações 

 

 Seguem-se tabelas com os resultados do caso III e comparações com stanitz [5] 

 

Tabela 3 - Resultados Obtidos 

Ψ 

φ 

0.000 0.125 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000 

x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

-2.000 -3.978 -0.998 -3.978 -0.748 -3.978 -0.498 -3.978 -0.248 -3.978 0.002 -3.978 0.252 -3.978 0.502 -3.978 0.752 -3.978 1.002 

-1.875 -3.728 -0.998 -3.728 -0.748 -3.728 -0.498 -3.728 -0.248 -3.728 0.002 -3.728 0.252 -3.728 0.502 -3.728 0.752 -3.728 1.002 

-1.750 -3.478 -0.998 -3.478 -0.748 -3.478 -0.498 -3.478 -0.248 -3.478 0.002 -3.478 0.252 -3.478 0.502 -3.478 0.752 -3.478 1.002 

-1.625 -3.228 -0.998 -3.228 -0.748 -3.228 -0.498 -3.228 -0.248 -3.228 0.002 -3.228 0.252 -3.228 0.502 -3.228 0.752 -3.228 1.002 

-1.500 -2.978 -0.998 -2.978 -0.748 -2.978 -0.498 -2.978 -0.248 -2.978 0.002 -2.978 0.252 -2.978 0.502 -2.978 0.752 -2.978 1.002 

-1.375 -2.728 -0.998 -2.728 -0.748 -2.728 -0.498 -2.728 -0.248 -2.728 0.002 -2.728 0.252 -2.728 0.502 -2.728 0.752 -2.728 1.002 

-1.250 -2.478 -0.997 -2.478 -0.748 -2.478 -0.498 -2.478 -0.248 -2.478 0.002 -2.478 0.252 -2.478 0.502 -2.478 0.752 -2.478 1.002 

-1.125 -2.228 -0.997 -2.228 -0.747 -2.228 -0.497 -2.229 -0.248 -2.229 0.002 -2.229 0.252 -2.228 0.502 -2.228 0.751 -2.228 1.001 

-1.000 -1.978 -0.997 -1.978 -0.747 -1.979 -0.497 -1.979 -0.248 -1.979 0.002 -1.979 0.252 -1.979 0.501 -1.978 0.751 -1.978 1.001 

-0.875 -1.728 -0.996 -1.729 -0.747 -1.729 -0.497 -1.729 -0.247 -1.729 0.002 -1.729 0.251 -1.729 0.501 -1.729 0.751 -1.728 1.001 

-0.750 -1.478 -0.996 -1.479 -0.746 -1.480 -0.496 -1.480 -0.247 -1.480 0.002 -1.480 0.251 -1.480 0.500 -1.479 0.750 -1.478 1.000 

-0.625 -1.228 -0.995 -1.229 -0.745 -1.230 -0.496 -1.231 -0.247 -1.231 0.002 -1.231 0.251 -1.230 0.500 -1.229 0.749 -1.228 0.999 

-0.500 -0.978 -0.993 -0.980 -0.743 -0.982 -0.495 -0.983 -0.246 -0.983 0.002 -0.982 0.250 -0.981 0.499 -0.980 0.748 -0.978 0.997 

-0.375 -0.728 -0.991 -0.731 -0.741 -0.733 -0.493 -0.735 -0.245 -0.735 0.002 -0.734 0.249 -0.733 0.497 -0.731 0.746 -0.728 0.995 

-0.250 -0.478 -0.987 -0.482 -0.738 -0.486 -0.491 -0.488 -0.244 -0.489 0.002 -0.487 0.248 -0.485 0.495 -0.482 0.743 -0.478 0.992 

-0.125 -0.228 -0.981 -0.235 -0.733 -0.240 -0.487 -0.243 -0.243 -0.244 0.001 -0.242 0.246 -0.238 0.491 -0.233 0.738 -0.228 0.987 

0.000 0.022 -0.972 0.011 -0.725 0.003 -0.482 -0.001 -0.241 -0.001 0.000 0.002 0.242 0.007 0.486 0.014 0.732 0.022 0.981 

0.125 0.270 -0.955 0.252 -0.714 0.242 -0.476 0.238 -0.239 0.239 -0.002 0.244 0.237 0.251 0.479 0.261 0.723 0.272 0.971 

0.250 0.508 -0.930 0.487 -0.699 0.476 -0.469 0.473 -0.239 0.475 -0.006 0.483 0.229 0.493 0.468 0.507 0.711 0.521 0.958 

0.375 0.733 -0.901 0.712 -0.683 0.702 -0.463 0.701 -0.240 0.707 -0.013 0.718 0.218 0.733 0.454 0.751 0.695 0.771 0.941 

0.500 0.942 -0.875 0.925 -0.670 0.919 -0.460 0.922 -0.244 0.933 -0.024 0.949 0.202 0.970 0.434 0.994 0.673 1.020 0.918 

0.625 1.139 -0.855 1.128 -0.662 1.128 -0.462 1.137 -0.254 1.153 -0.040 1.175 0.180 1.203 0.408 1.234 0.644 1.268 0.887 

0.750 1.323 -0.844 1.320 -0.661 1.327 -0.470 1.344 -0.271 1.367 -0.063 1.397 0.152 1.433 0.375 1.472 0.607 1.515 0.848 

0.875 1.497 -0.843 1.503 -0.669 1.519 -0.486 1.543 -0.295 1.575 -0.095 1.614 0.114 1.658 0.333 1.707 0.561 1.760 0.799 

1.000 1.661 -0.849 1.676 -0.685 1.701 -0.511 1.735 -0.327 1.776 -0.135 1.824 0.068 1.878 0.281 1.938 0.504 2.003 0.739 

