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Resumo:
Muitos sistemas fı́sicos são regidos por equações diferenciais (a equação de mo-

vimento harmônico simples, por exemplo: ẍ = −kx). Neste trabalho, apresentarei
um tipo especial de equação diferencial, a equação diferencial ordinária linear com
coeficientes constantes. Mas primeiro, o que é uma equação diferencial?

Uma equação diferencial ordinária é uma equação que toma como incógnita uma
função, de uma variável, desconhecida e trabalha com suas derivadas. Um exemplo
bem simples de equação diferencial ordinária é f ′ = f , onde f ′ é a derivada de f .

Um exemplo mais geral de equações diferenciais ordinárias são as equações es-
critas desta forma:

ẋ =
n∑

j=1
aijxj ; i = 1, ..., n.

Sendo xi, com i = 1, ..., n um sistema de coordenadas em Rn e (aij) a matriz do
operador A neste sistema de coordenadas. Essa matriz é chamada matriz do sistema.

Para um n qualquer, a solução da equação satisfazendo a condição inicial ϕ(0) =
x0 é dada pela exponencial ϕ(t) = etAx0. Porém, apesar de parecer um resultado
simples, o processo até chegarmos na etA é bem trabalhoso, e é exatamente isso que
veremos neste trabalho.
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