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Acompanha Graduação   MS612 Análise Numérica I  I  
https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2021/disciplinas/ms.html#disc-ms612

Período Aulas 2º Semestre de 2021  --   Calendário DAC:  9/Agosto  até  14/Dezembro
Para detalhes sobre o Calendário do 2s/2021, como por exemplo, dias de aulas, Trancamento de Matrícula 

do 2º período letivo de 2021, favor consultar a Secretaria do IMECC e também a página oficial DAC.

Atenção:  O link da sala virtual MT403/MS612 estará disponível aos matriculados via ambiente oficial Google Classroom.

Objetivo: Neste curso será apresentado e discutido um conjunto de métodos numéricos construtivos para o
cálculo  de  soluções  aproximadas  de  Equações  Diferenciais  Ordinárias  (EDOs)  e  Equações  Diferenciais
Parciais (EDPs) associadas a problemas bem-postos de valor inicial e/ou de contorno. Os métodos numéricos
considerados serão construídos com aproximações via  técnicas  de diferenças  finitas,  baseados em séries
truncadas  de  Taylor.  Durante  todo  o  curso,  pretende-se  enfatizar  os  relevantes  aspectos  teóricos e  o
computationais dos  métodos  numéricos  de  aproximação  apresentados.  Na  parte  teórica,  os  conceitos
fundamentais são: erro de truncamento, consistência, estabilidade e convergência. Na parte computational é
importante a efetiva prática de implementação computacional dos métodos de aproximação em linguagem de
programação  (e.g.,  Matlab,  C,  Fortran,  Octave,  etc…  compatível  com  os  conhecimentos  básicos  das
disciplinas  similares  em  nível  de  Graduação).  Além  disso,  discussões  sobre  eficiência  e  complexidade
computational  (com respeito ao número de operações e o tempo de execução) serão também considerados.
Espera-se  que  o  público  matriculado  tenha  natural  apreço  e  independência  para  estudar  ativamente  a
bibliografia da ementa,  os aspectos teó  ricos, computacionais e apli  cações  .  O livro texto base do Curso
MT403/MS612 será  a  Ref  [1] da  lista  bibriográfica  abaixo,  com as  demais  referências  como  suporte
adicional (observa-se que demais livros e/ou artigos poderão ser indicados longo do curso, se necessário).

Ementa DAC MT403/MS612: Equações diferenciais parciais (EDPs). Idéias fundamentais de aproximações
por diferenças finitas, EDPs com o problema de Cauchy e/ou diferentes tipos de com condição de contorno:
mista/Robin,  Dirichlet  e  Neumann.  Considerações  teóricas:  consistência,  estabilidade,  convergência  e  o
Teorema de equivalência de Lax-Richtmyer. Análise de estabilidade via transformada de Fourier e teorema
Gerschgorin.  Equações  parabólicas  bidimensionais:  convergência,  estabilidade,  métodos  ADI.  Equações
elípticas  bidimensionais.  Condições  de Dirichlet  e de Neumann. Equações hiperbólicas unidimensionais:
condição  de  Courant-Friedrichs-Lewy,  Esquemas  explícitos  (Lax-Friedrichs,  Upwind,  centrado  e  Lax-
Wendroff) e discussão de métodos implícitos e da relação numérica de Dispersão e Dissipação. O problema
de Cauchy para  lei  de conservação em uma dimensão espacial:  caso escalar,  dificuldades  numéricas  no
cálculo de soluções descontínuas. Equações diferenciais ordinárias (EDOs). Métodos de um passo (Runge-
Kutta).  Métodos  de  múltiplos  passos,  implícitos  e  explícitos.  Controle  de  passo:  Runge-Kutta-Felberg.
Estabilidade dos métodos. Problemas de EDOs stiff. Revisão da teoria disponível.

Critérios de Avaliação – A Nota Final (NF) será uma média envolvendo 5 Listas e 2 Provas:
Peso 40 % NF:   5 (cinco) Listas   (cobrindo os aspectos teóricos, computacionais e aplicações da ementa)
Peso 60 % NF:   2 (duas) provas   (cobrindo os aspectos teóricos, computacionais e aplicações da ementa)
 Exame:   (Todo o conteúdo do curso MT403/MS612, aderentes às Listas e Provas)

Conceito/Nota:     A [10, 9.0] ;        B (9.0, 8.0] ;        C (8.0, 5.0] ;        D (5.0, 2.5] ;        E (2.5, 0.0].

Livro texto base do Curso:
[1] Randall J. LeVeque. Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and
Time-Dependent Problems. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2007.
[2] James William Thomas. Numerical Partial  Differential  Equations: Finite  Difference Methods. Texts  in Applied
Mathematics: 22. Springer, 1995.
[3] James William Thomas. Numerical Partial Differential Equations: Conservation Laws and Elliptic Equations. Texts
in Applied Mathematics: 33. Springer, 1999.
[4] K. W. Morton e D. F. Mayers. Numerical Solution of Partial Differential Equations: An Introduction. Cambridge
University Press, 2a ed., 2005.
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