1.125 1.815 -0.866 1.841 -0.711 1.876 -0.545 1.919 -0.370 1.970 -0.184 2.028 0.011 2.094 0.218 2.165 0.436 2.242 0.667 

1.250 1.961 -0.893 1.998 -0.746 2.042 -0.589 2.095 -0.422 2.157 -0.244 2.226 -0.056 2.303 0.144 2.386 0.355 2.476 0.580 

1.375 2.099 -0.931 2.146 -0.792 2.200 -0.643 2.264 -0.484 2.336 -0.315 2.416 -0.135 2.504 0.057 2.601 0.262 2.705 0.480 

1.500 2.229 -0.978 2.285 -0.847 2.350 -0.707 2.423 -0.557 2.506 -0.396 2.597 -0.225 2.698 -0.042 2.808 0.154 2.927 0.364 

1.625 2.351 -1.035 2.416 -0.913 2.491 -0.781 2.574 -0.640 2.667 -0.489 2.770 -0.327 2.883 -0.153 3.006 0.033 3.140 0.233 

1.750 2.464 -1.101 2.539 -0.987 2.622 -0.865 2.715 -0.733 2.818 -0.592 2.932 -0.440 3.057 -0.278 3.193 -0.103 3.342 0.086 

1.875 2.569 -1.175 2.652 -1.070 2.744 -0.957 2.846 -0.836 2.959 -0.705 3.083 -0.565 3.220 -0.414 3.369 -0.252 3.532 -0.076 

2.000 2.666 -1.258 2.757 -1.162 2.857 -1.058 2.967 -0.947 3.089 -0.828 3.222 -0.700 3.369 -0.563 3.531 -0.415 3.708 -0.254 

2.125 2.753 -1.348 2.851 -1.261 2.959 -1.167 3.077 -1.067 3.206 -0.960 3.348 -0.845 3.504 -0.722 3.676 -0.590 3.867 -0.447 

2.250 2.833 -1.445 2.937 -1.367 3.051 -1.283 3.175 -1.193 3.310 -1.098 3.459 -0.997 3.623 -0.890 3.804 -0.777 4.007 -0.654 

2.375 2.903 -1.547 3.013 -1.478 3.132 -1.404 3.261 -1.326 3.402 -1.243 3.555 -1.156 3.724 -1.066 3.911 -0.972 4.121 -0.874 

2.500 2.966 -1.656 3.081 -1.595 3.203 -1.530 3.336 -1.462 3.480 -1.391 3.636 -1.318 3.807 -1.244 3.996 -1.170 4.206 -1.098 

2.625 3.021 -1.768 3.139 -1.715 3.265 -1.659 3.400 -1.601 3.546 -1.542 3.703 -1.482 3.873 -1.423 4.059 -1.367 4.263 -1.317 

2.750 3.069 -1.883 3.190 -1.838 3.318 -1.790 3.454 -1.742 3.600 -1.693 3.756 -1.644 3.924 -1.599 4.104 -1.558 4.299 -1.525 

2.875 3.110 -2.001 3.233 -1.963 3.362 -1.923 3.499 -1.882 3.644 -1.843 3.798 -1.805 3.961 -1.770 4.135 -1.741 4.319 -1.721 

3.000 3.145 -2.121 3.269 -2.089 3.399 -2.056 3.535 -2.023 3.679 -1.991 3.830 -1.961 3.989 -1.936 4.155 -1.916 4.330 -1.905 

3.125 3.174 -2.243 3.299 -2.216 3.429 -2.189 3.564 -2.162 3.706 -2.137 3.854 -2.114 4.008 -2.096 4.168 -2.083 4.333 -2.077 

3.250 3.198 -2.366 3.323 -2.344 3.453 -2.322 3.588 -2.300 3.727 -2.280 3.872 -2.263 4.021 -2.250 4.175 -2.242 4.333 -2.241 

3.375 3.217 -2.489 3.343 -2.471 3.473 -2.453 3.606 -2.437 3.744 -2.421 3.885 -2.409 4.030 -2.399 4.178 -2.395 4.329 -2.396 

3.500 3.233 -2.613 3.359 -2.599 3.488 -2.584 3.620 -2.571 3.756 -2.559 3.894 -2.550 4.036 -2.544 4.179 -2.542 4.324 -2.545 

3.625 3.246 -2.737 3.372 -2.726 3.501 -2.715 3.632 -2.704 3.765 -2.695 3.901 -2.689 4.039 -2.685 4.178 -2.684 4.318 -2.688 

3.750 3.257 -2.862 3.382 -2.853 3.510 -2.844 3.640 -2.836 3.772 -2.829 3.906 -2.824 4.041 -2.822 4.176 -2.822 4.313 -2.826 

3.875 3.265 -2.987 3.391 -2.980 3.518 -2.972 3.647 -2.966 3.777 -2.961 3.909 -2.957 4.041 -2.956 4.174 -2.957 4.307 -2.960 

4.000 3.271 -3.112 3.397 -3.106 3.524 -3.100 3.652 -3.095 3.781 -3.091 3.911 -3.089 4.042 -3.087 4.172 -3.088 4.303 -3.091 

4.125 3.277 -3.237 3.402 -3.232 3.529 -3.227 3.656 -3.223 3.784 -3.220 3.913 -3.218 4.042 -3.217 4.171 -3.218 4.299 -3.220 

4.250 3.281 -3.362 3.406 -3.358 3.533 -3.354 3.659 -3.351 3.787 -3.348 3.914 -3.346 4.042 -3.346 4.169 -3.346 4.296 -3.347 

4.375 3.285 -3.487 3.410 -3.484 3.536 -3.480 3.662 -3.478 3.789 -3.475 3.916 -3.474 4.042 -3.473 4.169 -3.473 4.295 -3.473 

