V5-01: Difusão Quase Arbitrária na Esfera
SINOPSE
Pontos Centrais:

O ponto entral é introduzir e organizar os elementos de matemáti a que
apare em nas apli ações em oordenadas esféri as, que ini ialmente ainda
serão tratados em detalhe apenas no aso om simetria axial ompleta.
Tópi os Essen iais:

Funções de Bessel esféri as jn (ξ) omo uma extensão das funções de
Bessel ilíndri as Jn(ξ); relação de n om as dependên ias angulares envolvidas.
Equação de difusão em oordenadas esféri as, ondições ini iais e ondições de ontorno; des rição de um problema espe í o.
Separação de variáveis, denição das onstantes de separação; equações
diferen iais ordinárias e suas soluções.
Dis ussão das es olhas referentes às onstantes de separação γ , µ e ν .
Partes radial (r), azimutal (φ) e temporal (t) da base; equações e soluções
já onhe idas; falta a parte polar (θ).
Exame do aso do autovalor nulo γ = 0, onde γ é a onstante de separação temporal; determinação das soluções radiais; problemas de ondução
esta ionária de alor e problemas eletrostáti os.
Exame da parte polar: equação asso iada de Legendre, e o aso parti ular
m = 0, que leva à equação de Legendre.
Ini ialmente, redução à dis ussão do aso m = 0, ou seja, ao aso om
simetria axial (ou simetria azimutal) ompleta; notação padrão para a
equação de Legendre.
Dis ussão sobre a es olha de n nos asos γ = 0 e γ 6= 0; relação om
a questão de ompleti idade da base resultante, que posteriormente será
examinada de duas formas diferentes.
Estabele imento pre iso dos elementos dos problemas de relaxação, nos
asos interno e externo, por ora apenas no aso axialmente simétri o
m = 0, tanto para γ = 0 quanto para γ 6= 0.
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Estabele imento pre iso dos elementos dos problemas de eletrostáti a,
ou seja para γ = 0, nos asos interno e externo, por ora apenas no aso
axialmente simétri o m = 0; introdução das expansões de LegendreFourier sobre a esfera.
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