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INTRODUÇÃO:

Problemas de física-matemática historicamente são marcados por representar estímulos para a

evolução matemática de sua época. O surgimento e desenvolvimento do Cálculo Diferencial e Integral

no século XVII não se mostrou diferente dadas as motivações vistas pela mecânica de partículas e

gravitação.

De forma análoga, no século seguinte existiu a tentativa do uso de tais novas ferramentas

matemáticas para a resolução de problemas em outras áreas da física, como na termometria. Um

exemplo explícito para a motivação desta aplicação é a condução de calor em barras, um problema

com duas ou mais variáveis independentes em que apenas o cálculo de equações diferenciais irá

parecer insuficiente, mas a resolução se tornará palpável com a ferramenta das séries de Fourier. Este

projeto tem por conseguinte como objetivo, a compreensão do problema histórico da formulação e

resolução da equação do calor por intermédio das ferramentas matemáticas obtidas pelo entendimento

da análise de Fourier.

Inicialmente, é considerada uma barra que conduz calor de maneira homogênea, de

comprimento L e área transversal A, isolada termicamente nas laterais. Isto é, as transferências de

calor são dadas apenas num fluxo longitudinal. Com este cenário é possível observar um problema de

condução de calor em apenas uma dimensão. Pela Lei do Resfriamento de Fourier, se duas placas

com mesma área A e com temperaturas T1 e T2 forem aproximadas a uma distância d, a transferência

de calor ocorrerá da placa mais quente para a mais fria, e a

quantidade de calor por unidade de tempo será dada por tal lei:

. Sendo k a constante de condutibilidade𝑄 = 𝑘𝐴 |𝑇
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térmica do material entre as placas.

Dada tal lei, é possível reinterpretar o problema da

barra, como visto na figura ao lado. Com a barra colocada no
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eixo das abscissas no tempo t, basta tomar duas seções na barra sendo S1 localizada no ponto x e S2

localizada no ponto x+d. A temperatura de um ponto nessas sessões pode ser dada por u(x,t).

A partir de tal modelagem do problema, com algumas definições como fluxo de calor e calor

específico, e com passos lógicos e matemáticos, como o uso do Teorema Fundamental do Cálculo, é

possível obter a Equação do Calor.

𝑢
𝑡
(𝑥, 𝑡) =  𝐾𝑢

𝑥𝑥
(𝑥, 𝑡)

Sendo K a constante de difusibilidade térmica. A este ponto, é buscado então, encontrar

soluções válidas para tal equação, a depender de condições iniciais e de fronteira.

METODOLOGIA:

Para o estudo da aplicação da análise de Fourier, fez-se necessário um estudo prévio deste. A

ideia inicial vem por parte do matemático e físico Joseph Fourier e o método que leva seu nome, o

método de Fourier. A ideia geral é proposta de modo que independente da complexidade de uma

função periódica, com certas condições é possível escrevê-la como um somatório de funções

periódicas mais simples, senos e cossenos, apenas variando o período e a fase destes. Sendo as

séries de Fourier e seus coeficientes dadas por:

Definidas nos termos modernos a partir do trabalho de Fourier e Riemann e derivadas

justamente dos resultados encontrados na análise de condução de calor em uma barra. Com as

equações acima, a resolução de diversas equações que se dariam de forma quase infactível, se

tornam de rápida resolução sendo vistas pela ótica das séries de Fourier.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Com a Equação do Calor descrita inicialmente, é possível formular então as condições iniciais e

de fronteira para o problema, isto é, como as extremidades da barra se comportam no início da

observação (t = 0) e como as fronteiras do problema se comportam, assim, é possível compor a função

que descreve a temperatura inicial: f(x) = u(x, 0), sendo f uma função definida para x entre os pontos 0

e L, nos conjunto dos Reais. E as temperaturas das extremidades dadas por u(0, t) = T1 e u(L, t) = T2.

Tais informações revelam um Problema de Valor Inicial e Fronteira (PVIF), restando encontrar

matematicamente resoluções que se adequem a esta equação que descreve um problema físico. Com

as ferramentas citadas, foi possível aplicar a teoria de Fourier em diversas situações variando os
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parâmetros, inicialmente no caso mais simples das extremidades mantidas a temperaturas iniciais

constantes em 0ºC, concluindo sobre a facilitação causada pela teoria estudada, partindo da

separação de variáveis para encontrar soluções gerais que podem ser aplicadas nas condições

iniciais, encontrando assim soluções finais válidas para a equação.

Foram exploradas em seguida, situações de condições iniciais não homogêneas, com

temperaturas não nulas nas extremidades, ou dadas por funções, onde a ideia é reduzir o PVIF a

condições de fronteira que sejam homogêneas utilizando-se de substituições de variáveis. Também

foram exploradas equações do calor não homogêneas, com uma dada fonte de temperatura interna na

barra, em que se parte também de soluções gerais já conhecidas, avaliando então as condições

iniciais.

Os resultados obtidos, afinal, foram capazes de auxiliar no cálculo estimado de uma

modelagem da variação de temperatura do solo dada a profundidade. A modelagem é feita assumindo

a Terra como semi-espaço em R3 , com parâmetros dependendo apenas da profundidade x, de forma a

tratar o problema como a distribuição de calor numa barra semi-infinita, com extremidades laterais

isoladas termicamente, e com a extremidade x = 0 submetida a uma temperatura periódica f(t) sendo T

o período. Utilizando os mesmos métodos citados anteriormente, a distribuição inicial da temperatura é

dada por u(0, t) = f(t) para ut = Kuxx. E pela expressão das séries de Fourier:

𝑓(𝑡) =
𝑛=−∞

∞
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É explicitada assim a simplificação de resoluções com a aplicação da análise de Fourier.

CONCLUSÕES:

A partir deste estudo, foi concebido o embasamento sólido dos conceitos mais fundamentais

relacionados à análise de Fourier, sendo possível progredir na investigação do cenário específico da

aplicação na equação do calor, aplicação esta, feita com sucesso em diversos cenários de condições

iniciais, visto que, enquanto método de resolução sua aplicação é metódica, dada por passos

específicos e aplicação das condições iniciais.

Desta forma, o projeto se mostrou muito proveitoso enquanto estudo dirigido. É percebido

como a história da ciência desempenha papel fundamental no aprendizado, visto que a ciência não se

trata apenas de produtos, mas de processos, e a compreensão de tais processos (como o

desenvolvimento do problema de condução de calor na barra) é elemento importante na construção do

conhecimento científico.
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