4.500 3.288 -3.612 3.413 -3.609 3.539 -3.606 3.664 -3.604 3.791 -3.602 3.917 -3.600 4.043 -3.599 4.169 -3.598 4.295 -3.598 

4.625 3.290 -3.737 3.415 -3.734 3.541 -3.732 3.667 -3.730 3.792 -3.728 3.918 -3.726 4.044 -3.725 4.170 -3.724 4.295 -3.723 

4.750 3.293 -3.862 3.418 -3.860 3.543 -3.858 3.669 -3.855 3.794 -3.854 3.920 -3.852 4.045 -3.851 4.171 -3.849 4.296 -3.848 

4.875 3.295 -3.987 3.420 -3.985 3.545 -3.983 3.671 -3.981 3.796 -3.979 3.921 -3.978 4.047 -3.976 4.172 -3.975 4.297 -3.973 

5.000 3.297 -4.112 3.422 -4.110 3.547 -4.108 3.672 -4.106 3.798 -4.105 3.923 -4.103 4.048 -4.101 4.173 -4.100 4.299 -4.098 

5.125 3.299 -4.237 3.424 -4.235 3.549 -4.233 3.674 -4.232 3.799 -4.230 3.925 -4.228 4.050 -4.227 4.175 -4.225 4.300 -4.224 

5.250 3.301 -4.362 3.426 -4.360 3.551 -4.358 3.676 -4.357 3.801 -4.355 3.926 -4.353 4.051 -4.352 4.176 -4.350 4.302 -4.349 

5.375 3.302 -4.487 3.427 -4.485 3.552 -4.484 3.678 -4.482 3.803 -4.480 3.928 -4.478 4.053 -4.477 4.178 -4.475 4.303 -4.474 

5.500 3.304 -4.612 3.429 -4.610 3.554 -4.609 3.679 -4.607 3.804 -4.605 3.930 -4.604 4.055 -4.602 4.180 -4.600 4.305 -4.599 

5.625 3.306 -4.737 3.431 -4.736 3.556 -4.734 3.681 -4.732 3.806 -4.730 3.931 -4.729 4.056 -4.727 4.181 -4.725 4.306 -4.724 

5.750 3.308 -4.862 3.433 -4.861 3.558 -4.859 3.683 -4.857 3.808 -4.855 3.933 -4.854 4.058 -4.852 4.183 -4.850 4.308 -4.849 

5.875 3.309 -4.987 3.434 -4.986 3.559 -4.984 3.684 -4.982 3.809 -4.981 3.935 -4.979 4.060 -4.977 4.185 -4.976 4.310 -4.974 

6.000 3.311 -5.112 3.436 -5.111 3.561 -5.109 3.686 -5.107 3.811 -5.106 3.936 -5.104 4.061 -5.102 4.186 -5.101 4.311 -5.099 
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Tabela 4 - Erro Relativo Entre os Resultados Obtidos e os Resultados de Stanitz [5] 

Ψ 

φ 

0 0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 1 

x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

-2.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0002 0.0000 0.0002 0.0000 0.0003 0.0000 0.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 

-1.8750 0.0003 0.0001 0.0000 0.0002 0.0000 0.0002 0.0000 0.0003 0.0000 0.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0003 0.0001 

-1.7500 0.0003 0.0002 0.0000 0.0002 0.0000 0.0002 0.0000 0.0003 0.0000 0.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0003 0.0001 

-1.6250 0.0003 0.0002 0.0000 0.0002 0.0000 0.0003 0.0000 0.0004 0.0000 0.0185 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0003 0.0001 

-1.5000 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0000 0.0004 0.0001 0.0005 0.0001 0.0184 0.0001 0.0002 0.0000 0.0002 0.0000 0.0002 0.0003 0.0002 

-1.3750 0.0004 0.0004 0.0000 0.0004 0.0001 0.0005 0.0001 0.0006 0.0001 0.0183 0.0001 0.0003 0.0001 0.0004 0.0000 0.0003 0.0004 0.0003 

-1.2500 0.0004 0.0005 0.0001 0.0007 0.0001 0.0007 0.0002 0.0009 0.0002 0.0180 0.0002 0.0006 0.0001 0.0006 0.0001 0.0005 0.0004 0.0004 

-1.1250 0.0004 0.0003 0.0001 0.0004 0.0002 0.0010 0.0003 0.0012 0.0003 0.0174 0.0003 0.0009 0.0002 0.0009 0.0001 0.0008 0.0004 0.0006 

-1.0000 0.0005 0.0001 0.0002 0.0000 0.0004 0.0005 0.0005 0.0023 0.0005 0.0162 0.0005 0.0014 0.0004 0.0006 0.0002 0.0001 0.0005 0.0000 

-0.8750 0.0006 0.0005 0.0003 0.0006 0.0006 0.0002 0.0002 0.0016 0.0003 0.0136 0.0002 0.0021 0.0006 0.0000 0.0003 0.0005 0.0006 0.0004 

-0.7500 0.0007 0.0003 0.0006 0.0001 0.0004 0.0008 0.0007 0.0005 0.0001 0.0081 0.0007 0.0007 0.0004 0.0011 0.0006 0.0000 0.0007 0.0002 

-0.6250 0.0008 0.0004 0.0002 0.0001 0.0003 0.0007 0.0009 0.0010 0.0002 0.0039 0.0008 0.0010 0.0002 0.0006 0.0002 0.0001 0.0008 0.0002 

-0.5000 0.0010 0.0000 0.0010 0.0006 0.0005 0.0009 0.0006 0.0008 0.0009 0.0301 0.0004 0.0005 0.0003 0.0008 0.0008 0.0005 0.0010 0.0003 

