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PreÍiicio

Das cinco edições deste texto, esta é a terceira que preparei. Ao fazê-lo, tentei me ater aoobjetivo original do fâlecido Jerry Mario, ,o ,.rriido de produzir uma descriçáo moderna erazoavelmente completa da mecánica clássica de partícuãs, ,ir,.-u, de partículas e corpos

i ::S,?;l;,:l::::, 
de física em nível uuu.,çuào a. g."a";çao. os três propósitos déste

l ' Apresentar um tratamento moderno dos sistemas mecânicos clássicos de forma que a tran-sição para a teoria quântica da Íísica possa ser efetuada com a menor dificuldade possível.2' Apresentar novas técnicas matemáticas aos estudantes e, se possível, proporcionar-lhesprática suficiente na resolução de problemar a. -oao-q.,L'.1., porru,,.'rJ{rr-i.i.-.uroar"r
proficiência em sua utilização.

3' Thansmitir ao estudante, no período crucial de sua carreira acadêmica entre a Íísica ,.in-
trodutória" e a física "uuurrçuáu", algum grau de sofisticação no tratamento do formalismoteórico e da técnica operacional de üluçao de problemas.
Após a apresentação de uma fundamentação sólida nos métodos vetoriais no capítulo 1,métodos matemáticos adicionais são desenvolvidos ao torrgo aoiiuro, conforme as necessidadesde cada momento' É aconselhável que os alunos continu-em estudando ,,,ot.-ati.u-ãuu.rçuauem cursos separados' o rigor matemático deverá ser aprendido e apreciado pelos .rt.ráurrt". a.física' Porém, em pontos onde a continuidade da fisica pod;.i;;; compromerida pela insistên-cia sobre generalidade total e rigor matemático, u riri.u',.r. f...'.dência.

Alterações na quinta edição
os comentários e susestões de muitos usuários da obra Dinâmica clássicaforam incorporadosa esta quinta ediçáo' sem o feedbacÀ dos muitos p.of.rro.", qr. ,tihru.u* este texto não seriapossível produzir um livro-texto de valor significativo pu.u'u àrrrunidade de física. Após arevisão abrangente da quarta edição, as alteraçóes nesta edição foram relativamente menores.Somente algumas mudanças.na disposição do material ro.um.rãt.radas. porém, vários exem-plos' especialmente os numéricor' ê -rito, problemas de final Je capítulo foram acrescenra-dos' os usuários não queriam grandes mudanças ,o, topi.o, Jo.aâaor, mas sim .*.mptosadicionais para os alunos, e uma gama mais ampla de problemas é sempre solicitada.

vu
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Um grande esforço continua a ser feito para corrigir as soluções dos problemas disponíveis
nos Manuais de Soluções do Professor e do Aluno. Agradeço aos muitos usuários que enviaram
comentários relativos às soluções dos vários problemas e muitos de seus nomes estão relaciona-
dos a seguir. As respostas aos problemas com números pares foram mais uma vez incluídas ao
final do livro, e as referências selecionadas e a bibliografia geral foram atualizadas.

Adequação ao curso

O livro é adequado a um curso de graduaçáo (7o ou 8a semestre), com um ou dois semestres, em
mecânica clássica, ministrado após um curso introdutório de fisica com a utilizaçáo do cálculo
diferencial e integral. Na Universidade da \trgínia, ministramos um curso de um semestre com
base principalmente nos primeiros 12 capítulos, com várias omissões de algumas seçóes a critério
do professor. As seções que podem ser omitidas sem comprometer a continuidade estão indicadas
como opcionais. Porém, o professor também pode saltar outras seçóes (ou capítulos inteiros),
como desejar. Por exemplo, o Capítulo 4 (Oscilaçóes Náo Lineares e Caos) pode ser saltado em
sua totalidade para um curso de um semestre. Alguns professores optam por náo abordar o
material de cálcrrlo de variações no Capítulo 6. Outros podem preferir iniciar pelo Capítulo 2,

saltar a apresentaçáo matemática do Capítulo I e apresentar os conceitos matemáticos conforme
a necessidade. Essa técnica de lidar com a apresentação matemática é pedeitamente aceitável e a
comunidade se divide em terrnos desse assunto, com uma ligeira preferência pelo método aqui
utilizado. O livro também é adequado para uso em um ano acadêmico completo, enfatizando
métodos matemáticos e numéricos, conforrne desejado pelo professor.

O livro é apropriado para aqueles que desejam ministrar cursos da forma tradicional, sem
cálculos computacionais. Entretanto, um número cada vez maior de professores e alunos está
familiarizado com cálculos numéricos e os adota. Além disso, podemos aprender muito ao
efetuar cálculos nos quais os parâmetros podem ser variados e condiçóes do mundo real, como
atrito e resistência do ar, podem ser incluídas. Antes da 4a edição, decidi deixar a escolha do
método a cargo do professor e/ou aluno, para a seleção das técnicas computacionais a serem

utilizadas. Essa decisáo se confirmou, pois existem muitos software excelentes (incluindo
Mathematica, Maple e Mathcad, somente para citar três deles) disponíveis para uso. Além
disso, alguns professores têm alunos que codihcam programas de computador, o que constitui
uma importante habilidade a ser adquirida.

Característica especial

O autor manteve uma característica popular da obra original de Jerry Marion: o acréscimo de
notas de rodapé históricas espalhadas ao longo de todo o texto. Vários usuários indicaram o
valor que esses comentários históricos têm. A história da Íisica Íbi praticamente eliminada dos

currículos atuais e, como resultado, o aluno muitas vezes náo conhece as informaçóes básicas de
um tópico específico. Essas notas de rodapé se destinam a aguçar o apetite e incentivar o aluno
a pesquisar a história de seu campo de atuaçáo.

Materiais para o professor

Os auxílios de aula para acompanhar o livro estáo disponíveis on-line na página do livro, em
www.cengage.com.br O Manual do Professor contém soluçóes para todos os problemas de final de
capítulo. Esse recurso é protegido por senha e esrá disponível aos professores que comprovadamente
adotam a obra.
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Matrizes, aetores
e cá,lculo aetorial

l.l Introdução

Os fenômenos físicos podem ser discutidos de forma concisa e elegante por meio da utiliza-

Eão de métodos vetoriais.r Ao aplicarmos as "leis" físicas a situaçóes particulares, os resulta-
dos det,em ser independentes da nossa escolha de um sistema de coordenadas retangulares
ou cilíndricas bipolares. Eles também devem ser independentes da escolha exata da origem
das coordenadas. A utilizaçáo de vetores nos dá essa independência. Uma determinada lei
física ainda será representada corretamente de forma independente do sistema de coordena-
das que consideramos o mais conveniente para descrever um problema particular. Além disso,
a utilização da notação vetorial oferece um método extremamente compacto de expressar até
os resultados mais complicados.

Nos tratamentos elementares de vetores, a discussão pode começar com a afirmaçáo de
que "um vetor é uma quantidade que pode ser representada como um segmento de linha
orientado". Esse tipo de desenvolvimento seguramente produzirá os resultados corretos e

é até benéfico para transmitir uma certa sensação da natureza física de um vetor. Partimos
da premissa de que o leitor esteja familiarizado com esse tipo de desenvolvimento, porém
não consideraremos essa abordagem neste texto, pois desejamos enfatizar o relacionamento
entre um vetor e uma transformação de coordenadas. Portanto, apresentamos as matrizes
e a notaçáo matricial para descrever não somente a transformação, como também o vetor.

-\presentamos um tipo de notaçáo que é prontamente adaptado à utilização de tensores, apesar
de não encontrarmos esses objetos até que o curso normal dos eventos exija sua utilização
tvejaoCapítulo ll).

Náo tentaremos efetuar uma exposição completa dos métodos vetoriais. Em seu lugar,
consideraremos somente os tópicos necessários para um estudo dos sistemas mecânicos.
Desse modo, trataremos neste capítulo dos fundamentos da álgebra matricial e vetorial, e do
cálculo vetorial.

1.2 Conceito de uma grandeza escalar

Considere o arranjo de partículas mostrado na Figura 1.1a. Cada partícula do arranjo está rotu-
lada de acordo com a sua massa, digamos, em gramas. Os eixos de coordenadas são mostrados de
modo que possamos especificar uma partícula individual por meio de um par de números (x,1).

-\massaM da partículaem (x,1)pode serexpressacomoM(x,1). Desse modo, amassa dapartícula

:Josiah \lillard Gibbs (1839-1903) merece muito do crédito pelo desenvolvimento da análise vetorial em torno de
I880-1882. Uma boa parte da notaçáo vetorial atual se originou do trabalho de Olivel Heaviside (1850-1925), um
engenheiro elétrico inglês, e data cle I893 aproximadamente.

I
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emx : 2, ) : 3 pode ser expressa comoM (x : 2,) : 3) : 4. Considere agora uma rotaçáo
e um deslocamento dos eixos da forma mostrada na Figura 1.lb. A massa de 4 g se encontra
agora posicionada emx' : 1,)' = 3,5; ou seja, a massa é especificadapor M (x' : 4,)' : 3,5)
: 4. Além disso, em ueral,

M(;x, )) = M(x' , )') (1.1)

pois a massa de qualquer partícula náo é afetada por uma mudança nos eixos de coordena-
das. As quantidades que sáo inuaritiueis sob u,ma transformaçao de coord,enadas - que obedecem a
uma equação desse tipo - são denominadas grandezas escalares.

Apesar de ser possível descrever a massa de uma partícula (ou a temperatura, velocidade
etc.) em relação a qualquer sistema de coordenadas por meio do mesmo número, algumas
propriedades físicas associadas à partícula (como o sentido de movimento da partícula ou o
sentido de uma força eventualmente atuando sobre a partícula) não podem ser especifica-
das por meio dessa forma simples. A descriçáo dessas quantidades mais complexas requer
a utilização de vetores. Do mesmo modo pelo qual uma grandeza escalar é definida como
uma quantidade que permanece invariável sob uma transformação de coordenadas, um vetor
também pode ser definido em termos de propriedades de transformação. Vamos inicialmente
considerar como as coordenadas de um ponto mudam quando o sistema de coordenadas
efetua uma rotação em torno de sua origem.

(a) (b)

FIGURA l.l Um arranjo de partículas em dois sistemas de coordenadas diferentes.

1.3 Transformações de coordenadas

Considere um ponto P com coordenadas (x1, x2, x3) em relação a um certo sistema de coordena-
das.2 A seguir, considere um sistema de coordenadas diferente, que pode ser gerado a partir do
sistema original por meio de uma simples rotaçáo. Considere as coordenadas do ponto P em
relação ao novo sistema de coordenadas como sendo (x!, x'2, xà. A situação é ilustrada na Figura
1.2 para um caso bidimensional.

A nova coordenada xié a soma da projeçáo de x1 sobre o eixo xi (a linha t n1 com a pro-
jeçáo de x, sobre o eixo xi(a linha trtt + Ti); ou seja,

xí : xr cos Íl * .{,sen á

(1.2a)

e Rotulamos os eixos como Ít, .r2, xq eID vez de x, J, z para simplificar a notação quando cla lealização das somatórias.
Nesse mornento, a discussão se limita a sistemas de coordenadas cartesianas (ou retanetúar-es).

/-: À, c()s í/ * "r',,.,,r1 a\ .)\- -r)
flirrq*.r
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FIGURA 1.2 A posição de um ponto P pode ser representada em dois sistemas de
coordenadas, um deles derivado pela rotaçáo a partir do outro.

