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Nº DE HORAS/AULA SEMANAIS: 06
EMENTA: Problemas elípticos. Método de Galerkin. Analise de erro. Elementos
finitos, definições e exemplos. Princípios de aproximação por elementos finitos:
malhas, espaços de aproximação e interpolantes, estimativas inversas.
Geração de malha. Quadraturas e assemblagem. Exemplos de aproximação de
problemas elípticos.
OBJETIVO: Introduzir o método de elementos finitos como uma ferramenta de
resolução numérica de equações em derivadas parciais e apresentar
aplicações deste em mecânica computacional.
PROGRAMA DETALHADO:
1. Método de Galerkin de aproximação em espaços de Banach (CapítuloI do
livro de texto).
(a) Elementos de teoria de equações elípticas.
(b) Teorema Banach -Neficas-Babufiska.
(c) Método de Galerkin.
(d) Análise de erro.
2. Elementos finitos (Capítulo I do livro de texto)
(a) Interpolação por elementos finitos em uma dimensão.
(b) Definições e exemplos.
(c) Básicos conceitos de malhas computacionais.
(d) Espaçcos de aproximação e operadores interpolates.
(e) Interpolação de funções de espaço Sobolev.
(f) Desigualdades inversas.
3. Aproximação de EDPs por elementos finitos (Capítulo II do livro de texto)
(a) Aproximação do problemas elípticos.
(b) Exemplos de problemas coercitivos da mecânica computacional.
(c) Aproximação de equações hiperbólicas da primeira ordem: método de
Galerkin / quadrados mínimos, método de Galerkin descontínuo.
(d) Método de Galerkin para problemas parabólicos.
4. Implementação do método de elementos finitos (Capítulo III do livrode texto)
(a) Geração de malha, triangulação de Delaunay.
(b) Implementação de quadraturas numéricas.
(c) Assemblagem em matrizes esparsos.

(d) Implementação de condições de fronteira.
(e) Condicionamento, métodos iterativos para sistemas lineares.
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