-0.3750 0.0014 0.0006 0.0013 0.0003 0.0004 0.0002 0.0010 0.0016 0.0002 0.0868 0.0006 0.0007 0.0012 0.0000 0.0009 0.0006 0.0014 0.0001 

-0.2500 0.0001 0.0002 0.0010 0.0002 0.0021 0.0009 0.0022 0.0012 0.0011 0.2086 0.0009 0.0012 0.0023 0.0008 0.0017 0.0006 0.0022 0.0002 

-0.1250 0.0005 0.0000 0.0001 0.0004 0.0052 0.0002 0.0045 0.0035 0.0021 0.0663 0.0031 0.0020 0.0010 0.0001 0.0021 0.0011 0.1766 0.0002 

0.0000 0.0134 0.0004 0.0359 0.0014 0.2309 0.0006 0.0000 0.0047 0.0000 0.0000 0.2647 0.0005 0.0765 0.0001 0.0548 0.0000 0.0509 0.0004 

0.1250 0.0016 0.0004 0.0065 0.0020 0.0024 0.0001 0.0025 0.0019 0.0033 0.0547 0.0048 0.0000 0.0024 0.0008 0.0001 0.0119 0.0049 0.0003 

0.2500 0.0038 0.0004 0.0043 0.0016 0.0023 0.0003 0.0012 0.0024 0.0016 0.0066 0.0030 0.0015 0.0013 0.0005 0.0007 0.0002 0.0013 0.0004 

0.3750 0.0020 0.0005 0.0021 0.0008 0.0002 0.0001 0.0012 0.0030 0.0006 0.0113 0.0018 0.0006 0.0015 0.0004 0.0001 0.0006 0.0017 0.0001 

0.5000 0.0003 0.0006 0.0001 0.0004 0.0013 0.0004 0.0014 0.0016 0.0003 0.0077 0.0012 0.0013 0.0005 0.0005 0.0004 0.0008 0.0014 0.0007 

0.6250 0.0003 0.0005 0.0013 0.0003 0.0003 0.0012 0.0006 0.0008 0.0000 0.0181 0.0013 0.0026 0.0009 0.0008 0.0001 0.0011 0.0010 0.0013 

0.7500 0.0006 0.0012 0.0010 0.0020 0.0003 0.0003 0.0004 0.0017 0.0001 0.0084 0.0006 0.0037 0.0003 0.0004 0.0001 0.0002 0.0009 0.0002 

0.8750 0.0014 0.0035 0.0004 0.0010 0.0004 0.0000 0.0006 0.0012 0.0001 0.0044 0.0003 0.0123 0.0001 0.0020 0.0000 0.0013 0.0006 0.0016 

1.0000 0.0019 0.0014 0.0008 0.0011 0.0003 0.0004 0.0005 0.0018 0.0000 0.0032 0.0001 0.0145 0.0003 0.0060 0.0001 0.0023 0.0002 0.0016 

1.1250 0.0016 0.0002 0.0006 0.0007 0.0005 0.0000 0.0006 0.0011 0.0005 0.0041 0.0002 0.1425 0.0002 0.0090 0.0000 0.0023 0.0001 0.0024 

1.2500 0.0015 0.0003 0.0013 0.0011 0.0007 0.0017 0.0007 0.0030 0.0003 0.0033 0.0004 0.0356 0.0002 0.0117 0.0001 0.0041 0.0002 0.0042 

1.3750 0.0014 0.0003 0.0012 0.0015 0.0011 0.0015 0.0007 0.0018 0.0006 0.0037 0.0003 0.0174 0.0001 0.0409 0.0000 0.0065 0.0001 0.0060 

1.5000 0.0013 0.0010 0.0014 0.0019 0.0008 0.0027 0.0006 0.0020 0.0007 0.0041 0.0005 0.0136 0.0004 0.0519 0.0004 0.0147 0.0000 0.0089 

1.6250 0.0016 0.0011 0.0014 0.0070 0.0011 0.0025 0.0008 0.0032 0.0008 0.0045 0.0007 0.0094 0.0003 0.0166 0.0003 0.0928 0.0002 0.0177 

1.7500 0.0013 0.0012 0.0015 0.0019 0.0005 0.0027 0.0009 0.0027 0.0009 0.0036 0.0007 0.0081 0.0006 0.0115 0.0005 0.0310 0.0003 0.0516 

1.8750 0.0013 0.0015 0.0012 0.0025 0.0012 0.0028 0.0009 0.0027 0.0007 0.0040 0.0007 0.0069 0.0005 0.0084 0.0003 0.0115 0.0003 0.0591 

2.0000 0.0014 0.0018 0.0013 0.0019 0.0013 0.0024 0.0010 0.0029 0.0008 0.0035 0.0010 0.0067 0.0006 0.0072 0.0004 0.0077 0.0005 0.0193 

2.1250 0.0016 0.0017 0.0016 0.0025 0.0013 0.0024 0.0008 0.0029 0.0012 0.0036 0.0011 0.0061 0.0009 0.0067 0.0004 0.0066 0.0005 0.0096 

2.2500 0.0016 0.0017 0.0017 0.0017 0.0012 0.0025 0.0008 0.0030 0.0010 0.0034 0.0011 0.0046 0.0008 0.0051 0.0003 0.0043 0.0007 0.0063 

2.3750 0.0015 0.0016 0.0018 0.0019 0.0013 0.0021 0.0010 0.0026 0.0010 0.0034 0.0014 0.0052 0.0008 0.0041 0.0003 0.0055 0.0006 0.0068 

2.5000 0.0018 0.0021 0.0018 0.0021 0.0014 0.0020 0.0013 0.0028 0.0011 0.0028 0.0014 0.0028 0.0011 0.0038 0.0004 0.0058 0.0007 0.0061 