A coordenada é a soma de projeções similares: t'.. : Il,l - i7i, porém, a linha r/r também
é igual à linha Of, Portanto,

ri : --lr sen É, + r,('(ls í)

/- \
- t,trl'{ "' - HlI 1,1,sH' \() I ' (1.2b)

Vamos apresentar a notação a seguir: expressamos o ângulo entre o eixo xie o eixo
\r como (x\, xr) e, em geral, o ângulo entre o eixo xj e o eixo x, é indicado por (xí, xr). Além
disso, definimos um conjunto de números À,, por

À,, = cos(rj, x,) (1.3)

Portanto, para a Figura 1.2, temos

À,, : cos(xi, .r',) : cos 0

À,- : tos(.rí. r.) = .,,r(a
\j

À,1 : rqr{,r'...r,t -.,,*{l]\:
À,, : cos(.0-1,, "te) : cos íl

,) :

,) :
(1.4)

-\s equaçóes de transformaçáo (Equação 1.2) agora se tornam

.ví : xr cos(.ti, x1) .1- s, cos(r'i..v,)

= À*.r'r * À1,x,

xj : xr cos(ri, .t1) * x2 cos(xJ2, .r2)

: À:txr -l- À::"t:

Desse modo, em geral, para três dimensóes temos

(r.5a)

(1.5b)

xí : Àr1x1 * À1ur, *
r.j : À11x1 * À,,x, *
x{ : À1,x, * À.1,"t" * ii.iij)

(1.6)
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ou, em notação de somatória,

(1.7)

A transformação inversa é

ar = .n-í cos(.ri. x1)
: Àr;"vi * À,,r.1

* "r.', cos(xi, .t1) * r.! c{_ls(:r.i. §i)
* À.,,r.!

ou, em geral,

Its,\, : .á^ \ . r: I. 2.:1 (1.8)

. A quantidade À,, é denominada cosseno diretor do eixo xi em relação ao eixo x,. É conve_niente orgallzar À;, em-um arranjo quadrado denominado -ut"i". ó.iil;;.;'"."g.1,o 
^indica a totalidade clos elementor Indiuid.rais À,, quando airpo.to, como segue:

^:(iiirr:i,i) (l.e)

uma vez encontrados os cossenos diretores relativos aos dois conjuntos de eixos de coordena-
das, as Equaçóes 1'7 e 1.8 fornecem as rcgras gerais para a especificação das coordenadas de umponto em qualquer sistema.

Quando À é definido desse modo e ele especiÍica as propriedades de transformação dascoordenadas de um ponto, é chamado cle matriz ae transfà.áaçáo ou matriz de rotação.

um ponto P é representado no sistema (x,, x2, x3) por p(2,1, 3). Em outro sistema de coordenadas, omesmo ponto é representado como P(xi, xi, x!), oncle "r2 sofreu rotação na direçáo de x, em torno doeixo x, por um ângulo de 30'(Figura 1.3). Encontre a matriz de rotaçáo e derermine p(xi, x{, ,r.!).

FIGURA 1'3 r".-pto i. t. um ponto p é represenrado em dois sisremas de coorde-
nadas, um deles obtido por meio da rotação a partir do outro por 80..
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Soluçã,o. Os cossenos diretores À,i podem ser determinados a partir da Figura 1.3, utili-
zando a definição da Equação 1.3.

À,, = cos(xi, x1)

À1, : cos(xi, "r-.)

À11 : cos(xi, xr)
Àr, = cos(xi, x1)

À22 : cos(xi, x2)

À,3 : cos(xi, 13)

Àqr = c«rs(x.{, xr)

À*, : cos(x.i, x,)
À,13 : cos(r,!, x,,)

: cos(0') : I
: cos(90") : 0
: cos(90") : 0
: cos(90") :0
: cos(30') = 0,u66
: cos(90" - :]0") :
: cos(90") : 0

= cos(90" + 30') =
: cos(30") : 0,866

lt o o
: 

[ 
,, (),8(ib 0.h

\ 0 -0.5 0,8(iti

cos((r0") : Q,ti

- 0,5

e utilizando a Equaçáo 1.7 , P(x'2, x 1, x;) é

.rí : Àr,xr * À1rx, * À,.,x.1 : Àr :2
xl: À,1.t1 * À,,x, * À,.i.r.1 :0,8{i6x: * 0,5x.r:2,37
.x,! : À11x1 * À.3,.x, * À.11r:3: -0,5.t: + 0,866xr:2,10

C)bsene que o operador de rotação preserva o comprimento do vetor de posição.

1.4 Propriedades de matrizes de rotação3

Para iniciar a discussáo das matrizes de rotaçáo, vamos recordar dois resultados trigo-
nométricos. Considere, como na Figura 1.4a, um segmento de linha se estendendo em certa
clireção no espaço. Escolhemos uma origem para o nosso sistema de coordenadas que se en-
contre em algum ponto da linha. A linha entáo forma alguns ângulos definidos com cada
um dos eixos de coordenadas. Tomemos os ângulos formados com os eixos x1., x2-, x*- como
sendo a, É, y.As quantidades de interesse são os cossenos desses ângulos; cos a, cos B, cos y.

Essas quantidades são denominadas cossenos diretores da linha. O primeiro resultado de que
precisamos é a identidade (veja o Problema 1.2)

cos2a*cos?B+cos27:1 (r.10)

Em segundo lugaq se temos duas linhas com cossenos diretores cos a, cos B, cos 7 e cos d',
cos B', cos 7', o cosseno do ângulo 0entre essas linhas (veja a Figura 1.4b) é fornecido (veja o
Problema 1.2)por

cos0: cosdcosa'* cos BcosB'+ c()sycosT (r.11)

Ln.ra boa parte das Seções 1.4*1.13 lida com métodos matriciais e propriedades de transformação e não será

:recessária até o Capítulo I l. Desse modo, o leitor poderá saltar essas seçóes até quando elas forem necessárias, se

desejado. Essas relaçóes absolutamente necessárias - produtos escalares e vetoriais, por exemplo - já deverào ser

:nmiliares dos cursos introdutórios.
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Com um conjunto de eixos xr, .x2, Í1, vamos agora efetuar uma rotação arbitrária sobre
algum eixo através da origem. Na nova posição, rotulamos os eixos como xl, x'2, x'r. Arotação
das coordenadas pode ser especificada fornecendo-se os cossenos de todos os ângulos entre
os vários eixos, em outras palavras, por meio de trr.

Nem todas as nove quantidades \, são independentes. Na realidade, seis relaçóes existem
entre os À.1, de modo que somente três são independentes. Encontramos essas seis relações
utilizando os r-esultados trigonométricos informados nas Equaçóes l. 10 e l.l 1.

Em primeiro lugar, o eixo xi pode ser considerado ele próprio como sendo uma linha
no sistema de coordenadas (x1, rz, x:). os cossenos diretores dessa linha são ().,,, \rz, f,,s).
Similarmente, os cossenos diretores do eixo xlno sisterna (x1, x2, xq) sáo fornecidos por (f,2,, Àzz,
Àz*). Pelo fato de o ângulo entre o eixo xi e o eixo x', ser n 12, temos, da Equaçáo 1.11,

À1À?r + À12À,u * Àr,rÀrrr: cos0 = cos(r/l) : g

ou4

E, em geral,

),r,,r, : u

)ÀrÀ0,:0, i+k (l.l2a)

A Equaçáo 1.12a fornece três (uma para cada valor de i ou k) das seis relações entre os trr.
Pelo fato de a soma dos quadrados dos cossenos diretores de uma linha ser igual á uni-

dade (Equação 1.10), temos parao eixoxi no sistema (yr, x2, x.,),

ou

e, em geral,

Àir+À?2*Ài,=1

?^1,: IÀ,,À,,: r

)À,,À,r= l, i:k
que constituem as três relações restantes entre os À1.

(1.12b)

(a) (b)

FIGURA 1.4 (a) Um segmenro de linha é definido por ângulos (a, B, i a partir
dos eixos de coordenadas. (b) Outro segmento de linha é adicionado,
definido pelos ângulos (a', Ê', l).

\d', p', y)

aTodas as somatórias nesta seçáo são entendidas como se estendendo de I a 3.
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Podemos combinar os resultados fornecidos pelas Equaçóes 1.12a e 1. 12b como

(1.13)

,ttcle ô;l é o símbolo delta de

(r.14)

Avalidade da Equaçáo l.13 depende das coordenadas dos eixos em cada um dos siste-
rrras sendo mutuamente perpendiculares. Esses sistemas sáo ortogonais, e a Equação 1.13

c a condição de ortogonalidade. A matriz de transformação \, que especifica a rotaçáo de
,.ltralquer sistema de coordenadas ortogonais, deverá então obedecer à Equação 1.13.

Se considerássemos os eixos x j como linhas no sistema de coordenadas x e efetuássemos
'Lnr cálculo análogo aos nossos cálculos precedentes, encontraríamos a relação

(1.15)

As duas relaçÕes de ortogonalidade que derivamos (Equaçóes 1.13 e 1.15) parecem ser
,:liferentes. (Obsenruçao: Na Equação 1. 13, a somatória é efetuada sobre os segundos índices dos
\. ao passo que, na Equação 1.15, a somatória é efetuada sobre os primeiros índices.) Desse
rnodo, parece que dispomos de um sistema excessivamente determinado: doze equações com
nove incógnitas.6 Entretanto, esse náo é o caso, pois as Equaçóes 1.13 e 1.15 náo são real-
nrente diferentes. Na realidade, a validade de qualquer uma dessas equaçóes implica a vali-
clade das outras. Isso fica claro em bases físicas (pois as transÍbrmaçóes entre os dois sistemas
cle coordenadas em qualquer direção são equivalentes) e, portanto, omitiremos uma prova
ibrmal. Consideramos a Equação 1.13 ou a Equaçáo 1.15 como fornecendo as relaçóes de
i)rtogonalidade para nossos sistemas de coordenadas.

Na discussão precedente relativa à transformação das coordenadas e às propriedades de
matrizes de rotaçáo, consideramos o ponto P como sendo fixo e permitimos a rotação dos
eiros de coordenadas. Essa interpretação não é a única; poderíamos muito bem ter mantido
,rs eixos fixos e permitido que o ponto efetuasse uma rotação (sempre mantendo a distância à
rrrigem constante). Em qualquer evento, amatríz de transformaçáo é a mesma. Por exemplo,
considere os dois casos ilustrados nas Figuras l.5a e b. Na Figura 1.5a, os eixos x1 e x,sáo
eixos de referência, e os eixos x'1 e x'2 foram obtidos por meio de uma rotação por um ângulo
Ê/. Portanto, as coordenadas do ponto P em relaçáo aos eixos girados podem ser encontradas
veja as EquaçÕes 1.2a e 1.2b) a partir de

xí =
.r.1 =

(1.r6)

Entretanto, se os eixos forem fixos e o ponto P puder girar (como na Figr,rra 1.5b) por um
ângulo 0 sobre a origem (mas no sentido oposto daquele dos eixos girados), as coordenadas
P'serão exatamente aquelas fornecidas pela Equação 1.16. Portanto, podemos dizer que a

transformação atua sobre o ponto fornecendo um novo estado do ponto expresso em relação

\presentado por Leopold Kronecker (l 823-i891).
I-embre que cada uma das relaçóes cle ortogonalidade representa seis equaçóes.

l)n,,À,,,:ô,1

Kroneckers

^ fo, sei+Áà,: ('" [], sei=Á

-t1 cos 0 * .r.1 sen 0 \
-.\'1 S€Íl á * ,t, co, e J
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a um sistema de coordenadas fixo (Figura l.5b)
de eixos de referência (o sistema de coordenadas),
interpretaçóes são inteiramente equivalentes.

ou que a transformação atua sobre o sistema

como na Figura 1.5a. Matematicamente, as

x;i

,(6
)--

(a) (b)

FIGURA 1.5 (a) Os eixos de coordenadâs x1, x2 sáo girados por um ângulo de d, mas
o ponto P permanece fixo. (b) Nesse caso, as coordenadas do ponto P
sofrem rotaçáo até um novo ponto P', mas não o sistema de coordenadas.

