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Estes são os exercícios da disciplina Matemática Aplicada I. As soluções deverão ser 

entregues impressas em forma de relatório e em forma digital (pdf via email) e 

formatação profissional (texto digitado, equações numeradas, numerações de páginas 

e figuras, referências bibliográficas e as figuras, título, introdução, resumo, conclusões e 

discussão e análise detalhada dos resultados).  

Adicionalmente haverá uma apresentação obrigatória dos resultados nas aulas de 

14/11/2018 (Grupo 1 e 2), 19/11/2018 (Grupo 3 e 4) e 21/11/2018 (Grupo 5 e 6) 

com presença obrigatória de todos os alunos (não presença receberá nota 0 no item 

apresentação e arguição). O arquivo da apresentação (pdf ou ppt, tempo máximo de 

15min, ultrapassar tempo custa pontos) deve ser encaminhado até 14/11/2018 (até 

no máximo 7:00 ou entregue no início na aula) e não pode ser modificado 

posteriormente.  

 

O trabalho escrito (70%), a apresentação (10%), as perguntas e a arguição (20%) 

receberá nota que conta para nota final.  

As questões são distribuídas para 6 grupos  
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Pontuação da parte escrita (preenchido pelo Professor): 

 

Nomes e assinaturas dos participantes do grupo (garantindo que foi contribuído ao 

trabalho, sem assinatura: nota 0, pontuação preenchido pelo professor):  

Nome Assinatura  Apresentação 

(10%) 

Arguição (20%) Total  

      

      

      

      

      

 

  

Item Pontos Pontos totais   

     

     

     

Soma   Nota parte escrita (70%)  
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Problemas 

 

1. Grupo 1: Problema i: Nivel Hormonal. Problema ii: Vigas Elásticas (vejam anexo 

HormonesViga.pdf). Numérica: Crank-Nicolson. 

2. Grupo 2: Problema de distribuição de calor em barra (vejam anexo 

temperature.pdf). Numérica: seguindo exemplo dado. 

3. Grupe 3:  Problema de duas massas e molas (vejam anexo eigenvalue.pdf, 

especificamente para o problema as páginas 787-789 e para leitura inicial também o 

anexo temperature.pdf). Numérica: Euler progressivo. 

4. Grupo 4: Problema de barra fina sob pressão normal (vejam anexo eigenvalue.pdf, 

especificamente para o problema as páginas p. 789-791 e para leitura inicial também 

o anexo temperature.pdf). Numérica: Euler regressivo. 

5. Grupo 5: Problema de coluna sob pressão normal (vejam anexo eigenvalue.pdf, 

especificamente para o problema as páginas p. 791-797 e para leitura inicial também 

o anexo temperature.pdf). Numérica: seguindo exemplo dado. 

6. Grupo 6: Problema epidemilogico (SIR ou SZR com zumbis, vejam anexos SIR….pdf 

para leitura e definição do problema, das referencias 

http://www.sfu.ca/biology/courses/bisc838/Population_Ecology_%28BISC_838%29/A

nnouncements_files/Keeling%20and%20Rohani%20Chapter%202.pdf , e 

https://arxiv.org/abs/1503.01104). Numérica: livre escolha. 

 

Questões  

a. Calcule a solução analítica do(s) problema(s) passo a passo utilizando um 

método analítico preferido (por exemplo seguindo o método descrito no anexo 

SistemasAnalitica.pdf) sem utilizar computador. 

b. Calcule a solução analítica do(s) problema(s) passo a passo utilizando 

obrigatoriamente as transformadas de Laplace (por exemplo seguindo o 

método descrito no anexo SistemasLaplace.pdf) sem utilizar computador. 

c. Calcule a solução analítica do problema utilizando um método simbólico 

(Toolbox Syms em Matlab, Wolfram Alpha, Maxima, etc.) e compare a solução 

com item a) 

d. Use Matlab ou Octave para visualizar os campos direcionais (e/ou plano de 

fase) e trace no mínimo uma curva aproximada de solução junto com as 

soluções de a), b) e c) 

e. Discute os resultados obtidos e define pontos críticos e pontos extremos 

analiticamente e qualitativamente.  

f. Faça a desratização numérica passo a passo usando o método numérico de 

diferenças finitas (em acordo da especificação do grupo, veja acima).  

g. Programe a solução numérica de f) em um código em Matlab ou Octave ou 

similar e acrescente uma solução utilizando as rotinas prontas (ode…, (veja: 

http://www.mathworks.com/help/matlab/ordinary-differential-equations.html) 

e visualize as duas soluções numéricas no mesmo gráfico do item d).  

h. Discute o resultado incluindo figuras conjuntas calculando erros e discutindo 

pontos extremos entre todas as soluções. 

i. Modifique o método numérico obtendo uma solução aprimorada e discute o 

desempenho e precisão das soluções numéricas com os erros em novas 

figuras e analises. 

j. Faça estudos de sensibilidade e variações do problema original (no mínimo 

duas), por exemplo, mudando as condições iniciais ou parâmetros da equação 

e discute e analise e os resultados obtidos numericamente e analítico (basta 

um método de cada somente).  
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