2.6250 0.0018 0.0019 0.0017 0.0019 0.0016 0.0024 0.0013 0.0025 0.0013 0.0029 0.0015 0.0022 0.0010 0.0036 0.0007 0.0051 0.0009 0.0052 

2.7500 0.0017 0.0015 0.0015 0.0018 0.0014 0.0021 0.0012 0.0026 0.0013 0.0026 0.0013 0.0022 0.0012 0.0032 0.0010 0.0045 0.0011 0.0045 

2.8750 0.0017 0.0019 0.0017 0.0017 0.0014 0.0022 0.0013 0.0024 0.0016 0.0024 0.0015 0.0019 0.0013 0.0028 0.0012 0.0039 0.0012 0.0036 

3.0000 0.0018 0.0017 0.0017 0.0014 0.0016 0.0020 0.0014 0.0025 0.0015 0.0025 0.0015 0.0018 0.0014 0.0026 0.0013 0.0036 0.0014 0.0034 

3.1250 0.0018 0.0014 0.0020 0.0013 0.0016 0.0018 0.0015 0.0022 0.0016 0.0023 0.0015 0.0022 0.0015 0.0025 0.0014 0.0029 0.0013 0.0032 

3.2500 0.0021 0.0014 0.0018 0.0014 0.0017 0.0019 0.0016 0.0021 0.0017 0.0020 0.0015 0.0016 0.0016 0.0026 0.0017 0.0030 0.0016 0.0028 

3.3750 0.0020 0.0016 0.0018 0.0015 0.0019 0.0015 0.0017 0.0106 0.0018 0.0020 0.0015 0.0018 0.0015 0.0023 0.0018 0.0025 0.0014 0.0025 

3.5000 0.0020 0.0015 0.0021 0.0013 0.0021 0.0014 0.0018 0.0019 0.0018 0.0018 0.0016 0.0019 0.0016 0.0020 0.0017 0.0024 0.0017 0.0025 

3.6250 0.0023 0.0013 0.0021 0.0011 0.0022 0.0016 0.0021 0.0017 0.0019 0.0017 0.0018 0.0017 0.0017 0.0020 0.0017 0.0022 0.0017 0.0020 

3.7500 0.0023 0.0010 0.0022 0.0011 0.0021 0.0014 0.0020 0.0015 0.0021 0.0017 0.0020 0.0017 0.0019 0.0019 0.0018 0.0021 0.0018 0.0022 

3.8750 0.0024 0.0010 0.0022 0.0012 0.0022 0.0012 0.0021 0.0016 0.0022 0.0014 0.0020 0.0016 0.0021 0.0018 0.0020 0.0018 0.0019 0.0020 

4.0000 0.0023 0.0010 0.0024 0.0010 0.0022 0.0012 0.0022 0.0015 0.0021 0.0015 0.0021 0.0014 0.0021 0.0018 0.0020 0.0018 0.0020 0.0018 

4.1250 0.0024 0.0010 0.0024 0.0009 0.0025 0.0011 0.0022 0.0014 0.0022 0.0015 0.0020 0.0015 0.0022 0.0015 0.0021 0.0016 0.0021 0.0018 

4.2500 0.0025 0.0010 0.0025 0.0009 0.0024 0.0011 0.0023 0.0012 0.0023 0.0011 0.0021 0.0014 0.0022 0.0013 0.0023 0.0016 0.0022 0.0017 

4.3750 0.0026 0.0009 0.0026 0.0010 0.0025 0.0010 0.0025 0.0013 0.0023 0.0013 0.0022 0.0012 0.0023 0.0015 0.0022 0.0016 0.0021 0.0014 

4.5000 0.0026 0.0006 0.0026 0.0008 0.0027 0.0010 0.0026 0.0011 0.0026 0.0011 0.0023 0.0013 0.0023 0.0014 0.0024 0.0013 0.0022 0.0013 

4.6250 0.0028 0.0008 0.0028 0.0010 0.0028 0.0011 0.0026 0.0011 0.0025 0.0011 0.0024 0.0013 0.0025 0.0013 0.0024 0.0013 0.0023 0.0015 

4.7500 0.0029 0.0008 0.0029 0.0009 0.0029 0.0009 0.0026 0.0009 0.0027 0.0011 0.0025 0.0010 0.0026 0.0011 0.0024 0.0012 0.0023 0.0012 

4.8750 0.0030 0.0008 0.0029 0.0008 0.0029 0.0008 0.0029 0.0010 0.0026 0.0010 0.0026 0.0011 0.0027 0.0012 0.0024 0.0011 0.0024 0.0012 

5.0000 0.0030 0.0007 0.0029 0.0007 0.0028 0.0007 0.0028 0.0009 0.0028 0.0008 0.0028 0.0010 0.0025 0.0011 0.0025 0.0012 0.0025 0.0011 

5.1250 0.0032 0.0007 0.0032 0.0007 0.0031 0.0009 0.0030 0.0008 0.0030 0.0010 0.0027 0.0009 0.0027 0.0010 0.0026 0.0012 0.0026 0.0013 

5.2500 0.0032 0.0007 0.0031 0.0006 0.0030 0.0008 0.0030 0.0008 0.0029 0.0009 0.0029 0.0006 0.0028 0.0010 0.0028 0.0011 0.0027 0.0010 

5.3750 0.0034 0.0006 0.0033 0.0006 0.0032 0.0008 0.0032 0.0007 0.0031 0.0009 0.0030 0.0008 0.0030 0.0009 0.0029 0.0011 0.0026 0.0010 