1.5 Operações matriciaisT

A matriz I fornecida na Equação 1.9 tem os mesmos números de linhas e colunas, sendo por-
tanto chamada de matriz quadrada. Uma matriz náo precisa ser quadrada. Na realidade, as

coordenadas de um ponto podem ser expressas como uma matriz coluna

X= (;i) (1.17a)

ou como uma matriz linha

x : (xr r: x:;) (1.17b)

I)evemos agora estabelecer regras de multiplicaçáo de cluas matrizes. Essas regras de-
veráo ser consistentes com as Equações 1.7 e 1.8 ao optarmos por expressâr os.r; e os xf em
forma matricial. Vamos considerar uma matriz coluna para as coordenadas. Têmos então as

expressÕes equivalentes a seguir:

,j:)À,,r,
x'= Àx

(1.r8a)

(1.18b)

(1.18c)(ii) (i'i i: i::,)(i,)

iA teoria das matrizes foi primeiramente desenvollida de forma abrangente por A. Cayley em 1855, porém muitas
dessas ideias resultaram do trabalho de Sir Wiliiam Rorvan Hamilton (1805-1865), que discutiu os "operadores de
vetores lineares" em 1852. O termo matriz loi utilizado pela primeira.,e, po.J.J. Sylvester em 1850.
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xí : Àr1x1 * À1,r, *
"ri : À,21.r:1 * À,2x, *
x{: Àq1x1 * Àq,x, *

(r.18d)

As Equações l.lSa-d especificam completamente a operação de multiplicação de uma
matriz de três linhas e três colunas por uma matrrz de três linhas e uma coluna. (Para manter
a consistência com a convenção padráo de matrizes, escolhemos x e x' como as matrizes co-
luna. A multiplicaçáo do tipo mostrado na Equação l. l8c não estará definida se x e x/ forem
matrizes linha.)8 Devemos agora estender nossa definiçáo de multiplicaçáo para incluir ma-
trizes com quantidades arbitrárias de linhas e colunas.

A multiplicaçáo de uma matriz A e uma matriz B estará definida somente se a quanti-
dade de cllu,nas de A for igual à quantidade de linhas de B. (A quantidade de linhas de A e

a quantidade de colunas de B são ambas arbitrárias.) Portanto, em analogia com a Equaçáo
l. 18a, o produto AB é dado por

rij)

C: AB
c,-IAB|,:).r,1t.t_J, 7..tt:,,1:t

Como exemplo, vamos consierar as duas matrizes A e B como sendo

Multiplicamos as duas matrizes por

AB:

O produto das duas matrizes, G, é

(:i -2 t\: 
\* -3 i,)

:(': : I
\* t, i)

(1.1e)

(r.20)

/:\tt - 2l *
C: AB:I

\ lrr * llri +

, ,/a ú ,\

[ _: :)( , , tl
' '\.q ,, i/

29 i\h-2r-2lt 3í-2/+?)
.-rg 1lt * i\t'+ ilt 1( * :\[ + 5 j/

(r.2r)

Para obter o elemento C, na l-ésima linha e na7-ésima coluna, definimos primeiro as duas
matrizes adjacentes como fizemos na Equação 1.20 na ordem A e, a seguir B. Multiplicamos
entáo os elementos individuais na i-ésima linha de A, um a um da esquerda para a direita,
pelos elementos correspondentes na 7-ésima coluna de B, um a um de cima para baixo.
Adicionamos todos esses produtos e a soma constituirá o elemento C1. Agora fica mais fácil
verificar por que uma matriz A com m linhas e n colunas deve ser multiplicada por outra ma-
triz B com n linhas e qualquer número de colunas, digamos, p. O resultado será uma matriz
Cdemlinhasepcolunas.

sAinda que sempre que operamos sobre x corn a matriz À a matriz de coordenadas x deva ser expressa como uma

matriz coluna, também podemos expressar x como uma matrix linha (xy, x2, xq), para outras aplicaçóes.



@
Encontre o produto AB das duas matrizes listadas abaixo:

(z I :t\
n:l-: 2 {l

\-, -3 -r)
/ -r -2\,:l , ,l
\ '' o)

Soluçao. Seguimos o exemplo das Equaçóes 1.20 e l.2l para multiplicar as dttas tnatrizes.

^,=(-i i ;){, I ;)
\-, -3 -n/t 3 tt

/-z-t+u -++2+12\ ( s I{)\

"': t' ;:;l l; j:;] l:/ 
: t-ll ii/

O resultado da multiplicação de uma matriz 3 x 3 por uma matriz 3 x 2 é tttna nratriz
3x2.

t0 Dinâmica clássica de partículas e sistemas

Fica evidente da Equação l.l9 que a multiplicaçáo de matrizes não é comutatir.a. Desse

modo, se A e B forem ambas matrizes quadradas, as somas

2:, r, \ç "
t. " '/ e f,D't ;tt'

estarão ambas definidas, porém, em geral, não serão iguais.

@
Demonstre que a multiplicação das matrizes A e B neste exemplo é não comutativa.

Soluçao. Se A e B forem as matrizes

^:( '') B:(-' :l)
\-r 3/ \ + -2/

entáo

desse modo

I\B + BA

/ ,» .l\
AB:l I

\r3 -8/

ea : (-n õ)

\ r0 -2/

1.6 De

Ur.na maú
colunas. I

Evider.rtcn

.\ Equaç;i,
I leguir.

.\ mao
.. - I c:-..,:i-,

- .{1.:.
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1.6 Definições adicionais

Uma matriz transposta é aquela derivada de uma matriz original pela permuta entre
colunas. Indicamos a transposta de uma tnattiz A por A. De acordo com a definiçáo,

linhas e

temos

(r.22)

Evidentemente,

(À/)1 : À (1.23)

A Equaçáo 1.8 pode, portanto, ser expressa como qualquer uma das expressóes equivalentes
a seguir:

A matriz identidade é aquel
inalterada. Desse modo,

,, = )À,,.,;

""' = Il1'';

x: Àíx'

/*,\ lÀ,, À., 
il)tr:)

[:;,J 
:[l I o /\.,/

a que, ao ser multiplicada por

ÍA:4, BÍ:B

(1.24a)

(1.24b)

(1.24c)

(1.24d)

outra matriz, deixa essa última

(1.25)

ou seJa,

,^: (i ixl) : (i") = 
^

Vamos considerar a matriz de rotaçáo ortogonal para o caso bidimensional:

^ 
: (1,, i;)

Então

,r,r,= íÀ,, À''\/À" 't"'\
\À., À-.,/ \r,, 

^-.,)

-( lf, +À,- À,,À', +À,rÀrr\
- 

\À,,,À,r + 
^,"^r, 

Àir + À'i- )
Utilizando a relaçáo de ortogonalidade (Equaçáo 1.13), encontramos

À;r + Ài?: Ài, + Ài:: 1

À,1À11 -f À::Àr: : ÀrÀ'r + À1eÀ1y : 0
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de modo que, para o caso especial de matriz de rotação ortogonal À, temose

^^,: 
(t ") : ,
\0 tl

A inversa de uma matriz é definida como a matriz que, ao ser multiplicada
original, produz a matnz identidade. A inversa da matriz À é indicada por À l:

ÀÀ'1 = 1

Comparando as Equações 1.26 e 1.27, encontramos

[, : À_r.l para matrizes orrogonais (l.Zg)

Portanto, a transposta e a inversa da matriz de rotação À são idênticas. Na realidade, a trans-
posta de quakluer maúiz ortogonal é igual à sua inversa.

Para resumir algumas das regras da álgebra matricial:

1. Em geral, a multiplicação de matrizes não é comutativa:

AB+BA (1.29a)

o caso especial da mutiplicação de uma marriz por sua inversa é comutativo:

AAl:ArA:í 11.29b)

A matriz identidade sempre comuta:

1A:Al:A
2. A multiplicação de marrizes é associativa:

(1.26)

pela matriz

(r.27\

(1.29c)

(1.30)TABIC: AIBCI

3. A adição de matrizes é efetuada por meio da adição dos elementos correspondentes das
duas matrizes. Os componenres de G da adição C : A * B sâo

Ci1: A;1+ B4

A adiçáo estará definida somente se A e B tir.erem as mesmas climensóes.

(1.31)

1.7 significado geométrico das matrizes de transformação
Considere a rotação de eixos de coordenadas no sentido anti-horáriolo por um ângulo de 90.
sobre o eixo x3, como mostra a Figura 1.6. Nessa rotaçáo, xi= xz, xL: - x,r,rl= ru.

Os únicos cossenos que náo se anulam são

cos(xi,x,): 1:À,,
cos(.x1,, Ír) : -l : Àr,

cos(x.!,x',): l:Àr,,

eEste resultado não é r'álido para matrizes em geral. Ele é verdadeilo somente para matrizes ortogonais.
lof)eterminamos o sentido de rotação ao obsenar ao longo da porção positiva do eixo de rotação no plano sendo
rotacionado. Essa definição é.consistente com a "regra da mão clireita", na qual a direção positii'a é a de avanço de
um parafuso com rosca à direita quando girado no mesmo sentido.

portanto

Consider
FigLrra 1.
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a nlatriz

tr.27)

( l.28)

a tralls-

( 1.29a)

( 1.29b)

I 1.29c)

( 1.30)

ntes clas

(l.31)

r de !)0'

n{, \eIrdO
ranço de

Considere
Figura 1.7

CAPiTULO I - Marrizes, \'erores e cák ulo reror.ial l3

portanto, a matriz À para esse caso é

/oIo\

^,:Í-, n u)
\ o o 1l

À1
ro 

-

' rotaçáo 90" em
torno do eixo 11

FIGURA 1.6 O sistema de coordenadâs xlr x2 x3 sofre rotaçáo de 90'no sentido anti-horário
sobre o eixo x3. Isso é consistente com a regra da máo direita de rotaçáo.

agora a rotação no sentido a
Têmos xi= xv x'z= xz, rí= -x:, e

nti-horário por 90' sobre o eixo x1,
a matriz de transformaçáo é

lt o o\
Ío o rltl\í) -l 0/

como mostra a

À:t:

À2

-

rotação 90" em
torno do eixo xi

Íl

FIGURA 1.7 O sistema de coordenadas x1,

anti-horário sobre o eixo x1.

.r!

x2, x3 sofre rotação de 90o no sentido

Àrx2 +
rotaçáo 90r']em
torno do eixo r.,

x'1 ^' ,
rotacáo 90o enr
to.rà do eixo x', x'3

FIGURA 1.8 O sistema de coordenadâs ff1, x2, x3 sofre rotaçáo de g0" no senticlo anti-horário
sobre o eixo x3, seguido por rotaçáo de 90" sobre o eixo xl intermediário .
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Para encontrar a matriz de transformaçáo para a ffansformação combinada na rotação

sobre o eixo xq, seguida pela rotação sobre o novo eixo x' (r'eja a Figura 1.8), temos

x': Àrx (1.32a)

x" : Àrx' (1.32b)

X" : À:Àrx

Portanto, as duas rotações já descritas podem ser representadas por uma matriz de transfor-

maçáo única:

(iil (i r :)( : i ?)(ii) (r : i)(ii)

(r.33a)

: (l;) *.33b)
\ ',/

(1.34)

(1.35)

PortanI,

Set

e a nlatl

(.c.r

cle tcidr
\esse c.

e a orientaçáo hnal é especificada por xí: x:, rí = **,;rii = x1. Obsen'e que a ordem na

qual as matrizes de transformação operam em x é importante porque a multiplicaçáo náo é

comutativa. Na outra ordem, resultando em uma orientação totalmente diferente. A Figura

1.9 ilustra as diferentes orientaçóes f,rnais de um paralelepípedo que sofre rotaçoes correspon-

dentes a duas matrizes de rotaçáo À.a, Àp quando sucessivas rotações sáo efetuadas em ordem

diferente. A parte superior da Figura representa a matriz produto À, À.1, e a parte inferior
representa o produto À1 À6.

