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Anderson J. Oliveira,
Departamento de Matemática - UNIFAL - MG
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O estudo de equações diferenciais ordinárias é amplamente explorado por uma série de pesquisadores, os quais analisam além do caráter teórico, as possı́veis aplicações das mesmas. Um
tipo especial de equações diferenciais ordinárias, as chamadas equações diferenciais fuchsianas
ou de Fuchs, não tem uma gama muito grande de pesquisadores investigando, apesar de fazerem parte de uma grande quantidade de aplicações em problemas de Fı́sica-Matemática. Essas
equações diferenciais apresentam como principal caracterı́stica o fato de que todo ponto singular
regular no plano complexo estendido é regular. Os casos mais estudados são aqueles envolvendo
equações com três pontos singulares regulares, como são os casos das conhecidas equações hipergeométrica, de Legendre, de Tchebychev e a de Heun, com quatro pontos singulares regulares,
[2], [4].
Em [5] e [3], é apresentada uma conexão entre equações diferenciais fuchsianas como um procedimento para a realização da uniformização de funções algébricas (hiperelı́pticas) identificadas
com superfı́cies de Riemann, sendo que essa identificação se dá através da superfı́cie de gênero
máximo associado às equações.
Em [1], vemos que os blocos modulador - canal - demodulador, de um sistema de comunicação, podem ser representados através de um grafo, que em sua forma mais completa passa
a ser visto como um grafo completo biparticionado, denotado por Km,n , equivalentemente o
canal é discreto e sem memória (DMC), denotado por Cm,n com m-entradas e n-saı́das, ou seja,
nenhum dı́gito depende estatisticamente dos dı́gitos enviados anteriormente. Dado um canal
discreto sem memória com m-entradas e n-saı́das (visto como um grafo completo biparticionado
Km,n ), o mergulho deste canal pode ocorrer dentre as superfı́cies com gênero mı́nimo e gênero
máximo, isto é: gmin ≤ g ≤ gmax . Os m valores discretos na entrada do canal podem ser interpretados como os valores associados às raı́zes de uma curva algébrica com gênero gmax e, assim,
identificar as singularidades de uma equação diferencial fuchsiana. Essas singularidades podem

ser relacionadas com alguns elementos de uma sequência de Farey Fm (m ≥ 1). Nessa abordagem, podemos identificar os geradores do grupo fuchsiano associados à região fundamental,
conseguindo dessa forma a uniformização da curva algébrica planar. Essas singularidades podem
ser vistas como o alfabeto a ser utilizado ao rotular os sinais em um processo de transmissão de
informação.
Neste trabalho, nosso objetivo é estabelecer conexões entre as singularidades de equações diferenciais e superfı́cies de Riemann, para identificar a estrutura algébrica associada às equações
diferenciais, de forma a fazer uso conveniente desses elementos no projeto de um sistema de
transmissão de informação. Por meio dessas conexões, podemos analisar não apenas o gênero
da superfı́cie de Riemann, como também analisar a curva algébrica planar associada a essa
superfı́cie, através dos elementos da sequência de Farey, por meio da identificação das singularidades das equações diferenciais fuchsianas analisadas. Buscamos dar um direcionamento as
seguintes questões: a partir das singularidades associadas a uma equação diferencial fuchsiana,
como podemos relacioná-las a uma superfı́cie de Riemann, sendo as mesmas elementos de uma
sequência de Farey e além disso, identificar os geradores dos grupos fuchsianos associados a cada
um dos polı́gonos fundamentais analisados? Como relacionar esses resultados a um problema
de transmissão de informação, através do mapeamento casado entre grupos fuchsianos e constelações de sinais por meio do processo de uniformização de curvas algébricas planares? Além
disso, como relacionar as singularidades de uma equação diferencial fuchsiana com um canal
discreto sem memória (DMC), a fim de analisar o mergulho desse canal em superfı́cies?
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