
V5-01: Difusão Quase Arbitrária na Esfera

SINOPSE

Pontos Centrais:

O ponto entral é introduzir e organizar os elementos de matemátia que

apareem nas apliações em oordenadas esférias, que iniialmente ainda

serão tratados em detalhe apenas no aso om simetria axial ompleta.

Tópios Esseniais:

Funções de Bessel esférias jn(ξ) omo uma extensão das funções de

Bessel ilíndrias Jn(ξ); relação de n om as dependênias angulares en-

volvidas.

Equação de difusão em oordenadas esférias, ondições iniiais e ondi-

ções de ontorno; desrição de um problema espeí�o.

Separação de variáveis, de�nição das onstantes de separação; equações

difereniais ordinárias e suas soluções.

Disussão das esolhas referentes às onstantes de separação γ, µ e ν.

Partes radial (r), azimutal (φ) e temporal (t) da base; equações e soluções

já onheidas; falta a parte polar (θ).

Exame do aso do autovalor nulo γ = 0, onde γ é a onstante de separa-

ção temporal; determinação das soluções radiais; problemas de ondução

estaionária de alor e problemas eletrostátios.

Exame da parte polar: equação assoiada de Legendre, e o aso partiular

m = 0, que leva à equação de Legendre.

Iniialmente, redução à disussão do aso m = 0, ou seja, ao aso om

simetria axial (ou simetria azimutal) ompleta; notação padrão para a

equação de Legendre.

Disussão sobre a esolha de n nos asos γ = 0 e γ 6= 0; relação om

a questão de ompletiidade da base resultante, que posteriormente será

examinada de duas formas diferentes.

Estabeleimento preiso dos elementos dos problemas de relaxação, nos

asos interno e externo, por ora apenas no aso axialmente simétrio

m = 0, tanto para γ = 0 quanto para γ 6= 0.
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Estabeleimento preiso dos elementos dos problemas de eletrostátia,

ou seja para γ = 0, nos asos interno e externo, por ora apenas no aso

axialmente simétrio m = 0; introdução das expansões de Legendre-

Fourier sobre a esfera.
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