À, = À1À"

lo l
: I -r 0

I\0 o

lo I o\
,f,:..f,,.f, :{O () Il

\t o ol

I tt o l\:[-, o ,l+À,
\ o -l (tl

l)(: ? :)

Considere a seguir a rotaçáo de coordenadas ilustrada na Figura 1.10 (que é a mesma

mostrada na Figura 1.2). Os elementos da matriz de transformaçáo em duas dimensóes sáo

lornecidos pelos cossenos a seguir:



I rl-'i.lÇao

( 1.32a)

I 1.32b)

( 1.33a)

rransfor-

( 1.34)

lrdenr na

;ao náo é

-\ Fgura
)rTerPon-
m orclem
e inÍerior

( 1.35)

a ntesma
'nsfies são

Portanto, aÍnatÍíz é

cos(xi, x1)

cos(xi, x")

cos(x,i, x1)

cos(xi, x,)

À,4

rotação 90" em
torno do eixo xq

cos í, : Àn

ln \r:«rsí--0lr:
\2 /
/, \cosl-+el:\9 I/

cos 0 : À,,

CAPÍTULO I - Matrizes, yetores e cálculo vetorial

sen0:

-senír:

T"

rotação 90" em
torno do eixo 12

À.4

rotação 90" em
torno do eixo.r3

/ ,-rrr 0 sen á\À-:l I' \-sen H cos H/
(r.36a)

ÀB

rotação 90'J em
torno do eixo x2

FTGURA 1.9 Um paralelepípedo sofre duas rotaçóes sucessivas em ordens diferentes.
Os resultados são diferentcs.

Se essa rotaçáo fosse tridimensional com x! = x:, teríamos os seguintes cossenos adicionais:

cos(xi,x1):0:À1.r
cos(xi,x.,):Q:1,.
cos(rlr,x,r) = 1 = Às1

cos(x.!,x,):0:À.31
cos(x,!,x2):0:À1e

e a matriz de transformação tridimensional será

(1.36b)

Como exemplo final, considere a transformaçáo que resulta na reflexão através da origem
de todos os eixos, como mostra a Figura 1.11. Essa transformaçáo é chamada de inversão.
N esse caso. r i. = - xr. xi= - \:. xl, = - x.r e

f cos0 senÉ, ()\
À,,={-seng coso ,JI

\ u 0 tl

l-r
À,,: [ 0

\0

0 0\
*i ,, 

)0 -tl
(r.37)
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inversa (veja o Problema 1.4j, ou seja, 1A'B;,: 81 4l. porranro,

fit.À)t : ;r*t

(Inversão)

FIGURA r'r0 
:.::'"",?:i:;T:*::t#: j:,1: ll* 

roração por um ângu,o á

Nos exemplos precedentes, definimos a matriz de transformação 1., como sendo o resul-tado de duas rotações sucessivas, cada uma das quais sendo uma transÍ'ormação ortogonal:À'r: À:Àr'Podemos provar que a aplicação sucessiva de transformações ortogonais sempreresulta em uma transformaçaô ortogànal. Escrevemos

,l= 
)1,,',,

."-\t
À 1,. 

* Z.tpttt t 
1

Combinando essas expressões, obtemos

x"t =

ffn::i:;:::.::::j:il:?Tirr" de x; para x,|, operando sobre x; co,1, a marriz(pÀ) A
fiH.t3l,ti:..:::'T:i,:.:ij,".y"..o-p.*udu .;;ã;;;#;;;; ,.' i*ii')' *'lil'-',
*.t:i r::,': l'"::l :l'riz produto é.o- llgd"l" du' ;u,;;,",;;;.il#";,f#,,;

? (?,.,^),
2ypÀ1,,,*,

i lt:< :

c J IllJ
().

c:rlcLr 1:i

terceir:

onde o
linha. ,

ma5

Desse r

nal de ,

nenhur
transfo
rotaçôe
propria
ponto.
proprie

na ordem

(1.38)

G
Demon

Soluçao

FIGURA l'll um objeto sofie uma in'ersáo, que é uma reflexáo sobre a origem de todos os eix.s.



Porém, pelo fato de À e ,, serem ortogonals,
acima por pÀ a partir da direita, obtemos

(üt)trÀ1;
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,U : À-1 e pJ : p-t. Multiplicando a equaçáo

)t'p'rilt
Àr1À

À1À

1

(rrÀ) -rfrÀ

Desse modo

(pÀ)': (pÀ) | (1.39)

e a matriz pÀ é ortogonal.
Os determinantes de todas as matrizes de rotaçáo nos exemplos precedentes podem ser

calculados de acordo com a regra padráo para a avaliação dos determinantes de segunda ou

terceira ordem:

r^, : ll,l ll.l 
: 

^ 
À.- - 

^ 
.À.

lri

(1.40)
esul-
>nal:
npre

àr. A
Àl-i.
rdern

1.38)

lÀ, , À ,', À, 
',1: lÀ.., À:'. Àrrl

lo., À,:-, À,,,,1

(r.41)

onde o determinante de terceira ordem foi expandido em determinantes menores da primeira
linha. Portanto, para as maffizes de rotaçáo utilizadas nesta seçáo, encontramos

lr,l: l,r,l : "' : iÀ-l : i

mas

lÀ,'l : -t
Desse modo, todas as transformaçóes resultantes das rotações iniciadas a partir do conjunto origi-

nal de eixos têm determinantes iguais a * 1. Porém, uma inuersã,o náo pode ser gerada por
nenhuma série de rotaçóes, e o determinante de uma matriz de inversáo é igual a - 1. As

transformações ortogonais, cujas matrizes têm determinante igual a f 1, sáo denominadas de

rotaçóes apropriadas. Aquelas com determinantes iguais a - 1 sáo denominadas rotações ina-

propriadas. Tbdas as matrizes ortogonais devem ter um determinante igual a *l ou -1. Nesse

ponto, concentramos nossa atençáo no efeito de rotações apropriadas e náo consideramos as

propriedades especiais de vetores manifestadas nas operaçóes inapropriadas.

Demonstreque lÀ21 = 1 e lÀol : *t.

Soluçao,

, lÀ.,, À.,,1 , lÀ-, À.,1:o 
lo,. a,,l -o''ln, o.,l "

lÀ.,, À.,,,1

^ " 1n.; 
^;'.1

lll:0-
ol

It o ol:lo , ,l:
lo -r 0l

I0*'l-,lÀrl (-1) : I
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l- l o

11,,r :l o _j

l,){}
0ll: -l(l - tt1 : -1

-11

olI l-1
0l : -IlI Io

- ll r

, i riLiiillititili.&J

\n'

1.1

Se, sob essa transformação, urna quanti(tacle @ náo é afetada, então ó é cler :::rn-rcla prna
grandeza escalar (ou invariante escalar).

Se um conjunto de quantidades (J1.-{:.^{,) é transformado do sisterla r. i.r.,l.i , .i:rema
xi por uma matriz de transformaçáo À cont o resultado

(1.44)

então as quantidades transformam as coordenadas de um ponto (isto é. cir -:. r-rir r COrrl â
Equaçáo 1.12), e a quantidade A: (A1, Az, Á:) é denominada vetor.

1.9 Operações escalÍrres e vetoriais elementares

Nas expressóes a seguir, A e B sáo vetores (conr componentes À e B r j,. r_, c É são
grandezas escalares.

Adição

1.8 Definições de uma grandeza escalar e um vetor em termos
de propriedades de transformação

Considere uma transformaçáo cle cclorclenadas do tipo

.,,: )1, 
';

IÀ, a,.,: ô,,.

:1, * 13,: 13, * A, Lei comutativa

Ai + Qli+ Cr) : (Ai + B,) + Oj Lei associarira

ó+ {t:rlt+ ó Leicomurariva

ó + (ü + É) : (ó + i,) + ( Lei associativa

Multiplicação por wna grandeza escalar {
{A:B éumveror

Éó : t! é uma grandeza escalar

A Equaçáo 1.49 pode ser demonstrada como segue:

0.42)

(1.43)

(1.45)

(1.46)

(r.47)

(1.48)

(1.4e)

(1.50)

(1.51)

onci
ITOII

necr

oncl
sinil

lr--l
BÉ

-\ so

n;: lt",,n,: ),i,,r"a,
: g»l,.,r,: 6,{l

e §A transforma como um vetor. De forma similar, f@ transforma como unra sr-:rncleza escalar.
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1.10 Produto escalar de dois vetores

A multiplicaçáo de dois vetores A e B para formar o produto escalar é definida como

A.B = )A,.a,

onde o ponto entre A e B indica a multiplicaçáo escalar. Essa operação é algumas vezes de-

nominada como produto escalar.
O vetor A tem componentes A1, A2, A3, e ã magnitude (ou o comprimento) de A é for-

necida por

lal = +vã'J,{i +,ii =,1 (1.53)

onde a magnitude é indicada por lAl ou, se náo houver nenhuma possibilidade de confusão,

simplesmente por l. Dividindo ambos os lados da Equação 1.52 por AB, temos

A'B-tl'I
.tB 1.tn

AtlA é o cosseno do ângulo d entre o vetorAe o eixoxl (veja a Figura
B;/B sâo os cossenos diretores Â;' e Âf dos vetores A e B:

A'B: 
T,;\iÀj:

ilB l

A soma I,,t1f1 é simplesmente o cosseno do ângulo entre A e B (veja a

cos(A,S): ).,\;',\l

A. B = ÁR cos(4, B) (1.56)

Í1

FIGURA f .f 2 Um vetor A é mostrado em um sistema de coordenadas com os

seus componentes vetoriai s 41, A2 e Az. O vetor A é orientado em
um ângrrlo a com o eixo x1.

l9

.43\

uma

ema

.42)

r.-14)

)nl a

r.45)

r.46)

,r.47)

:1.48)

(1.4e)

(1.50)

(1.51)

alar.

(1.52)

(1.54)

1.12). Em geral,Ai/A e

(1.55)

Equaçáo 1.11):

i siro
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Que o produto A ' B é de fato uma grancleza escalar pocle ser demonstrado da seguinte
forma. A e B transforrlam como vetores:

.+;: Llre i, n:: )l,oro (t.57)

(1.5e)

Portanto, o produto A' . B' torna-se

A, .8, = llin;
: ?(7u",,'X?^'',,')

Rearranjando as somas, podemos escrever

A,.8,: ?(;0,,u )n,u,
Porém, de acordo com a condição de ortogonalidade, o termo entre parênteses é simples-mente ôr.1. Desse modo,

A'.8,: >f>u, ,,,,),\/

' ).r,ô

(1.58)
Pelo fato de o'alor clo p.ocl.to ,. ,,^,r,.. ,l",L."u" pela transformação de coorclenaclas, oproduto deve ser uma grandeza escalar.

