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Resumo:
Grandezas fı́sicas estão frequentemente relacionadas com sua taxa de variação

em função de certas dimensões, tais como a posição espacial e o tempo. Essas
relações podem ser escritas matematicamente usando equações diferenciais, que são
muito utilizadas na modelagem de problemas fı́sicos, e com isso, importantes para a
matemática aplicada.

Uma técnica capaz de resolver equações diferenciais é o Método de Diferenças
Finitas, sendo esse o método que utilizamos para solucionar os problemas estudados
nesse trabalho. No Método das Diferenças Finitas as derivadas são aproximadas
por fórmulas que podem ser obtidas pelo truncamento da série de Taylor da função
derivada [2].

Foi feita uma análise do erro das fórmulas de discretização empregadas nos pro-
blemas estudados, por meio de sua construção pela série de Taylor com resto. Com
isso, foram verificadas as condições para estabilidade, consistência e convergência do
método.

Os problemas estudados nesse trabalho incluem a equação do calor e a equação
da onda, submetidos à diferentes condições de contorno. As discretizações foram im-
plementadas em Julia [3], uma linguagem de alto nı́vel para computação matemática.

Chamamos de equação do calor uma equação diferencial parabólica que descreve
a temperatura de um corpo em função da posição e do tempo [1]. Ela pode ser escrita
de forma generalizada para uma dimensão por

∂u

∂t
= ε(x)∂

2u

∂x2 − σ(x)u− f(x),
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onde a temperatura é representada por u, a posição espacial pela coordenada x e
o instante de tempo por t. Os termos σ e f representam a dissipação, e a trans-
ferência térmica por uma fonte externa, respectivamente. Já o valor ε é o coefi-
ciente de dissipação térmica caracterı́stico do material. Geralmente são aplicadas
simplificações nessa equação.

Um exemplo de simplificação da equação do calor surge quando consideramos
uma barra cilı́ndrica homogênea, cujo comprimento L é muito superior ao diâmetro,
isolada e sem fonte externa, de forma que ocorra troca térmica apenas pelos seus
extremos. Nessas condições a equação diferencial resultante é

∂u

∂t
= ε

∂2u

∂x2 ,

onde a constante ε é o coeficiente de dissipação térmica caracterı́stico do material.
Supondo que o perfil de temperatura no instante inicial u(x, 0) = φ(x) seja co-

nhecido, e que as temperaturas em suas extremidades sejam mantidas constantes -
u(0, t) = u0;u(L, t) = uL - podemos discretizar o problema por diferenças finitas.

Usando a fórmula avançada de primeira ordem para a derivada no tempo e a cen-
trada para a de segunda ordem obtém-se uma solução explı́cita. A figura 1 a se-
guir nos permite visualisar uma solução, usando a forma explı́cita, para o caso onde
u(t = 0) = 380x(1 − x) + 26, sujeito à condição u(x = 0) = u(x = 1) = 26.

Serão apresentadas também discretizações para a equação do calor aplicada em
duas dimensões e para a equação de ondas rasas. A equação de águas rasas é
deduzida a partir das equações de Euler e descreve o comportamento de ondas cujo
comprimento é relativamente maior que a profundidade do canal.

Figura 1: Aproximação usando a forma explı́cita
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