5.5000 0.0034 0.0006 0.0033 0.0006 0.0032 0.0007 0.0031 0.0007 0.0030 0.0008 0.0029 0.0007 0.0029 0.0009 0.0028 0.0010 0.0027 0.0009 

5.6250 0.0036 0.0006 0.0035 0.0005 0.0034 0.0007 0.0033 0.0006 0.0032 0.0008 0.0031 0.0009 0.0030 0.0008 0.0030 0.0010 0.0029 0.0009 

5.7500 0.0038 0.0006 0.0037 0.0005 0.0036 0.0006 0.0035 0.0006 0.0034 0.0007 0.0033 0.0009 0.0032 0.0008 0.0031 0.0009 0.0030 0.0009 

5.8750 0.0037 0.0005 0.0036 0.0005 0.0035 0.0006 0.0034 0.0006 0.0033 0.0017 0.0032 0.0008 0.0031 0.0008 0.0030 0.0009 0.0030 0.0008 

6.0000 0.0039 0.0005 0.0038 0.0043 0.0037 0.0006 0.0036 0.0005 0.0035 0.0007 0.0034 0.0008 0.0033 0.0007 0.0032 0.0009 0.0031 0.0008 
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Tabela 5 - Erro Absoluto Entre os Resultados Obtidos e os Resultados de Stanitz [5] x100 

Ψ 

φ 

0.0000 0.1250 0.2500 0.3750 0.5000 0.6250 0.7500 0.8750 1.0000 

x y x y x y x y x y x y x y x y x y 

-2.0000 0.0000 0.0127 0.0000 0.0118 0.0000 0.0099 0.0000 0.0070 0.0000 0.0037 0.0000 0.0004 0.0000 0.0024 0.0000 0.0042 0.0000 0.0049 

-1.8750 0.1000 0.0131 0.0014 0.0124 0.0025 0.0104 0.0033 0.0073 0.0035 0.0037 0.0033 0.0001 0.0025 0.0029 0.0013 0.0049 0.1000 0.0056 

-1.7500 0.1000 0.0152 0.0030 0.0144 0.0054 0.0119 0.0070 0.0081 0.0076 0.0037 0.0070 0.0007 0.0054 0.0044 0.0029 0.0069 0.1000 0.0078 

-1.6250 0.1000 0.0192 0.0050 0.0180 0.0091 0.0147 0.0119 0.0096 0.0129 0.0037 0.0119 0.0022 0.0091 0.0072 0.0049 0.0106 0.1000 0.0117 

-1.5000 0.1000 0.0256 0.1078 0.0239 0.0143 0.0192 0.0186 0.0121 0.0201 0.0037 0.0186 0.0047 0.0142 0.0117 0.0077 0.0165 0.1000 0.0181 

-1.3750 0.1000 0.0354 0.0118 0.0330 0.0217 0.0261 0.0282 0.0158 0.0305 0.0037 0.0282 0.0084 0.0215 0.0187 0.0116 0.0255 0.1000 0.0279 

-1.2500 0.1000 0.0499 0.0176 0.0534 0.0324 0.0365 0.0423 0.0214 0.0457 0.0036 0.0421 0.0141 0.0322 0.0291 0.0174 0.0391 0.1000 0.0426 

-1.1250 0.1000 0.0278 0.0262 0.0330 0.0483 0.0480 0.0629 0.0297 0.0679 0.0035 0.0626 0.0226 0.0478 0.0447 0.0259 0.0594 0.1000 0.0645 

-1.0000 0.1000 0.0052 0.0390 0.0027 0.0718 0.0249 0.0934 0.0580 0.1008 0.0032 0.0928 0.0353 0.0709 0.0322 0.0383 0.0106 0.1000 0.0030 

-0.8750 0.1001 0.0459 0.0580 0.0424 0.1066 0.0093 0.0386 0.0398 0.0493 0.0027 0.0373 0.0542 0.1047 0.0020 0.0566 0.0338 0.1001 0.0449 

-0.7500 0.1002 0.0270 0.0864 0.0094 0.0586 0.0401 0.1057 0.0133 0.0211 0.0016 0.1029 0.0177 0.0545 0.0527 0.0834 0.0007 0.1002 0.0157 

-0.6250 0.1004 0.0359 0.0290 0.0093 0.0363 0.0348 0.1055 0.0255 0.0271 0.0008 0.0993 0.0245 0.0274 0.0276 0.0227 0.0043 0.1004 0.0197 

-0.5000 0.1009 0.0010 0.0937 0.0418 0.0531 0.0453 0.0542 0.0187 0.0838 0.0060 0.0406 0.0122 0.0337 0.0382 0.0798 0.0373 0.1009 0.0278 

-0.3750 0.1021 0.0551 0.0931 0.0188 0.0302 0.0081 0.0764 0.0393 0.0148 0.0174 0.0469 0.0166 0.0878 0.0014 0.0625 0.0442 0.1019 0.0053 

-0.2500 0.0049 0.0195 0.0488 0.0171 0.1015 0.0464 0.1092 0.0296 0.0544 0.0417 0.0457 0.0286 0.1091 0.0415 0.0809 0.0450 0.1039 0.0175 

-0.1250 0.0117 0.0012 0.0017 0.0266 0.1237 0.0093 0.1086 0.0853 0.0503 0.0066 0.0743 0.0501 0.0230 0.0071 0.0485 0.0791 4.8917 0.0181 

0.0000 0.0294 0.0425 0.0395 0.1027 0.0924 0.0284 0.0560 0.1128 0.0662 0.0000 0.0794 0.0125 0.0612 0.0037 0.0822 0.0008 0.1171 0.0432 

0.1250 0.0421 0.0359 0.1663 0.1444 0.0580 0.0064 0.0596 0.0447 0.0802 0.0109 0.1167 0.0002 0.0608 0.0378 0.0027 0.8735 0.1344 0.0273 

