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Professor: Daniel Henrique Silva
1) Considere uma barra, de comprimento L, de tal modo que em suas duas extremidades, a temperatura é mantida à
0ºC. Essa barra possui coeficiente de condutividade térmica 𝛼 > 0 conhecida. Imagine que essa barra possui uma
temperatura inicial constante 𝑇0 ≠ 0, em toda a barra.
a) Modele um PVI que descreva como será a temperatura 𝑢(𝑥; 𝑡) na barra, em função da posição 𝑥 e do tempo 𝑡.
b) Deduza como será a temperatura na barra 𝑢(𝑥; 𝑡), em função das constantes 𝛼, 𝐿 e 𝑇0
c) O que acontece com a barra após um tempo muito grande? Essa resposta faz sentido fisicamente? Justifique.
2) No problema anterior, assuma que a temperatura inicial da barra é dada por 𝑓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿, conhecida previamente.
Refaça o problema anterior, destacando as mudanças ocorridas.
3) Considere uma barra, de comprimento L, de tal modo que em sua extremidade esquerda a temperatura é mantida a
𝐴, e em sua extremidade direita, a temperatura é mantida à 𝐵 (ambas medidas em ºC). Essa barra possui coeficiente de
condutividade térmica 𝛼 > 0 conhecida. Assuma que a temperatura inicial da barra é conhecida, e vale 𝑓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿, e
que não há fontes de calor externas fornecendo calor ao sistema.
a) Modele um PVI que descreva como será a temperatura 𝑢(𝑥; 𝑡) na barra, em função da posição 𝑥 e do tempo 𝑡.
b) Separe esse problema em duas partes, 𝑣(𝑥; 𝑡), que representa o estado transiente, e 𝑤(𝑥), que representa o
estado estacionário, e monte os dois PVI’s que resolvam cada subproblema.
c) Mostre que, para uma barra sem fontes de calor externas, o estado estacionário 𝑤(𝑥) será sempre dado por uma
equação de primeiro grau. Determine essa equação, em função das constantes 𝐿; 𝐴 e 𝐵.
d) Deduza como será a temperatura na barra 𝑢(𝑥; 𝑡), em função das constantes 𝛼, 𝐿 e 𝑓(𝑥)
4) Considere uma barra, de comprimento L, de tal modo que em sua extremidade esquerda a temperatura é mantida a
𝐴, e em sua extremidade direita, a temperatura é mantida à 𝐵 (ambas medidas em ºC). Essa barra possui coeficiente de
condutividade térmica 𝛼 > 0 conhecida. Assuma que a temperatura inicial da barra é conhecida, e vale 𝑓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿.
Essa barra está sob ação de uma fonte de calor externa, que fornece 𝑐, 𝑐 ∈ ℝ∗ graus Celsius em toda a barra, todo o tempo.
a) Modele um PVI que descreva como será a temperatura 𝑢(𝑥; 𝑡) na barra, em função da posição 𝑥 e do tempo 𝑡.
b) Separe esse problema em duas partes, 𝑣(𝑥; 𝑡), que representa o estado transiente, e 𝑤(𝑥), que representa o
estado estacionário, e monte os dois PVI’s que resolvam cada subproblema.
c) Determine a solução estacionária desse problema, em função das constantes 𝐿, 𝑐, 𝐴 e 𝐵.
d) Deduza como será a temperatura na barra 𝑢(𝑥; 𝑡), em função de 𝛼, 𝐿 e 𝑓(𝑥)
5) Considere uma barra, de comprimento L, de tal modo que em sua extremidade esquerda a temperatura é mantida a
𝐴, e em sua extremidade direita, a temperatura é mantida à 𝐵 (ambas medidas em ºC). Essa barra possui coeficiente de
condutividade térmica 𝛼 > 0 conhecida. Assuma que a temperatura inicial da barra é conhecida, e vale 𝑓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿.
Essa barra está sob ação de uma fonte de calor externa, que fornece 𝑔(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿 graus Celsius em toda a barra, todo
o tempo (note que o calor trocado depende da posição, mas não do tempo).
a) Modele um PVI que descreva como será a temperatura 𝑢(𝑥; 𝑡) na barra, em função da posição 𝑥 e do tempo 𝑡.
b) Separe esse problema em duas partes, 𝑣(𝑥; 𝑡), que representa o estado transiente, e 𝑤(𝑥), que representa o
estado estacionário, e monte os dois PVI’s que resolvam cada subproblema.
c) Determine a solução estacionária desse problema, em função de 𝐿, 𝑔(𝑥), 𝐴 e 𝐵.
d) Deduza como será a temperatura na barra 𝑢(𝑥; 𝑡), em função de 𝛼, 𝐿, 𝑓(𝑥) e 𝑔(𝑥)
6) Considere uma barra, de comprimento L, de tal modo que as suas extremidades estão termicamente isoladas (não
trocam calor com o meio externo), bem como a sua lateral, que também não troca calor com o meio externo. Admita que
a temperatura inicial da barra é conhecida, e valha 𝑓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿, e que não depende do tempo.
a) Modele um PVI que descreva como será a temperatura 𝑢(𝑥; 𝑡) na barra, em função da posição 𝑥 e do tempo 𝑡.
b) Determine a equação 𝑢(𝑥; 𝑡) que descreve a temperatura na barra, em função de 𝐿, 𝛼 e 𝑓(𝑥).

