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Este trabalho consiste na implementação de métodos de diferenças finitas para resolver
equações diferenciais parciais (EDPs) de segunda ordem em duas variáveis independentes (problemas
bidimensionais). Vários problemas de engenharia e outras ciências podem ser formulados em termos
de equações diferenciais parciais (EDPs), como por exemplo, o cálculo dos campos de velocidade
e pressão de um fluido em processo de escoamento, temperatura na previsão do tempo, trajetória
de um satélite artificial e muitas outras aplicações, especialmente, na simulação computacional de
fenômenos f́ısicos.

O problema a ser abordado consiste em achar u : Ω −→ R tal que

−a∆u = f, (x, y) ∈ Ω, (1)

u = g, (x, y) ∈ Γ, (2)

onde

• Ω é um subdomı́nio (aberto) do R2, com fronteira (contorno) Γ,

• a = a(x, y) > 0, para todo (x, y) ∈ Ω. Em problemas de transporte de massa, o coefiente a
é chamado de coeficiente de difusão, e em problemas de transporte de calor, a é chamado de
coeficiente de condução,

• f = f(x, y) é um termo de fonte/sumidouro e g = g(x, y) é uma condição de contorno de
Dirichlet.

Os parâmetros a e f são dados (conhecidos). A incógnita desse problema é a função u = u(x, y) que
representa uma quantidade (concentração de substâncias, temperatura, etc) associada ao problema
de estudo. A equação (1)-(2) é conhecida como equação de Poisson. O operador ∆u é dado por

∆u =

(
∂2u

∂x2
+

∂2u

∂y2

)
,

f é o termo de fonte/sumidouro e g é a condição de contorno (de Dirichlet).
Neste trabalho computacional, deseja-se obter a solução u(x, y) no interior de um domı́nio retan-

gular de dimensões (x0, xM) × (y0, yN), sendo conhecida a solução no contorno Γ de Ω. Considere
uma subdivisão do domı́nio em células retangulares, sendo M divisões na horizontal e N divisões na
vertical, respectivamente, de dimensões hx e hy.



1 Objetivo

1. Discretizar a Eq. (1)-(2) pelo método das diferenças finitas (de segunda ordem) e resolver
o sistema linear resultante através dos métodos de eliminação Gaussiana implementado no
OCTAVE, através da função “\”, e SOR, utilizando as formas de armazenamento da matriz
dos coeficientes (matriz pentadiagonal) já implementadas no primeiro trabalho.

2. Fazer uma análise comparativa dos métodos de solução de sistemas lineares implementados
(Eliminação de Gauss e SOR) aplicados a EDPs bidimensionais.

3. Estudar soluções aproximadas de aplicações.

1.1 Exemplos F́ısicos

1.1.1 Problema com solução conhecida (validação do programa)

Determine a distribuição de calor em uma chapa de metal, como faces termicamente isoladas e com
espessura despreźıvel. Considere que a temperatura T (x, y) = T0 em todas as faces da chapa, logo
espera-se que os valores no interior da placa sejam iguais em todos os ponto de discretização. Para
testar seu programa varie o número de subdivisões M e N . A EDP que modela este problema é dada
por: (

∂2T

∂x2
+

∂2T

∂y2

)
= 0 em Ω = {(x, y); 0 < x < 1 e 0 < y < 1}, (3)

com as seguintes condições de contorno de Dirichlet,

T (0, y) = T0, T (x, 0) = T0,

T (L, y) = T0, T (x, L) = T0.

1.1.2 Transferência de calor em uma placa quadrada

Determine a distribuição de calor em uma placa quadrada metálica com dimensões 0, 5m por 0, 5m.
Duas faces adjacentes são mantidas a 0oC, e o calor nas outras duas faces aumenta de 0oC, em um
canto para 100oC no lugar onde ambas as faces se encontram. A EDP que modela o problema é dada
por: (

∂2T

∂x2
+

∂2T

∂y2

)
= 0 em Ω = {(x, y); 0 < x < 0, 5 e 0 < y < 0, 5}, (4)

com as seguintes condições de contorno de Dirichlet,

T (0, y) = 0, T (x, 0) = 0,

T (0.5, y) = 200y, T (x, 0.5) = 200x.

1.1.3 Transferência de calor em uma placa retangular

Considere uma placa retangular de prata com dimensões 6 × 5 cm. O calor está sendo gerado
uniformemente em todos os ponto com taxa q = 1, 5cal/cm3.s. A temperatura em cada ponto da
placa satisfaz a equação de Poisson:(

∂2T

∂x2
+

∂2T

∂y2

)
= − q

K
em Ω = {(x, y); 0 < x < 6 e 0 < y < 5}, (5)



onde K, a condutividade térmica, é de 1, 04cal/cm.deg.s. Supondo que as condições de contorno de
Dirichlet são dadas por

T (0, y) = y(5− y), T (x, 0) = x(6− x),

T (6, y) = 0, T (x, 5) = 0,

determine o campo de temperatura T (x, y) no interior da placa.

1.2 Testes

Os testes visam medir o tempo gasto para efetuar a solução dos problemas por diferenças finitas
utilizando os dois métodos de solução de sistemas lineares mencionados.

• Deverão ser medidos e apresentados em tabelas e gráficos os tempos de processamento para os
seguintes casos de malhas: 16× 16, 32× 32, 64× 64, 128× 128 e 256× 256. Caso algum dos
sistemas resultantes das malhas mencionadas não execute, fazer uma análise do porquê.

• Escolha uma malha e gere os gráficos referentes as soluções dos exemplos f́ısicos considerando
as soluções pelo método de eliminação de Gauss implementado no OCTAVE, através da função
“\”, e pelo método SOR (com ω = 1 e ω = 1.8). Os gráficos podem ser obtidos a partir dos
arquivos de sáıda (arquivo da solução) e geradas com o auxilio por exemplo do Gnuplot/Octave.

2 Estrutura do Relatório

O relatório deverá ser escrito observando as normas do padrão ABNT. A divisão do relatório deve
ser de acordo com as seguintes seções:

• Introdução: onde o grupo deverá apresentar a estrutura do trabalho e os objetivos.

• Método das Diferenças Finitas: onde o grupo sintetizará o conteúdo do método das dife-
renças finitas.

• Implementação: onde serão apresentados a estrutura do código e partes significativas do
código comentado.

• Experimentos Numéricos: onde serão apresentados os exemplos testes utilizados pelo grupo,
tanto as entradas para os programas bem como tabelas e gráficos das respectivas sáıdas geradas
pelas soluções.

• Conclusão: onde serão discutidos os resultados obtidos.

3 Considerações Gerais sobre o trabalho

1. O trabalho poderá ser feito em grupo de no máximo 3 alunos.

2. Todos os alunos do grupo devem entender completamente a lógica utilizada, pois em cada
grupo um aluno será sorteado para uma entrevista na qual prestará esclarecimentos sobre os
procedimentos adotados. (Caso o aluno não tenha compreendido os procedimentos adotados,
a nota do grupo ficará compromentida).

3. Trabalhos considerados iguais receberão nota zero.



4. Cada grupo deverá entregar por e-mail (isaacps@gmail.com) o relatório no padrão ABNT, os
códigos e um texto explicando como rodar o programa.