- 
obsen'e que a distância da origem aré o ponto (rr, x:, x.,), deÍinido pelo vetor A, denomi_

nado vetor posição, é fornecida por-

lal : rá.n: \'';ar,, + ;: \ã;
De forma similar, a distância do ponto (r1,,r,. r1) até ourro ponto (rr,r:,r.,i, definido pelovetor B, é

€(,',-&f : V(A-B).(a-D: le-nl
ou seja, podemos definir o vetor que conecta-quarquer ponto com quarquer outro ponrocomo a diferença dos vetores de posição que dehnem os pontos individuáis, como mosrra
a Figura 1.13. A distância.rt.. o, pontos É então a magniiude do vetor a. air.."rçu. ete-
disso, porque essa magnitude é a raiz quadrada de ,- p"-d.rro escalar, ela é invariarr,. pu.u
uma transformação de coordenadas. Esse é um fato impàrtante e pode ser resumido pela afir-
Tuçã-o 

de que transformo,ções ortogon,ais sd,o transfornaçõe.i qt« preseruam a distância.Além clisso, oângulo entre dois vetores é preservado sob uma t.urr.foi.rrâção ortogonal. Esses dois resulta-
dos úo essenciais para aplicarmos com sucesso a teoria da transformação a situaçóes físicas.O produto escalar obedece às leis cumulativa e distributiva:

a.B=)ri;,:)n,{,:B.A
A.(B + c) : ),r,(s + 6), : 2.t,çt:,+ r:,1

\ür: .L(..l,lli+ A,Cj): (A.B) + (A.C) (1.60)

P1

tr
lcl

I
ll"l
Bc

So/
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(r1, 12, .t3)

.{1

FIGURAf.I3 Aé overorde posição do ponto (xr, xz, x.r), eB é ovetor de posiçáo

do ponto-(rt, Í.r. r:r). O vetorA - B é o \retor de posiçáo a Partir de

(.rr. x.r, Í.r) até (xr, rz, xs).

(1.61)

Embora os verores unitários (i, j, k) . (i, â,ô ) t..juln um pouco mais fáceis de se utilizar,

temos a tendência de utilizar velores unitários, como (et, e2, es), por causa da facilidade da

notaçáo de somatória. Obtemos os componentes do vetor A pela projeçáo sobre os eixos:

Á, : e;'A (1.62)

l.l1 Vetores unitários

Ngumas vezes, queremos descrever um vetor em termos dos componentes ao longo dos três

eiios de coordenadas juntamente com uma especificação conveniente desses eixos. Para isso,

apresentamo. os, r"ro.á, unitá,rios, que sáo vetores de comprimento igual à unidade de compri-

-.rr,o utilizada ao longo dos eixos de coordenadas particulares. Por exemplo, o vetor unitário

ao longo da direção.uãial d.rc.ita pelo vetor R é eo : Ry(lRl). Existem diversas variantes dos

símboÉs dos vetores unitários; exemplos dos conjuntos mais comuns sáo (i, j, k)' (e,, ez, es),

(e., es, e5) e 1i, à. ,6 ) . As formas de expressão a seguir para o vetor A são equivalentes:

()tt A = er .-lr - e.: .-l , r e, .i, : )e,.1{
()r.r A: .lri + -l,j + .t,k I

Vimos (Equaçáo 1.56) que o produto escalar de dois vetores tem uma magnitude igual ao

produto clas magnitudes individuais multiplicado pelo cosseno do ângulo entre os vetores:

A. B = ÁB cos(A, B)

Se dois vetores unitários quaisquer sáo ortogonais, temos

(1.63)

(1.64)

Dois vetores de posição são expressos em coordenadas cartesianas como A : i + 2j - 2k e B

: 4i + 2j - 3k. Encontre a mágnitude do vetor do ponto,4 ao pol1to B, o ângulo 0 entre A e

B e o componente de B na direçáo de A.

Soluçao. Ovetor do ponto,4 ao ponto B éB - A(i'ejaa Figura 1'13)'

B -A: +i + 2j - 3k - (i + 2j - 2k) : ili - k

lr-nl :ú*l:\40

il'
I

(1.60)
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Da Equação 1.56

A.B
cos í/ :

AB

4+4+
cos í, :

(i+2j*2k).(4i+2j*3k)
{t)\,6

: 0-867

= 1,67

:r( \4rrl
0=30"

O componente de B na direção de A é ,B cos 0 e, da Equação 1.56,

, A.B t4
/J cos í/ ,"1 3

l.l2 Produto vetorial de dois vetores

Consideramos a seguir outro método de combinar dois vetores - o produto vetorial (algumas
vezes denominado produto cruzado). Em muitos aspectos, o produto vetorial de dois vetores
se comporta como um vetor e devemos tratá-lo como tal.ll O produto vetorial de A e B é indi-
cado por um sinal de multiplicação em negrito x,

C=AxB (1.65)
onde c é o vetor resultante dessa operaçáo. os componentes de c são definiclos pela relação

t, = ? t,,.\,8,

onde o símbolo e;i1, e o símbolo de permutação ou (densidade de Levi-Ciüta) e tem as proprie-
dades abaixo:

0, se algum índice é igual a qualquer outro índice )
t,,,, : *1, se i, j, k formarem uma permutaçã,o par de l, 2. 3 I (1.62)

- I. se i, j, h formarem uma permutação ímpar de l, 2, 3 )
Uma permutação par tem umnúmero par de trocas de posição dos dois símbolos. permutaçÕes
cíclicas (por exempl o, IZZ ) 2Zl - S i2) são sempre pà..r. Desse modo,

l)122: e;113: €rtt = 0, etc.

€t:::€::lt :8.i1v=*l
€1i,::t:t:l:€:i:t :-1

utilizando a notação precedente,_os componentes cle c podem ser avaliados explicitamente.
Para o primeiro subscrito igual a l, os únicos ei11,nãocanieláveis são e12r. r,r, _ o., seja, paraj, h : 2,3 em qualquer ordem. portanto,

ú1 : Ie,,nÁ ,{J1,: e1o.rA,B.r * €r.r,,-lr/J,

: Ár.Il. * ,,lr/J: (1.68a)

(1.68b)
(1.68c)

De modo similar,

(1.66)

O.,=A,rBt-,,lrIJ:
(,1,,=,,1,R,-,.lrR,

11 o produto realmente produz um veÍor axial, porém o termo produto aetorial é utilizado para se manter consistênciacom o uso popular.
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Considere agora a expansáo da quantidade IAB sen(A, B)12 : (,48 sen 0) 2:

.l:B:sen2 g : A!B) - .,1:ÍJ:cos:Í)
/ \/ \ / \:í:r,\l:/r,l-ÍErr)
\- l\ '/ \ t

: (Á2/t1 * r{18r)r * (,1 ,li, * "{r1ir)2 
+ (.'lr/J, -,'trlJr )! (1.69)

onde a última igualdade requer alguma álgebra. Identificando os componentes de C na írl-

tima expressáo, podemos escrever

(ÁBsen 0)2: Oi + C;+ C'l : lCl:: 6':

Se tomarmos a raiz quadrada positiva de ambos os lados dessa equaçáo,

C: AB sen 0

(1.70)

(1.71)

algtrn-ras

§ \'etores
B é indi-

(1.65)

, relação

( 1.66)

proprie-

( 1.67)

nutaçÕes

EssaequaçãoafirmaqueseC:AXB,amagnitudedeCéigualaoprodutodasmagnitudes
de A e B multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Geometricamente, AB sen 0 é a ârea do

paralelogramo definido pelos vetores A e B e o ângulo entre eles, como mostra a Figura 1.14.

FIGURA l.l4 A magnitude do vetor C determinado por C : À X B é fbrnecida pela área

do paralelogramo AB sen 4 onde d é o ângrrlo entre os vetores A e B.

lanrente.
eja. para

( 1.68a)

(l.68b)
( 1.68c)

onsi:tência

@
Utilizando as Equaçóes 1.52 e 1.66, demonstre que

A'(BxD):D'(AxB)

Soluçao. Utilizando a Equação 1.66, temos

(B x D, : ? t:,, ti t),

Utilizando a Equaçáo 1.52, temos

A.(B x D) :: t,,1,,'\,8,1),

De modo similar, para o lado direito da Equação 1.72, temos

D.rA x Sr : I t.,l).1 ü

A partir da def,rniçáo (Equação 1.67) de err, podemos trocar dois índices adjacentes de e;.7,, o

que trocará o sinal.

D' (A x B) : ã - e,,,,1),A,1)1,

-- 2 tu,A,l\,,D,

Pelo fato de os índices i, j, k serem falsos e poderem ser renomeados, os lados direitos das

Equaçóes 1.73 e 1.71sáo idênticos, e a Equaçáo 1.72 é demonstrada. A Equaçâo 1.72 também

pode ser expressa como A . (B x D) : (A x B) ' D, indicando que os produtos escalares e

(1.72)

(1.73)

(r.74)
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vetoriais podem ser trocados enquanto os vetores permanecerem na ordem A, B, D. observeque, se fizermos B : Á., teremos

A.(AxD):D.(AxA):s
demonstrando que A x D deve ser perpendicular a A.

A x B (isto é, c).. p.rp".rdicular ao p,lano definido por A e B, pois A . (A x B) : 6 .B ' (A x B) : o. pelo fató dê uma área do plarro poder;..;;;.rtada por um veror normalao plano e de magnitude igual à área, c ê evidentemente .Jr. u.ro.. A direção positiva de c
;Jf;*titpara 

ser a direção de avanço de um parafuso com rosca à direita q.iardo gi.ado
A definiçáo do produto vetorial agora está completa: foram Íbrnecidos componentes,magnitude e interpretação geométri.a."Po.tarrto, podemos esperar-razoavelmente que c sejarealmente um'etor' Entretanto, o teste final é .*u-i.ru. u, pffiredrdes de transformação deC, e C realmente transforma como um'etor sob.r_u.ooçãoíf.op.iuau
Devemos observar as propriedacles a seguir do produto'vetorial como resultado dasdefinições:

(a) AxB:_BxA
mas, em geral,

(b) Ax(BxC)rÉ(AxB)xC
ourro resurrado,_r.IT;,:rilllj]:; 

:r,rl : *, 
"

(1.75)

(1.76)

(1.77\

Encontre o produro de (A x B) . (C x D).
Solução.

(A x B), :2 e,,,,.1,8,,

(c x D), :11e,,,,,(,D,,,

O produto escalar é então calculado conforme a Equação

(AxB).(CxD) :)/)1̂\ft ",,^
Rearranjando as somatórias, temos

1.52:

)@-",,r,,r.5
liB,,

o) :,4 (?r^,",) AiBhctn,,,

onde os índices dos s foram permutados (duas vezes cada, de modo que não ocorra nenhumatroca de sinal) para colocai na terceira posição o índice ,ou." o qual a soma é efetuada.Podemos agora utilizar uma propriedade iÀpo.turt. do e,7 (veja o problema 1.22):

(A x B).(c x

I ui,,, u,,,,,,- ô;7ô2, - ô,,,, ôy' (r.78)
Portanto, temos

:
c

F

5

(A x B). (c x D) :) (6,16,,* - ô,,,,i,t,r)AtBh(;I),,,
l- nt
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Efetuando as somatórias sobreT e À, os deltas de Kronecker reduzem a expressáo para

(A x B). (C x O) : ; (AtB,,,Ctt),,,- A,,, lltctt),,,)

Essa equação pode ser rearranjada para obter

(A x B). (c x D) = (?r,.)(?u,,,rr,,,; - (+r"x?r,r,)
Uma vez que cada termo entre parênteses no lado direito pode ser simplesmente um produto
escalar, temos, finalmente,

(A x B). (c x D) : (A.c)(B.D) * (B.c)(A.D)

A ortogonalidade dos vetores unitários e, requer que o produto vetorial seja

e, x er : eÀ i, j, k em ordem cíclica (1.79a)

Podemos agora utilizar o símbolo de permutação para expressar esse resultado como

e, X e, : )ei e4l

O produto vetorial C : A X B, por exemplo, pode ser expresso como

" 
: 

ã",,, 
e,A,l),. (1.80a)

Por meio de expansão direta e comparaçáo com a Equaçáo 1.80a, podemos verificar uma

(1.7eb)

(1.80b)

expressáo de determinante para o produto vetorial:

l"' e'
c:AxB:lÁr Á"

lB' B'

