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Resumo:
Considere o problema de valor inicial (PVI)

 utt = uxx + uyy
u(x, y, 0) = u0 (x, y)
(1)

ut (x, y, 0) = v0 (x, y)
para (x, y) ∈ R2 , t ≥ 0, onde o suporte de u0 e
v0 está contido em (δ, ∞) × R, para algum δ >
0. Como o domı́nio espacial é ilimitado, é preciso truncá-lo para calcular soluções numericamente. Tal truncamento torna necessária uma
condição de contorno (CC) artificial.
Como motivação, considere o problema de
valor inicial e de contorno (PVIC)

ϕtt = ϕxx + ϕyy



ϕ(x, y, 0) = u0 (x, y)
(2)
ϕt (x, y, 0) = v0 (x, y)



Bϕ = 0
para (x, y) ∈ (0, ∞) × R, t ≥ 0, onde B é a CC
artificial exata em x = 0, ou seja, ϕ(x, y, t) =
u(x, y, t) para x > 0. Como a solução de (1)
é dada apenas por ondas que se movem para
a esquerda, B deve aniquilar as ondas que se
movem para a direita.
A CC exata não-local que absorve as ondas
incidentes [3] é dada por
s
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ϕ̂ = 0, para x = 0,
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onde ϕ̂(x) ≡ ϕ̂(x, η, ω) é a transformada de
Fourier de ϕ(x, y, t). Note que (3) não é um
sı́mbolo de uma EDP, mas de um operador
pseudo-diferencial, o qual é complicado implementar numericamente. Contudo, podemos
aproximar a raiz quadrada para obter uma
famı́lia de EDP´s que podem ser implementadas numericamente. Tais EDP´s dão origem
às CC absorventes para a equação da onda.
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Trefethen e Halpern [3] propuseram a aproximação da raiz quadrada em (3) por uma
função racional r(η\ω) do tipo (m, n) para algum m, n ∈ N. O problema então é encontrar
uma função r(η\ω) tal que o PVIC aproximado
seja bem-posto, e que o erro, isto é, a diferença
da solução do PVIC aproximado e do PVI (1),
seja minimizado dentro de um custo computacional aceitável.
Higdon [2] propôs uma aproximação local ao
PVIC (2) com CC aproximadas dadas por
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que podem absorver ondas planas de ângulos
±αj (para |αj | < π\2). Qualquer das aproximações em [3] pode ser expressa por (4). Em
[1], Diaz e Joly obtiveram uma solução
analı́tica para o PVIC associado a esta CC.
O objetivo principal deste trabalho é, a partir da análise proposta em [1], obter um procedimento para a derivação de CC absorventes
para outros problemas hiperbólicos lineares.
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