7) Nas condições do problema anterior, como fica a temperatura na barra 𝑢(𝑥; 𝑡) caso a barra esteja sujeita a ação de
uma fonte de calor externa, 𝑔(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿?
8) Considere uma corda, de comprimento L, e coeficiente de elasticidade 𝛼 > 0, está presa nas duas extremidades,
ambas com altura zero. Essa corda é puxada de uma posição inicial parabólica, de equação 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 𝐿𝑥, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿, e
solta a partir do repouso.
a) Escreva um PVI que descreva a amplitude da corda 𝑢(𝑥; 𝑡), em função da posição 𝑥 e do tempo 𝑡.
b) Resolva, através do método de separação de variáveis, determine a amplitude 𝑢(𝑥; 𝑡) da corda.
9) Considere uma corda, de comprimento L, e coeficiente de elasticidade 𝛼 > 0, presa nas duas extremidades, ambas
com altura zero. Essa corda é puxada de uma posição inicial parabólica, de equação 𝑓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿, e solta a partir do
repouso.
a) Escreva um PVI que descreva a amplitude da corda 𝑢(𝑥; 𝑡), em função da posição 𝑥 e do tempo 𝑡.
b) Resolva, através do método de separação de variáveis, determine a amplitude 𝑢(𝑥; 𝑡) da corda.
10) Considere uma corda, de comprimento L, e coeficiente de elasticidade 𝛼 > 0, está presa nas duas extremidades,
ambas com altura zero. Essa corda, a partir de uma posição inicial de repouso, recebe uma velocidade inicial constante,
𝑔(𝑥) = 𝑐, 𝑐 ∈ ℝ∗ .
a) Escreva um PVI que descreva a amplitude da corda 𝑢(𝑥; 𝑡), em função da posição 𝑥 e do tempo 𝑡.
b) Resolva, através do método de separação de variáveis, determine a amplitude 𝑢(𝑥; 𝑡) da corda.
11) Considere uma corda, de comprimento L, e coeficiente de elasticidade 𝛼 > 0, está presa nas duas extremidades,
ambas com altura zero. Essa corda, a partir de uma posição inicial de repouso, recebe uma velocidade inicial 𝑔(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤
𝐿, constante no tempo.
a) Escreva um PVI que descreva a amplitude da corda 𝑢(𝑥; 𝑡), em função da posição 𝑥 e do tempo 𝑡.
b) Resolva, através do método de separação de variáveis, determine a amplitude 𝑢(𝑥; 𝑡) da corda.
12) Considere uma corda, de comprimento L, e coeficiente de elasticidade 𝛼 > 0, está presa nas duas extremidades,
ambas com altura zero. Essa corda é puxada, a partir de uma posição 𝑓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿 é posta em movimento, com uma
velocidade inicial 𝑔(𝑥), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿.
a) Escreva um PVI que descreva a amplitude da corda 𝑢(𝑥; 𝑡), em função da posição 𝑥 e do tempo 𝑡.
b) Resolva, através do método de separação de variáveis, determine a amplitude 𝑢(𝑥; 𝑡) da corda.
13) Considere uma corda, de comprimento L, presa nas duas extremidades, de modo que a extremidade esquerda é
mantida a uma altura 𝐴, e a extremidade direita é mantida a uma altura 𝐵. Essa corda é puxada de uma posição inicial
𝑓(𝑥), que depende da posição 𝑥 da corda (0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿), e é lançada em movimento a partir de uma velocidade inicial 𝑔(𝑥),
que também depende da posição 𝑥 da corda (0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿). Admita que essa corda possua coeficiente de elasticidade 𝛼 > 0
conhecido, e que efeitos dissipativos podem ser desconsiderados, e que não há ação de nenhuma força externa após o
impulso inicial.
a) Modele um PVI que descreva como será a amplitude 𝑢(𝑥; 𝑡) da corda, em função da posição 𝑥 e do tempo 𝑡.
b) Separe esse problema em duas partes, 𝑣(𝑥; 𝑡), que representa o estado transiente, e 𝑤(𝑥), que representa o
estado estacionário, e monte os dois PVI’s que resolvam cada subproblema.
c) Resolva o PVI para 𝑤(𝑥), e mostre que a solução do problema estacionário será uma equação de primeiro grau.
Determine essa equação em função das constantes 𝐴; 𝐵; 𝐿 e 𝛼, supostamente conhecidas. (OBS: Não necessariamente
todas as constantes aparecem nesse subproblema!)
d) Descreva como o problema transiente 𝑣(𝑥; 𝑡) deve ser decomposto em outros dois subproblemas 𝑣1 (𝑥; 𝑡) e
(𝑥;
𝑣2 𝑡) para que sua resolução seja possível.
e) Resolva, através do método de separação de variáveis um dos subproblemas criados no item anterior, a sua
escolha.

