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RESUMO

Na Engenharia Civil, a viga é um dos elementos estruturais mais estudados, sendo
que uma das teorias mais utilizadas para estudar o seu comportamento é a Teoria de
Euler-Bernoulli. Dentre suas particularidades está a obtenção de equações diferenciais
que regem e descrevem como uma viga pode se comportar quando exposta a esforços
solicitantes. A equação diferencial torna possível a utilização de métodos numéricos
para sua solução, dentre esses métodos, destaca-se o Método das Diferenças Fi-
nitas. Fidelizando a correlação de equações do meio contínuo e do meio discreto,
simplificando sua aplicação. Com isso, foi desenvolvido um algoritmo que tenha como
resultado a linha elástica da viga do modelo de Euler-Bernoulli, solucionado tanto pelo
método analítico, quanto pelo Método das Diferenças Finitas. Além disso, os gráficos
gerados pelo algoritmo foram comparados a fim de se obter a validação do MDF e do
algoritmo criado analisando a proximidade de ambos os gráficos.
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ABSTRACT

In Civil Engineering, the beam is one of the most studied structural elements, being
that one of the most used theories to study its behavior is the Theory of Euler-Bernoulli.
Among its particularities is the obtainment of differential equations that govern and
describe how a beam can behave when exposed to stresses applicants. The differential
equation makes it possible to use numerical methods for its solution, among these
methods, the Finite Differences Method is highlighted. Relying on the correlation of
continuum and direct medium equations, simplifying your application. Thus, an algorithm
was developed that results in the elastic line of the beam of the Euler-Bernoulli model,
solved both by the method analytical method, as well as by the Finite Differences
Method. In addition, the generated graphics by the algorithm were compared in order to
obtain the validation of the MDF and the algorithm created by analyzing the proximity of
both graphs
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