V3-11: O Método da Função de Green
SINOPSE
Pontos Centrais:

O ponto entral é a introdução do on eito de função de Green de um
problema de ondições de ontorno. Outro ponto importante é mostrar
que mais uma vez a expansão de funções em uma base ortogonal tem um
papel entral a desempenhar.
Tópi os Essen iais:

Equações diferen iais par iais não-homogêneas; um exemplo simples em
uma úni a dimensão espa ial: a orda vibrante; aso no qual o termo
não-homogêneo orresponde a uma força pontual.
Solução do problema da orda unidimensional por meios elementares,
no aso estáti o; método para se lidar om o ponto de singularidade;
veri ação da solução obtida.
Solução do mesmo problema através do uso da base dos senos de Fourier;
formas alternativas de se a har a solução; omparação da resposta obtida
om a relação de ompleti idade.
Denição da função de Green; onstrução e demonstração da forma geral da solução do problema não-homogêneo no aso estáti o, omo uma
integral envolvendo a função de Green e a força externa.
Um exemplo de equação diferen ial par ial não-homogênea em duas dimensões espa iais: a membrana quadrada; aso no qual o termo nãohomogêneo orresponde a uma força pontual; aso estáti o.
Comportamento da função de Green nas imediações do ponto singular;
dedução da divergên ia logarítmi a por meios elementares.
Solução do problema bidimensional através do uso da base dos senos
de Fourier; dis ussão da onvergên ia da série resultante; dis ussão da
singularidade da função de Green e da onvergên ia da série em dimensões
maiores.
Demonstrações:

Demonstração da fórmula integral de Green para a solução de uma equação diferen ial par ial não-homogênea, om uma força externa estáti a
qualquer.
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Exemplos:

A orda vibrante e a membrana quadrada, no limite estáti o.
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