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Problema. Nosso objetivo é estudar a equação do calor num quadrado com condições de Neumann.
(Dica: Um exemplo similar foi resolvido no dia 6 de maio.)

Considere a seguinte equação do calor no quadrado ]0, 1[× ]0, 1[:
∂u
∂t (t, x, y) =

∂2u
∂x2 (t, x, y) +

∂2u
∂y2 (t, x, y) , (t, x, y) ∈ ]0,∞[× ]0, 1[× ]0, 1[

∂u
∂x (t, 0, y) = 0, ∂u∂x (t, 1, y) = 0, ∂u∂y (t, x, 0) = 0, ∂u∂y (t, x, 1) = 0, t > 0, x ∈ ]0, 1[ , y ∈ ]0, 1[

u (0, x, y) = 1 + cos (3πx) cos (4πy) + cos (6πx) cos (8πy) , (x, y) ∈ ]0, 1[× ]0, 1[

.

Ache a solução dessa equação.
A resposta será uma soma finita contendo apenas 3 termos de funções exponenciais e trigonométricas. Para

determinar a solução siga os três passos abaixo:

Passo 1: Procure soluções da forma u (t, x, y) = T (t)X (x)Y (y) de ∂u
∂t (t, x, y) = ∂2u

∂x2 (t, x, y) +
∂2u
∂y2 (t, x, y).

Mostre que isto nos leva às equações:
dT

dt
(t) = λT (t) ,

(0.1)
d2X

dx2
(x)Y (y) +X (x)

d2Y

dy2
(y) = λX (x)Y (y) ,

em que λ ∈ R.
Passo 2: Use as condições de contorno e separação de variáveis para achar as constantes λ e as funções X e Y

que satisfazem a Equação (0.1).
Passo 3: Some todas as soluções u (t, x, y) = T (t)X (x)Y (y) particulares obtidas no passo 2. Use a condição

inicial para determinar as constantes restantes e a solução da equação do calor.
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