0.2500 0.1929 0.0397 0.2111 0.1092 0.1098 0.0122 0.0575 0.0567 0.0776 0.0040 0.1464 0.0339 0.0627 0.0229 0.0341 0.0133 0.0676 0.0411 

0.3750 0.1450 0.0475 0.1470 0.0556 0.0159 0.0026 0.0825 0.0708 0.0391 0.0147 0.1275 0.0138 0.1096 0.0197 0.0040 0.0395 0.1289 0.0074 

0.5000 0.0287 0.0496 0.0077 0.0278 0.1219 0.0178 0.1333 0.0391 0.0307 0.0185 0.1137 0.0253 0.0440 0.0228 0.0442 0.0542 0.1381 0.0613 

0.6250 0.0360 0.0385 0.1434 0.0188 0.0302 0.0536 0.0638 0.0194 0.0009 0.0741 0.1516 0.0462 0.1089 0.0311 0.0080 0.0718 0.1246 0.1156 

0.7500 0.0748 0.1032 0.1293 0.1289 0.0401 0.0142 0.0550 0.0451 0.0158 0.0535 0.0829 0.0554 0.0485 0.0157 0.0083 0.0135 0.1307 0.0177 

0.8750 0.2026 0.2903 0.0580 0.0678 0.0609 0.0006 0.0996 0.0360 0.0079 0.0423 0.0479 0.1395 0.0117 0.0655 0.0023 0.0733 0.1137 0.1291 

1.0000 0.3123 0.1205 0.1300 0.0762 0.0460 0.0201 0.0896 0.0589 0.0000 0.0428 0.0101 0.0973 0.0542 0.1670 0.0244 0.1140 0.0481 0.1165 

1.1250 0.2928 0.0189 0.1155 0.0500 0.1026 0.0024 0.1121 0.0402 0.1070 0.0758 0.0410 0.1425 0.0412 0.1936 0.0046 0.1015 0.0260 0.1571 

1.2500 0.3005 0.0270 0.2517 0.0849 0.1352 0.1025 0.1478 0.1270 0.0736 0.0808 0.0865 0.2063 0.0511 0.1664 0.0221 0.1442 0.0577 0.2433 

1.3750 0.2993 0.0297 0.2516 0.1182 0.2367 0.0990 0.1690 0.0878 0.1516 0.1171 0.0787 0.2387 0.0354 0.2247 0.0027 0.1689 0.0292 0.2867 

1.5000 0.2904 0.0977 0.3160 0.1612 0.1893 0.1904 0.1384 0.1111 0.1839 0.1643 0.1398 0.3099 0.1127 0.2284 0.1007 0.2234 0.0083 0.3216 

1.6250 0.3686 0.1163 0.3315 0.6403 0.2651 0.1926 0.2102 0.2047 0.2046 0.2225 0.1826 0.3116 0.0734 0.2595 0.0994 0.2784 0.0728 0.4061 

1.7500 0.3197 0.1284 0.3759 0.1926 0.1289 0.2376 0.2322 0.1954 0.2410 0.2131 0.2114 0.3584 0.1975 0.3235 0.1486 0.3286 0.1036 0.4229 

1.8750 0.3261 0.1822 0.3239 0.2657 0.3426 0.2722 0.2487 0.2292 0.2158 0.2800 0.2235 0.3898 0.1551 0.3520 0.0916 0.2938 0.1029 0.4786 

2.0000 0.3719 0.2310 0.3521 0.2174 0.3700 0.2589 0.3053 0.2727 0.2506 0.2924 0.3116 0.4743 0.2059 0.4066 0.1565 0.3210 0.1747 0.5009 

2.1250 0.4485 0.2321 0.4448 0.3157 0.3821 0.2757 0.2539 0.3139 0.3716 0.3475 0.3675 0.5151 0.2991 0.4878 0.1476 0.3901 0.1967 0.4328 

2.2500 0.4624 0.2468 0.4991 0.2395 0.3625 0.3166 0.2600 0.3627 0.3182 0.3735 0.3919 0.4588 0.2770 0.4527 0.1280 0.3376 0.2817 0.4159 

2.3750 0.4466 0.2514 0.5282 0.2812 0.4117 0.2902 0.3099 0.3490 0.3555 0.4285 0.5140 0.6008 0.3018 0.4419 0.1213 0.5379 0.2411 0.5978 

2.5000 0.5314 0.3490 0.5568 0.3434 0.4496 0.3138 0.4172 0.4147 0.3876 0.3911 0.5193 0.3753 0.4183 0.4799 0.1668 0.6803 0.2756 0.6717 

2.6250 0.5436 0.3323 0.5201 0.3282 0.5157 0.4057 0.4265 0.4031 0.4654 0.4428 0.5686 0.3243 0.4045 0.5110 0.2851 0.7042 0.3748 0.6924 

2.7500 0.5212 0.2831 0.4662 0.3297 0.4693 0.3753 0.4112 0.4457 0.4838 0.4474 0.4919 0.3591 0.4546 0.5190 0.4017 0.7017 0.4588 0.6845 

2.8750 0.5130 0.3731 0.5557 0.3298 0.4858 0.4172 0.4673 0.4530 0.5689 0.4356 0.5628 0.3363 0.5202 0.4891 0.5018 0.6767 0.5358 0.6139 

3.0000 0.5767 0.3633 0.5586 0.2971 0.5518 0.4074 0.5039 0.5093 0.5618 0.5000 0.5687 0.3534 0.5572 0.5138 0.5387 0.6892 0.5844 0.6465 

