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Data de entrega (em sala ou até 12h): 29.11.2019 

(trabalhos atrasados receberão a nota 0) 

 

As soluções deverão ser entregues impressas em forma de relatório e em forma 

digital (pdf via email e códigos anexados) 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 

02/12/2019 (Grupo 1 e 2), 04/12/2019 (Grupo 3 e 4 e 5) 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 também até 29/11/2019 (até no máximo meia 

noite) e não pode ser modificado posteriormente. 

 

A nota E2 consiste em nota única para o trabalho escrito (70%) e nota individual para a 

apresentação (10%) e as perguntas e a arguição (20%).  

 

As questões são distribuídas para 3 grupos de 4 e 2 grupos de 5 membros que podem 

ser definidos livremente. Porém, se não foram definidos completamente e com 

unanimidade até 9/10/2019 serão constituídos por critérios do professor. A associação do 

grupo a questão será feita pelo professor posteriormente. 

 

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%)  



2 

 

 

Problemas 

 

1. Grupo 1: Paraquedista: dv/dt = (mg-cv²)/m. Numérica: Heun e ODE45. Problema 

especifico: Linearização com justificativa e discussão baseado na física do problema. 

2. Grupo 2: Reator (vejam Chapra, p. 808 - 810). Numérica: Euler progressivo e 

ODE45. Problema: Em realidade tanto a vazão, bem com o volume no reator pode 

variar em tempo. Discute um caso onde o volume fica constante, mas a vazão muda 

em tempo (podem escolher uma mudança temporal de livre critério). 

3. Grupo 3: Investigação (vejam Chapra, p. 828, item 28.9). Numérica: Runge-Kutta 

3ª ordem e ODE45. Problema: Considere o caso quando K é uma função da 

Temperatura. 

4. Grupo 5: Reservatório (vejam Chapra, p. 833, item 28.28). Numérica: Midpoint e 

ODE45. Problema: Considere inicialmente que a área não muda com profundidade e 

no problema final a variação informada. 

5. Grupe 3:  Hormônios (vejam anexo hormonio.pdf). Numérica: Runge-Kutta 2ª ordem 

e ODE45. Problema: O termo K*y modificado para K*y². 

 

Questões  

a. Rever e estudar métodos numéricos por exemplo baseado no livro do Chapra 

(Parte E2a: p. 697 a 737. Parte E2b: restante. Opcionalmente use Kreyszig, 

Volume 3, capitulo 21 ou outros materiais). 

b. Descreve a aplicação e contexto do problema do seu grupo (vejam acima) e 

deduze a formulação matemática e classifique a edo obtido. Descreve e 

discute o problema especifico mencionado e propõem soluções relacionadas. 

Em caso de equações não-lineares, linearize a mesma. 

c. Use Matlab ou Octave para visualizar os campos direcionais e trace no mínimo 

uma solução para o problema (e o problema linearizado ou alterado) e discute 

os resultados e define pontos críticos e pontos extremos qualitativamente.  

d. Calcule a solução analítica do problema básico (ou linearizado) passo a passo 

utilizando um método analítico preferido sem utilizar computador. 

e. Calcule a solução analítica do problema básico e do problema mencionado ou 

linearizado utilizando um método simbólico (Wolfram Alpha, Maxima, etc.) e 

visualize e compare e discute as soluções do item c e d no mesmo gráfico. 

f. Faça a discretização numérica do problema básico (e do problema linearizado 

ou alterado) 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 e 

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

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

equations.html). 

h. Visualize a solução analítica e as soluções numéricas em um único grafico e 

calcule e visualize as diferenças num grafico abaixo para o problema básico (e 

o problema linearizado ou alterado).  

i. Faça estudos de sensibilidade variando a resolução do passo temporal e 

discute e analise e os resultados obtidos.  

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

