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1 Introdução

Este projeto tem por objetivo o estudo, e a utilização, do framework robusto para mode-

lamento śısmico por diferenças finitas chamado Devito. Os estudos foram divididos em três

etapas: estudo teórico da onda acústica em meio homogêneo e sua representação matemática,

estudo teórico e aplicações do método de diferenças finitas e, por fim, o estudo e utilização do

framework Devito.

O foco de estudo foram as ondas acústicas unidimensionais. Para o estudo inicial utiliza-

mos Knobel (2000), que apresenta uma introdução às ondas progressivas e estacionárias, bem

como exemplos de eventos que identificam o fenômeno da onda. Além disso, é apresentado a

representação matemática da onda e suas soluções anaĺıticas. Para enriquecer o estudo, foram

utilizados os textos Biloti (2020) e Biloti (2022). Para o método de diferenças finitas utilizamos

Wencai (2013), Porto (2020), Santos et al. (2019) e Biloti (2021). Por fim, com o propósito

de desenvolver os conhecimentos sobre o Devito foi utilizado, principalmente, o texto de Lou-

boutin et al. (2019), bem como o material apresentado em London et al. (2016). As rotinas

que utilizam o Devito, implementadas durante o projeto, baseiam-se nos códigos contidos no

GitHub1 oficial do framework. O presente projeto foi executado com uma bolsa financiada pela

DOW, quota 2021/2022.

1O repositório pode ser acessado em: https://github.com/devitocodes/devito.
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2 Metodologia

A cada semana o estudo dos conteúdos foi avançado com a leitura das teorias apresentadas

nas bibliografias. Junto com o estudo teórico, foram elaborados exemplos de aplicação do

método de diferenças finitas para a aproximação da solução da equação da onda utilizando

o framework Devito. Além disso, semanalmente foram realizadas reuniões com o orientador,

sendo posśıvel expor o conteúdo estudado ao longo da semana. Com as reuniões, abriram-se

discussões a cerca do tema, sendo posśıvel solucionar as dúvidas a respeito do conteúdo e das

implementações, enriquecendo o estudo.

3 Teorias estudadas

Ondas acústicas em meio homogêneo podem ser entendidas como uma pertubação que

se desloca de uma parte à outra do meio com uma velocidade de propagação constante e

reconhećıvel. As ondas que se propagam em apenas uma direção do espaço são chamadas

ondas unidimensionais e são matematicamente representadas por funções de duas variáveis:

uma variável espacial e uma temporal. A propagação de ondas é descrita pela equação da

onda, que é uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Como solução anaĺıtica para

a equação da onda em meios homogêneos podemos ter, por exemplo, funções que representam

ondas progressivas. Uma onda progressiva é uma onda que se propaga na direção positiva ou

negativa do eixo espacial. Esse tipo de onda é representada por uma função que é transladada,

ou seja, que tem seu perfil preservado durante o movimento. A soma de duas funções que

representam ondas progressivas também é solução para a equação da onda e é dita solução

geral.

Para aproximar a solução da equação da onda, pode-se utilizar o método de diferenças

finitas. Esse método é utilizado para a resolução numérica de equações diferenciais parciais,

como a equação da onda. Com esse método podemos determinar não a função que satisfaz a

equação da onda, mas sim aproximações para os valores dessa função em determinados pontos

no espaço e no tempo. Nesse método as derivadas que aparecem na equação diferencial são

substitúıdas por aproximações usando apenas valores da função computados sobre uma malha.

Para aplicar o método de diferenças finitas para aproximar a solução da equação da onda, foi

utilizado o framework Devito.

O Devito é um pacote escrito na linguagem de programação Python e tem por objetivo o

cômputo de estênceis otimizados para o método de diferenças finitas para equação da onda.

Neste projeto, o pacote Devito foi utilizado para resolver a equação da onda unidimensional

em meio homogêneo a partir do método de diferenças finitas de segunda ordem.
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4 Resultados e discussão

A partir de todo entendimento adquirido ao longos dos estudos sobre o pacote Devito e suas

ferramentas, foi implementada, em Python, uma rotina para resolução da equação da onda

unidimensional em meio homogêneo utilizando as ferramentas do pacote Devito. Para testar

a funcionalidade do Devito, partiu-se de uma solução anaĺıtica. Foi assumido uma solução da

forma u(x, t) = f(x − ct), ou seja, uma onda progressiva propagando na direção positiva do

eixo x.

A rotina foi utilizada para resolver um problema de valor de contorno. Os gráficos da Figura

1 ilustram o resultado.

Baseando-se na teoria estudada e na solução anaĺıtica pré determinada, o resultado obtido

pelo Devito foi como o esperado. Graficamente vemos que, como a borda utilizada é fixa e não

absorvente, a onda bate na borda direita da malha e reflete com fase invertida. Além disso, como

as duas extremidades da borda são fixas e não absorventes, toda vez que a onda bate em uma

das extremidades essa reflexão ocorre e ela se mantém até atingir o tempo máximo de simulação,

uma vez que, no exemplo criado, também não está sendo considerado o amortecimento.

O principal resultado obtido ao longo desse projeto, atingindo o objetivo inicial, foi o enten-

dimento e a utilização do pacote Devito. Essa etapa do projeto foi a que demandou mais tempo

e esforço, uma vez que grande parte das documentações e exemplos relacionados ao Devito, que

puderam ser encontrados, não foram apresentadas de forma clara e eficiente, dificultando as

implementação de rotinas para resolução de problemas básicos. Devido a tais circunstâncias,

ao longo do projeto ficou claro que uma explicação detalhada e passo a passo sobre a utilização

do pacote, partindo de uma situação básica, era necessária. Com isso, o objetivo principal desse

projeto foi, não apenas mostrar os resultados obtidos com as simulações, como também servir

como um guia para quem deseja começar a utilizar o framework. A utilização mecânica das fer-

ramentas do Devito é mais simples de ser entendida, mas quando é necessário fazer adaptações

ou acessar dados, é muito útil ter um entendimento claro de como as funções que são utilizadas

nas rotinas trabalham. Saber como as funções acessam os dados necessários e armazenam os

dados simulados, facilita a conferência dos resultados, permitindo notar inconsistências ou di-

vergências, e facilita também a análise gráfica, já que, conhecendo a forma de armazenamento,

conseguimos acessar os resultados exatamente nos pontos que queremos da malha.
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5 Considerações finais

Em conclusão, os resultados obtidos até o momento foram satisfatórios. Inicialmente houve

muita dificuldade na compreensão do funcionamento das estruturas do pacote Devito. A prin-

cipal dificuldade surgiu na adaptação, para um problema simples, das implementações consul-

tadas. Todas essas implementações tinham um formato, de certa forma, padrão e nenhuma

delas deixava claro como as estruturas funcionavam, o que impediu o entendimento do porquê,

a principio, os resultados obtidos não tinham qualidade. A partir do momento em que as es-

truturas foram compreendidas, foi posśıvel notar como as estruturas do Devito funcionam em

harmonia umas com as outras e como facilitam a simulação.
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Figura 1: Solução da equação da onda unidimensional em meio homogêneo obtida pelo Devito.
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