3.1250 0.5758 0.3042 0.6505 0.2858 0.5589 0.4034 0.5340 0.4734 0.6043 0.4971 0.5897 0.4577 0.5952 0.5171 0.6011 0.6136 0.5497 0.6639 

3.2500 0.6761 0.3359 0.6084 0.3368 0.5986 0.4448 0.5676 0.4807 0.6294 0.4538 0.5869 0.3596 0.6269 0.5796 0.7122 0.6817 0.6735 0.6242 

3.3750 0.6436 0.3900 0.6078 0.3791 0.6583 0.3564 0.6067 2.5510 0.6562 0.4754 0.5981 0.4451 0.6081 0.5585 0.7408 0.6093 0.6244 0.5885 

3.5000 0.6417 0.3896 0.7199 0.3321 0.7188 0.3513 0.6430 0.4819 0.6880 0.4524 0.6380 0.4857 0.6626 0.4996 0.7135 0.6091 0.7214 0.6306 

3.6250 0.7297 0.3523 0.7104 0.3077 0.7528 0.4339 0.7566 0.4737 0.7125 0.4657 0.7006 0.4452 0.6876 0.5450 0.7255 0.5978 0.7496 0.5396 

3.7500 0.7619 0.2900 0.7379 0.3116 0.7239 0.4023 0.7163 0.4128 0.8030 0.4914 0.7617 0.4843 0.7590 0.5378 0.7486 0.5990 0.7708 0.6188 

3.8750 0.7868 0.3114 0.7543 0.3459 0.7873 0.3506 0.7803 0.4837 0.8195 0.4024 0.7824 0.4632 0.8361 0.5234 0.8371 0.5426 0.8304 0.5837 

4.0000 0.7466 0.3223 0.8040 0.3099 0.7896 0.3703 0.7965 0.4691 0.8108 0.4713 0.8104 0.4428 0.8642 0.5508 0.8315 0.5651 0.8618 0.5591 

4.1250 0.7773 0.3267 0.8247 0.3010 0.8693 0.3517 0.8040 0.4509 0.8155 0.4712 0.7827 0.4864 0.8772 0.4725 0.8615 0.5087 0.8890 0.5778 

4.2500 0.8091 0.3270 0.8473 0.3156 0.8577 0.3845 0.8338 0.4118 0.8630 0.3766 0.8266 0.4596 0.8989 0.4448 0.9467 0.5198 0.9275 0.5773 

4.3750 0.8665 0.3250 0.8967 0.3499 0.8797 0.3590 0.9095 0.4356 0.8751 0.4642 0.8604 0.4315 0.9438 0.5279 0.8973 0.5491 0.8845 0.4980 

4.5000 0.8688 0.2215 0.8925 0.3001 0.9542 0.3663 0.9486 0.4078 0.9666 0.4135 0.8951 0.4750 0.9173 0.4874 1.0120 0.4520 0.9546 0.4803 

4.6250 0.9313 0.3173 0.9499 0.3625 0.9953 0.3984 0.9634 0.4161 0.9469 0.4078 0.9357 0.4684 1.0175 0.4960 0.9784 0.4942 1.0051 0.5736 

4.7500 0.9652 0.3127 0.9799 0.3343 1.0134 0.3491 0.9624 0.3506 1.0214 0.4339 0.9831 0.3956 1.0388 0.4354 0.9797 0.4568 0.9986 0.4671 

4.8750 0.9788 0.3079 0.9907 0.3130 1.0156 0.3131 1.0511 0.4039 0.9931 0.3819 1.0364 0.4452 1.0752 0.4939 1.0038 0.4308 1.0179 0.4609 

5.0000 0.9784 0.3030 0.9882 0.2965 1.0071 0.2866 1.0330 0.3702 1.0633 0.3450 1.0942 0.4097 1.0219 0.4647 1.0426 0.5120 1.0539 0.4548 

5.1250 1.0682 0.2979 1.0766 0.2835 1.0912 0.3668 1.1106 0.3456 1.1328 0.4183 1.0554 0.3841 1.0757 0.4435 1.0913 0.4977 1.1006 0.5490 

5.2500 1.0513 0.2929 1.0587 0.2731 1.0703 0.3517 1.0852 0.3272 1.1019 0.3985 1.1189 0.2652 1.1342 0.4275 1.1465 0.4864 1.1545 0.4434 

5.3750 1.1298 0.2875 1.1366 0.2641 1.1461 0.3396 1.1579 0.3130 1.1709 0.3835 1.1840 0.3508 1.1960 0.4151 1.2060 0.4771 1.1131 0.4378 

5.5000 1.1052 0.2824 1.1115 0.2566 1.1197 0.3300 1.1293 0.3019 1.1397 0.3717 1.1502 0.3395 1.1600 0.4051 1.1683 0.4692 1.1749 0.4323 

5.6250 1.1786 0.2770 1.1846 0.2495 1.1918 0.3216 1.1999 0.2926 1.2085 0.3622 1.2171 0.4302 1.2253 0.3967 1.2326 0.4621 1.2387 0.4268 

5.7500 1.2508 0.2717 1.2566 0.2434 1.2630 0.3146 1.2700 0.2849 1.2773 0.3543 1.2845 0.4224 1.2915 0.3894 1.2980 0.4557 1.3039 0.4214 

5.8750 1.2222 0.2662 1.2278 0.2374 1.2337 0.3082 1.2398 0.2784 1.2460 0.8476 1.2522 0.4158 1.2583 0.3832 1.2642 0.4498 1.2698 0.4160 

6.0000 1.2934 0.2609 1.2988 2.2319 1.3042 0.3027 1.3095 0.2727 1.3147 0.3419 1.3200 0.4101 1.3252 0.3775 1.3306 0.4442 1.3360 0.4105 

 