Fornecemos as identidades a seguir sem demonstração:

e., I

,{,1

,,1

A.(B x C) : B.(C x A) : C.(A x B) =ABC
Ax (B x C) : (A.C)B * (A.B)C

(A x B) (c x "' 
= 
i;jhdff]l?iÀ ",](A x B) x (c x "' : ll1;,X'-i[;l':1JJ;,?1 ,,",,^ ]

(1.81)
(1.82)

(1.83)

(1.84)

1.13 Diferenciação de um vetor em relação a uma
grandeza escalar

Se uma função escalar ó : ó (s) é diferenciada em relaçáo à variável escalar s, então, uma vez
que nenhuma parte da derivada pode ser alterada sob uma transformação de coordenadas, a
própria derivada não poderá, e náo deverá, portanto, ser uma grandeza escalar; ou seja, nos
sistemas x;e xltde coordenadas f : ó'es : s', portanto dó: dó' eds : ds'. Desse modo,



rt<b _rtd;' :(g\'
tlt tl.t' \ r/r/

De forma similar, podemos definir formalmente a diferenciação de um vetor A em rela-
ção a uma grandeza escalar.s. os componentes de A transformam de acordo com

Dinâmica classica de partículas e sistemas

.rl- ) a,,.r,

Portanto, na diferenciação, obter.nos (pelo fàto de À7 serem independentes de s,)

'1 ,\,' : :,t ,) À, 1, : ) 
^,,{Q\ ll.\ t t tl\

Como s e s' são idênticos. temos

'i;l - ('1,:) : ?^ (,)

(1.85)

(1.86a)

(1.86b)

(1.86c)

(1.86d)

(1.86e)

Desse modo, as quantidades d,1,,"ds transforr-nam como os componentes de um vetor e, por-
tanto, são os componentes de um vetor. qtre podemos escrever corno dNds.

Podemos fornecer uma interpretaçào geortrétrica para o vetor dÁy'ds como segue. Em
primeiro lugar, para que dÁ'lds exista. A cler.e ser urla função contínua da t ariár,el s: A : A(s).
Suponha que essa função seja representacla pela cun'a contínua f na Figura 1.15. No ponto
P,avariáveltemovalorre,emQelatemovalor.s*As.AderivadadeAemrelaçáoasserá
então fornecida na forma padráo por

t1A: li, lA: 1i,,,
ds 1'-rr l5 -\, .{,

A(\+.\r)-A(.s)
1,r

As derivadas das somas e dos produtos vetoriais obedecem às regras do cálculo vetorial
comum. Por exemplo,

d IA, dBíA+Br,lt ,1r ,1,

d ,lB r1A
,rA.B) =A. - .'Brls ,1r ,/r

d dB r1A'.tAxBt =Ax *-xB
rlt ,lt ,lr

lrool:,»b*&o
tl; rtt tl:

e, de forma similaq para diferenciais totais e derir,adas parciais.

FIGURA l.l5 O vetor A(s) delineia a função f(s) à medida que a variável s muda.
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1.14 Exemplos de derivadas - velocidade e aceleraçáo

De particular importância no desenvolvimento da dinâmica de partículas pontuais (e de siste-

mas de partículas) é a representação do movimento dessas partículas por meio de vetores.

Para essa abordagem, desejamos representar a posição, velocidade e aceleraçáo de uma de-

terminada partíc;la por meio de vêtores. É costume especiÍicar a posiçao de uma partícula
em relaçáo a um sistema de eixos de referência por meio de um vetor r, o qual é, em geral,

uma funçáo do tempo: r : r(r). O vetor de uelocidade v e o vetor de aceleração a sáo deÍini-
dos conforme

tlrv=---:r
dr

dv /:ra=-:-::rtlt rlt:

onde um ponto sobre o símbolo indica a primeira derivada temporal e dois pontos indrcam a

segunda derivada temporal. Em coordendas retangulares, as expressões para r, v e a sáo

O cálculo dessas quantidades em coordenadas retangulares é direto, pois os vetores unitários e,

são constantes no tempo. Entretanto, em sistemas de coordenadas náo retangulares, os vetores

unitários na posiçáo da partícula, à medida que ela se move no espaço, náo são necessaria-

mente constantes no tempo, e os componentes das derivadas temporais de r náo constituem
mais relações simples, como mostra a Equaçáo 1.89. Náo vamos discutir sistemas de coordena-
das cur-vilíneas nesse texto, porém coordenadas polares planas, coordenadas esferfuas e coordenadas

cilíndricas sáo suficientemente importantes para garantir uma discussão de velocidade e aceleraçáo

nesses sistemas de coordenadas.l2
Para expressar v e a em coordenadas polares planas, considere a situação na Figura 1.16.

Um ponto se move ao longo da curva s(l) e, no inter-valo de tempo t2 - t1 : dt, ele se move de

Pol a Pe\ . Os vetores unitários e, e €6, que são ortogonais, mudam de e, (l) â e, (2) a de e, (l) a er(2\ .

A mudança em e, é

el:)-sttt :,7a, (1.e0)

1 (r.Se)

I

(1.87)

(1.88)

(1.e2)

(1.e3)

que é um vetor normal a e,

emeeé

que é um vetor normal a er. Podemos então escrever

de' = dÇe'

e

(e, portanto, na direçáo de e6). De modo similar, a mudança

el,?) - e,\1) : 4",, (l.gf)

dee : *r11ra,

onde o sinal de menos entra na segunda relação, pois de6 tem direção oplsta a e, (veja a Fi-

gura 1.16).
As Equações 1.92 e 1.93 são talvez mais fáceis de visualizar consultando a Figura 1.16.

Nesse caso, de, subtende um ângulo d0 com lados unitários, de modo que ele tenha uma mag-

12 Consulte as Figuras no apêndice F' para obter a geometria desses sistemas de coordenadas.
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nitude de d0. Ele também aponta na direção de er, portanto, temos de, = - d0 er. De modo
similar, de, subtende um ângulo d0 com lados unitários. Desse modo, ele também tem uma
magnitude de d0, porém, confbrme a Figura 1.16, vemos que de, aponta na direção de - e..
Portanto, temos d,eu: - 4U 

",.

FIGURA 1.16 Um objeto traça a cun'a.\(l) ao longo do tempo. Os r.etores unitários e, e
ê6 e seus diferenciais sáo mostrados para dois vetores de posiçáo r, e 12.

rAé,,

Dividindo cada lado das Equações 1.92 e 1.93 por dt, temos

Se expressarmos v como

drdv: *=-(r.e,)
dt tll

= i'e,. * rê,

teremos imediatamente, utilizando a Equação 1.94,

v=i:ie,* r9e,,

portanto, a velocidade é resolvida em um componente izdial
tran.suerso) r().

Uma segunda diferenciação fornece a aceleração:

a: 
;r(ie, 

* r0e,1)

: )'e, * ié, + 'r1e,, * r|e, I
= (i'- ri)21e, + 1n + 2íit1e,

desse modo, a aceleração é resolvida em um componente radial
angular (ou transverso) (râ + 2i.à).

(r.e4)

(1.e5)

(1.e6)

(1.e7)

i e um componente angular (ort

(1.e8)

1i' - ro!1 e um componente

1

tamb,

Coorl

Coord,

(As er

Coord,

Encor

Soluçt
Equaç

Pr

coord,
vetore

As der
comp(

i Su
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As expressóes para ds,ds2, u2 evnos três sistemas de coordenadas mais importantes (r'eja

também o Apêndice F) são

Coordenadas retangulares (x, ), z)

(l.ee)

Coordenadas esfericas (r,0, ó)

(1.100)

(As expressões para coordenadas polares planas resultam da Equaçáo 1.100, fazendo dÓ : 0.)

Coordenadas ci:líndricas (r, ó, z)

(1.101)

@
Enconffe os componentes do vetor de aceleraçáo a em coordenadas cilíndricas.

Soluçao. Os componentes de velocidade em coordenadas cilíndricas foram fornecidos na

Equação 1.101. A aceleração é determinada utilizando-se a derivada temporal de v.

dd
a : ; v : ;(ie, * r«áe,,, + ls.1dt dt'

: ie, * iê, + i'Qe,6* ,lnr,+ r$é^ * 2e- * iê.

Precisamos encontrar a derivada temporal dos vetores unitários ê,., €6 e e.. O sistema de

coordenadas cilíndricas é mostrado na Figura 1.17 e, em termos dos componentes (x, J, z), os

vetores unitários e,., eó e er sáo

e, : (cos ó, sen ó, 0)

e,6 : (-sen @, cos @,0)

e : (0.0. 1)

As derivadas temporais dos vetores unitários sáo encontradas utilizando-se as derivadas dos

componentes.

é, : {-ó sen f. rir cos ó, 0) : ,ir"r

êa : (-i..r, ó.*ósen ó.0) : -óe,
ê.:0

Substituímos as derivadas temporais dos vetores unitários na expressão acima para a.

a: ie, + i.<be,r + iràe7, + r$e,,, - róee, * .ie.

: (i' - ,/'ye, + lrrji + zir|;e, * ie.

r/s: r/r'e, I xlTer+,sene r1óe6l

rlt:: rlr: + t.:dl: + rrsenre rió- [
i,l : il + r rÉrr -r r.:SenrÉ, ór {
v : ie, + ràe, * r'sen É/ óe,,, )

ris = r1x1e, * ri.r'-e. + rix,e1'l

r/r- : rhi + r/.r3 + r/r{ t
i,r=ii+i:i+i,i í
v = i1e1 + i'.e, - i:rê:; )

tls: tlte, + rtlóe,t, - r/:e)
tlsr : dr': + t:rl<bt + tl: t
r,: : ir 1 ,':6': ,u :: 

Í
v : ie, t' ráe,i, * ie )

( 1.94)

( 1.95)

( 1.96)

( 1.e7)

nrlar'(ou

( 1.e8)

ponente
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r
FIGURA 1.17 O sistema cie coordenadas cilíndricas (r, Ó, z) é mostrado

ern relaçáo ao sistema cartesiano (x,,1, z).
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l.l5 Velocidade angular

Um ponto ou uma partícula se movendo arbitrariamente no espaço pode ser sempre

considerado(a), ern um determinado instante, como se movendo em um caminho plano e circu-
lar sobre um determinado eixo, ou seja, o caminhcl descrito por uma partícula durante um
interualo de tempo infinitesimal ô/ pode ser representado como um arco infinitesimal de cír-
culo. A linha que passa através do centro do círculo e perpendicular à direção instantânea de

movimento é chamada de eixo instantârreo de rotação. Como a partícula se move no caminho
circular, a taxa de variaçáo da posiçáo angular é denominada velocidade angular:

i0u:-_:0
dt

Considere uma partícula que se move instantaneamente em um círculo de raio .R sobre

um eixo perpendicular ao plano de movimento, como mostra a Figura 1.18. Faça o vetor de

posiçáo r da partícula ser traçado a partir de uma origem localizada em um ponto arbitrário
O sobre o eixo de rotação. A taxa temporal de variação do vetor de posiçáo é o vetor de ve-
locidade linear da partícula, i : v. Para o movimento em um círculo de raio R, a magnitude

instantânea da velocidade linear é fornecida por

(1.102)

(1.103)i,: 1149 : 11,,,
dt

A direção da velocidade linear v é perpendicular a r e no plano do círculo.
Seria muito conveniente se pudéssemos elaborar uma representaçáo vetorial da velocidade

angular (digamos, <o), de modo que todas as quantidades de interesse no movimento da partícula
pudessem ser descritas em uma base comum. Podemos definir trrr,a direçao para a velocidade an-
gular como segue. Se a partícula se move instantaneamente em um plano, a normal àquele plano
define uma direção precisa no espaço ou, melhor dizendo, dzra.s direçóes. Podemos escolher como
positita a direçáo correspondente à direção de avanço de um parafuso de rosca à direita quando
girado no mesmo sentido que a rotação da partícula (veja a Figura 1.18). Podemos tamhém
escrever a magnitude da velocidade linear obsen'ando que r? : r sen o. Desse modo,

u:r(,send (1.104)
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FIGURA 1,18 Uma partícula se movendo no sentido anti-horário sobre um eixo,

em conformidade com a regra da mão direita, tem uma velocidade

angularv = ú) x r sobre aquele eixo.

Urna vez definidas uma direçáo e uma magnitude para a velocidade angulaq observamos que

se escrevemos

entáo essas def,rnições sáo satisfeitas e

(1.105)

vetorial desejada da veloci-

dade angular.
Devémos obseryar nesse ponto uma importante distinção entre rotaçóes finitas

e infinitesimais. Uma rotaçáo infinitesimal pode ser representada por um vetor (na

realidade, um vetor axi,al), porém uma rotação finita náo pode. A impossibilidade de des-

crever uma rotaçáo finita por um vetor resulta do fato que essas rotaçÕes não comutam

(veja o exemplo da Figura 1.9) e, portanto, em geral, resultados diferentes seráo obticlos

dependendo da ordem na qual as rotações são efetuadas. Para ilustrar essa aÍirmação,

considere a aplicação sucessiva de duas rotaçóes finitas descritas pelas matrizes de rotação

À1 e À2. Vamos associar os vetores A e B um a um com essas rotações. A soma vetorial é

C : A * B, equivalente à matriz À: : À: À1. Porém, pelo fato de a adiçáo vetorial ser

comutativa, temos também C : B * A, com À+ = Àr À2. No entanto, sabemos que operaçÓes

com matrizes não são comutativas, de modo que em geral À.l I Àn. Portanto, o vetor C náo é

único e, desse modo, não podemos associar um vetor a uma rotaçáo finita.
Rotações infnttesimais não sofrem desse defeito de náo comutaçáo. Portanto, esperamos

que uma rotação inf,rnitesimal possa ser representada por um vetor. Embora essa expectativa

seja, de fato, atendida, o teste final da natureza vetorial de uma quantidade se encontra em

suas propriedades de transformação. Damos somente um argumento qualitativo nesse texto.

Consulte a Figura 1.19. Se o vetor de posição de um ponto muda de r para r * ôr, a situa-

ção geométrica estará representada corretamente se escrevermos

ôr=ô0xr (1.106)

onde ô0 é uma quantidade cuja magnitude é igual ao ângulo de rotaçáo infinitesimal, com

uma direção ao longo do eixo instantâneo de rotaçáo. O simples fato de que a Equação 1 .106

descreve corretamente a situaçáo ilustrada na Figura 1.19 náo é suficiente para estabelecer

que ô0 é um vetor. (Reiteramos que o teste real deve se basear nas propriedades de transfor-
maçáo de ô0.) Porém, se demonstrarmos que dois "tetores" de rotaçáo infinitesimais - ô01

e ô02 - realmente comu,tarn, a única objeção para representar uma rotaçáo finita por um vetor

terá sido removida.

t-"--;;rII
temos a representação

'mPre
circu-
le Llm
le cír-
rea de
n-inho

r.102)

sobre
tor de
itrário
de ve-

Tiitude

l. l 03)

ridade
rrtícr-rla

de an-
: plano
r con10

pnndo
unbém

( 1.104)
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FIGURA 1.19 O veror de^posiçào r muda para r + & por um ângulo de
rotação infi nitesimal áá.

Vamos considerar que uma rotação ô01 utiliza r em r +
seguida por uma segunda rotação ô02 em torno de um eixo
cial para essa rotaçáo é r * ôr1. Desse modo,

ôrr: ô0, x (r + ôr1)

e o vetor de posição final para ô01 seguido por ô0, é

r * ôr1, : r * [ô01 x r * ô0, X (r
Desprezando os infinitesimais de segunda ordem, temos

ôrr:=ô0,xr*ô0"xr
De modo similaq se ô02 for seguido por ô01, teremos

r * ôre1 : r * [ô0:r x r * ô01 x (r + ôr,)]
ou

ôr:r:ô0, xr+ô0r xr (l.l0g)
os vetores de rotação ôr12 e ôrr1 sáo iguais, de modo que os ,,vetores,, 

de rotação ô0, e ô0, co_mutam. Portanto, parece razoâver que ô0 na Equação i.too e realmente.r- ulto..
ô0 é de fato um vetor que permiie , ..p..r.rrtução da velocidade angular por um veto4 pois

a velocidade angular é a relação .t t." r*á rotação infinitesimal e um tempo infinitesimal:

,:{
ôr

Portanto, dividindo a Equação 1.106 por ô1, temos

ôr ô0

ôr:ôr"
ou, passando para o limite, ô, - 0,

ôr,, onde ôr, = 59, x r. Se ela for
diferente, o vetor de posição ini-

* ôr1)|

(1.107)

como antes.
v:ú)Xr
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l.16 Operador gradiente

Vamos analisar agora o mais importante membro de uma classe denominada operadores
diferenciais vetoriais - o operador gradiente.

Considere uma grandeza escalar @ que é uma funçáo explícita das coordenadas x; e, além

disso, é uma função contínua de valor único dessas coordenadas em uma certa regiáo de es-

paço. Sob uma transformação de coordenadas que transporta xv em x!, Ó' (lxr, xr, x'r1 : Sxt, xr,

x*, e pela regra da cadeia de diferenciaçáo, podemos escrever

cr
ri-

,g: : >;g 1\
irri a ítr,ítri

O caso é similar para i1$'ftlyi, e ôÓ'/í1x",, Portanto, em geral temos

tô' : ,.it<b 
ítt,

ít^', 7 í)x;itx',

A transformação de coordenadas inversa é

..; : |,r0, ";

*,: *(?^,,,,') 
: 

?^',(,#)

Diferenciando,

( 1.10e)

(1.110)

(1.1r1)

(1.1 12)

(1.113)

(r.1r5)

n\

Porém, o termo entre os últimos parênteses é simplesmente ô;r,, portarlto

'.,: >À, ô,: À
átl t '''

Substituindo a Equaçáo 1.1 13 na Equaçáo 1.1 10, obtemos

ítdr' 1.. áó

;t.il i "iiy

(grad)=V:-' itr,

Podemos expressar o operador gradiente vetorial completo como

grad: O: P",,*

)8)

:o-

ols

(1.1 t4)

Pelo fato de seguir a equação de transformaçáo correta de um vetor (EqLIaçáo 1.41), a função
ô(b/ôx! é o7-ésimo componente de um vetor denominado gradiente da funçáo @. Observe

que, apesar de S ser uma grandeza escalaq o gradiente de @ é üm uetlr. O gradiente de $ é

escrito como grad @ ou V@ ("del" @).

Pelo fato de a função f ser uma funçáo escalar arbitrária, é conveniente definir o opera-

dor diferencial descrito acima em termos do operador gradiente:

Gradiente (1.u6)

O operador gradiente pode (a) operar diretamente sobre uma função escalar, como em

Vó; (b) ser utilizado em um produto escalar com uma funçáo vetorial, como em Y ' A(o d).tnr-

gente (div) de A); ou (c) ser utilizado em um produto vetorial com uma funçáo vetorial, como

em V X A (o rotacional de A). Apresentamos gradiente, divergente e rotacional:



34 Dinâmica clássica de particulas e sistemas

gracló=!ó=Ie,

rlir.A:V.A:»1]1
i ri.r"

,/s : (,/.r . r/r,. ,/.r.,)

ló : tYtbt. ls

(dd),,,o, = lYQl ds, para Vó lld§

lçól :

v.v :

':9
il"r; (1.1 17a)

(1.lt7b)

(1.1 I 7c)

(l.l 18)

(1.1 le)

(r. I 20)

Esse

Quar

l3 Enr

rotacionalA-f x,\ s 'l': 
f,o',,, ;t,

Para obsen'ar uma interpretaçlto física do gradiente de uma função escalal considere osmapas tridimensionais e topográficos da Figurá 1.20. os trajetos fechados da parte b repre-sentam lir-rhas de altrrra constante. \hrnos urilizar ó paraincliÉar a alrura d. q"riq;;; porrto 6: d (r,, xr, r.,). Então

dcb :29,t, : )(y,1.,),,1r,. rtt.

os componentes do vetor deslocamento r1s são os cleslocamentos incrementais na direção dostrês eixos ortogonais:

Portanto,

Tomemos ds como sendo direcionado tangencialmente ao longo de uma das linhas decontorno (isolatitude) (isto é, ao longo de umalinha para a qual @ 
": 

const.), como indicadona Fisura 1.20. Pelo fato de 4- : conít. para esre .rro, d 4 : 0. porém, pelo fato de que nem V@nem ds são geralmente zero, eles deverãà, portanro, ser perpendicularás entre si. Dàsse modo,V6 é_normal à linha (ou em três dimensõÉs, à superfíclà; pà.u a qual { : consr.O valor máximo de d$ resulta quando Vó . .i. ^r. 
.rr.árrr.um na mesma direção;desse modo,

(+)

1.

2.
.).

Portanto, V@ está na direção da maior mudança em {.
Podemos resumir esses resultados como segue:

O vetor V@ é, em qualquer ponto, normal às linhas para as quais @ : const.
O vetor V@ tem a direção da mudança máxima em @. 

I ' -

Pelo-fato de que qualquer clireção no espaço pode ser especificada em termos do vetorunitário n naquela direção, a taxa de variaçáo-de @ na direção ã. o 1u deriuad,a d,irecionalde f) pode ser encontrada a partir de n . yó = Aó/ar..
A operação sucessiva do operador gradiente produz

S ;r:

, rl.yl

5â í)

(l.l2l)
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FIGURA 1.20 (a) LIm rnapa de conrorno tridimensional pode ser representado por (b) um

mapa topográfico de linhas @ representando-altura constante' O gradiente

V@ representa a direção perpendicular às linhas @ constantes'

Esse operador produto importante, denominado Laplaciano,l3 também é expresso como

Quando o Laplaciano opera sobre uma grandeza escalar, temos, por exemplo,

Vttl' : >t::'
/ r,{;

(1.122)

(r.123)1.121)

r3Em homenagem a pierre simon Laplace (1749-1827); a [otação V2 é atribuída a sirwilliam Roit'an Hamilton'
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l.l7 Integração de vetores

O vetor resultante da integraçáo de volume de uma função vetorial A = A(x;) sobre um volume
Z é fornecido porl4

I o,,,,:( I ,r,,,,,. Í'.,,r,,. L,,r,)Jr \j, lv' .l' ' 
1

Desse modo, integramos o vetor A sobre tr/ simplesmente eÍêtuando três
separadas.

A integral sobre uma superfície S da projeção de uma funçáo vetorial A
mal àquela superfície é def,rnida como sendo

I

.1, 
o' 

"u
onde da é um elemento da área da superfície (Figura 1.21). Escrevemos da como uma quan-
tidade vetorial, pois podemos atribuir a ele não somente uma magnilud,e da, mas também
uma direção correspondendo à normal à superfície no ponto em questão. Se o vetor normal
unitário é n, então

rla : ndrr

Portanto, os componentes de dasáo as projeçóes do elemento de área sobre os
mutuamente perpendiculares def,rnidos pelos eixos retangulares:

(t.r24)

integrações comuns

= A(ri) sobre a nor-

(1.125)

três planos

(1.126)

(1.127)

Desse modo, temos

A Equaçáo 1.127 afirma que a integral de A sobre a superfície S
normal de A sobre essa superÍície.

da, : dxu dx,,, etc.

I,o''" 
: f,o''''

lo'" : 1,4'n,"'' (1.128)

é a integral do componente

FIGURA 1.21 O diferencial da é um elemenro de área da superfície.
Sua direçáo é normal à superficie.

1aO símbolo J1 representa realmente uma integral íripla sobrc um certo volume tr/. f)e modo similar, o símbolo J,
indica uma integral dtela sobre uma cerra superfície s.
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A normal a uma superfície pode ser considerada como estando em uma de duas direçóes

possíveis ("para.i-u" o.r "pu.utui*o"). Desse modo, o sinal de n é ambíguo' Se a superfície é

fechad,a, uàáturno, a convençáo de que a normal para fora é positiva'

A integral de linha de ,-ã fur,çao uetorial A = A(x) ao longo de um determinado caminho que se

estende dJporrto B ao ponto C é forrrecida pela integral do componente de Aao longo do caminho

4)

NS

)r-

I o.,,.: I r,,,,r*,
-1t,, J t, '

1,o.,,'=.[,oxA) 'rla

(1.12e)

m-

inr
ral

:5)

los

t6)

27)

28)

A quantidade ds é um elemento de comprimento ao longo do caminho determinado (Figura

r.z'Z). e direçáo de ds é tomada .o,,,o ,.rrdo positiva ao longo da direçáo na qual o caminho é

percorrido. úa Figura 1.22, no ponto P, o ângulo entre ds e A é. menor do que rl2, portar..to'

,t.a, é positivo iesse ponto. úo ponto Q, o ângulo é maior do que nl2, e a contribuiçáo à

integral nesse Ponto é negativa.
ôo^ a.q.re tcia, é útll relacionar algumas integrais de superfície a integrais de volume

(teoremade õauss) ou integrais cle linhã (teoremade Stokes). Considere a Figura 1'23' que

mostra um 
'olume 

Íêchado? envolvido pela superfície S. Considere o vetor A e suas primei-

ras derivadas como sendo contínuos em todo ó volume' O teorema de Gauss afirma que a

irrt"g.ut de superfície cle A sobre a superfície fechada S é igual à integral de volume do diver-

gerrie de A 1V . e) em todo o volume tr/ envolvido pela superfície S' Escrevemos essa afirmação

matematicamente como i i
J,n.,tu: J,v.n,t,' (1.130)

O teorema de Gauss é algumas vezes também denominado teorema do diaergente. O teorema é

particularmente útil para tratar a mecânica de meios contínuos.

Consulte a Figurà 1.24 para obter a descriçáo física necessária para o teo-rema de Stokes'

que se aplica a uÃa superfí.ie ab.rta S e ao caminho de contorno C que deÍine a superfície'

O rotacional do veror À § ,, A) deverá existir e ser integrável sobre toda a superfície S' O

teorema de Stokes afirma que a integral de linha do vetor A em torno do caminho rle con-

torno c é igual à integral de superfíc"ie do rotacional de A sobre a superfície definida por c'

Escrevemos essa aÊtrmação matematicamente como

nte
onde a integral de linha se encontra em torno do caminho de contorno fechado C. O teorema

de stokes é"particularmenre útil na reduçáo de algumas integrais de superfície (bidimensio-

nais) para, espera-se, uma integral de linha mais simples (unidimensional). Tànto o teorema

de Gauss como o de Stokes têÀ ampla aplicaçáo no iálculo vetorial' Ném da mecânica' eles

também sáo úteis em aplicaçóes eletiomagnéticas e na teoria do potencial.

(1.131)

FIGURA 1.22 O elemento ds é um elemento de comprimento ao longo do caminho fornecido

deBaC'Suadireçáoéaolongodocaminhoemumdeterminadoponto.
rlo J.
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1.23 O diferencial da é tm elemenro de área
envolve um volume fechado I/.

FIGURÀ

SuperÍície 5

sobre uma superfície ,S que

1.{

l.{

Ll

l.l

t.l

1.t

l.l

A

SuperÍície S

FIGURA 1.24 um caminho de contorno c deÍine uma superfície aberta s. urna
integral de linha em torno do caminho c e uma integral de superfície
sobre a superfície S sáo necessárias para o teorema de Stokes.

PROBLEMAS

l.l. Encontre amaüiz. de transfortnaçáo que gira o eixo de um sistema de coordenadas retangulares
45o na direçào de r 1 em torno do eixo rr.

1.2. Demonstre as Equações l.l0 e l.l1 a partir de considerações trigonométricas.

1.3. Encontre a matriz de transformaçáo que gira um sistema de coordenadas retangulares por um ân-
gulo de 120o sobre um eixo que forma ângrlos iguais com os três eixos de cooráenadas originais.

1.4. Demonstre

(a) (AB)/: BAI (b) (AB) I : B rA r

1.5. Demonstre por expansão direta que l,t l' = t . Para fins de simplicidade, considere À como sendo
Llma matriz de transformação ortogonal bidimensional.

1.6. f)emonstre que a Equaçáo 1.15 pode ser obtida utilizando-se o requisito de que a transformação
deixa inalterado o comprimento de um segmento de linha.

1.7. Considere um ctrbo unitário com um vértice na origem e três lados adjacentes colocados ao longo
dos três eixos de um sistema de coordenadas retangulares. Encontre os vetores que descrevem as
diagonais do cubo. Qual é o ângrrlo entre qualquer par de diagonais?

l.l:

(,ontorno (l



1.8.

1.9.
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Considere A como sendo um vetor a partir da origem até um ponto P fixo no esPaço. Considere r
como sendo um \retor a partir da origem até um ponto variável Q@y x2, x3). Demonstre que

A,r:,{:
é a equaçáo de um plano perpendicular a A e passando através do ponto P.

Para os dois vetores

A:i+2j-k,B:-?i+3j+k

(b) componente de B ao longo de A (c) ângulo entre A e B
(e)(A-B) x(A+B)

encontre
(a)A-BelA-Bl
(d)axB

üares

n all-
nais.

1,10. Uma partícula se move em uma órbita elíptica plana descrita pelo vetor de posiçáo

r:2bsenarúi*ácosrolj
(a) Determine v, a e a velocidade da partícula'
(b) Qual é o ângulo entre ve a no temPo t : nl2a?

1.11. Demonstre que o prodrúo escalar triplo (A x B) ' C pode ser escrito como

l.t, rL lrl
(A x Br.c = ltr tt, ü,1

1,,, o, ,,,1

Demonstre também que o produto náo é afetado por uma troca das operações de ptoduto escalar

e vetorial ou por uma mudança na ordem de A, B, C, desde que eles se encontrem em ordem cí-

clica, ou seja,

(A x B).C : A'(B x C) : B'(C x A) : (C x A)'8,

Podemos, portanto, utilizar a notaçáo ABC para indicar o produto escalar triplo. Finalmente,

forneça uma interpretaçáo geométrica de ABC por meio do cálculo do volume do paralelepípedo
definido pelos três vetores A, B, C.

1.12. Considere a, b, c como sendo três Yetores constantes traçados a partir da origem até os pontos,4,

B, C. Qual é a distância da origem até o plano definido pelos pontos A, B, C? Qual é a área clo

triângulo,4,BC ?

1.13. X é um vetor desconhecido que satisfaz as relaçóes a seguir envolvendo os vetores conhecidos A e

B e a grandeza escalar @,

A x X: B. A.X: ó.

Expresse X em termos de A, B, @ e a magnitude de A.

1.14. Considere as matrizes a seguir:

lt 2 -l\llA-lo:t rl. B=
\J o tl

Determine

12 I í)\ l,l l\
(,','-l ;] '={,i ;l,)cndo

nação

longo
em as

1a) lABl (b) AC (c) ABC (d) AB * BÍAr

1.15. Encontre os valores de cr necessários para efetuar a seguinte ortogonal de transformaçáo.

/t o o\

{,,.-"}\tt u ul
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1'16. Qual superfícieérepresentadaporconst. : Í'a,, que é descritaseaéumvetordemagnitudecons-
tante e direçáo a partirda origem e ré ovetorde posição até o ponto P(x1,x2,x3) na superÍicie?

1.17. Obtenha a lei do cosseno da trigonometria plana interpretando o produto (A - B) . (A - B) e a
expansão do produto.

1.18. Obtenhaalei do seno da trigonometriaplanainterpretando oprodutoA x B e arepresentaçáo
alternativa (A - B) x B.

1.19. Derive as expressões a seguir utilizando álgebra vetorial:
(a) cos (a - p): cos a cos B * sen a sen B
(b) sen (a - b: sen a cos B - cos n seu B

1.20. Demonstre que

(a) )e,, ô,, -- rt (b) )e, c,., : fô (cl Ic, e.,: (i

1.21. Demonstre (veja também o Problema 1.11) que

ABC = 2e,,, .\,ti,o,,

1.22. Avalie a soma 2o,,,,u,,,, (contendo 3 termos). consiclerando o resultado de todas as possíveis com-
binações de i.7. /. »r: ou seja.

(a)i:j (b)i:i (c)i:n (d)i:1 (e)/:r. (0t=,
(g)I# /o,»r {h).l* lount

Demonstre que

2, ,r,,,,.: ô .ô - â.. ô,

e, a seguir, utilize esse resultado para provar

A* (B x C) : (A.C)B - (A.B)C

1.23. Utilize a notaçáo â,;7, e derive a identidade

(Ax B) x (C x D) : (ABD)C - (ABC)D

1.24. Considere A como sendo um vetor arbitrário e e como sendo um vetor unitário em alguma direção
fixa. Demonstre que

A:e(A'e)*ex(AXe)
Qual é o significado geométrico de cada um dos dois termos da expansáo?

1.25. Encontre os componentes do vetor de aceleraçáo a em coordenadas esféricas.

1.26. e,-ma partícula se move com u : const. ao longo da curr a ,' : &(l + cos 0) (uma cardioide). Encontre
i.e,: a.e,,lal e O.

1.27. Se r e i : v sáo ambas funçóes explícitas do tempo, demonstre que

I
,,lr x lv x r)] : r'ia * (r.v)v - (zr: * r.a)r

1.28. Demonstre que

V(ltr lri; : 
-l

1.29' Encontreoânguloentreassuperfíciesdefinidasporr2: gex * ) ! z2: I noponto (2,-2, l).

[.30. Demonstre que V((b{r) : gYg + lrYtb.

1.31.

1.22.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.



CAPITULO I - Matlizes, \'etores e cálculo vetorial 4t

cons-
:

ll ea

laçáo

1.31. Demonstre que

(a) Vr" = ilrtil'2\r

1.32. Demonstre que

(:b, Y Ít» :\,!h (c) v,(rn
I,):l
,'-

I

.f 
l:.l,rr.i I !ri.itlt : rrr': * lti: a cor)sr.

onde r é o vetor da origem ao ponto (x1, x2, xs). As quantidades r e i são as magnitudes dos vetores r
e i, respectivamente, ea e ó sáo constantes.

1.33. Demonstre que

+C

onde c é um vetor constante.

1.34. Avalie a integral

t..
lA x Aí/1

J

1.35. Demonstre que o volume comum aos cilindros de
x: +.i2 - n2 é1,,: l6rL3/3.

interseção deÍinidos por ,t': * -): 
: a: e

1.36. Determineor,alordaintegral J,A'r1a,onde A: xi - rj * zk eSéasuperfíciefechadadefinida
pelocilindro r'2 = r! *,r2. Apartesuperioreaparteinferiordocilindroseencontram e11.z: d
e 0, respectivamente.

[.37. Determine o valor da integral J,A.da, onde A:1x: * ]r + r2)(.ti +1j *:,k) e a superfície S

é definida pela esfera /i: : .tJ * _): * 22. Calcule a integral diretamente e também utilizando o
teorema de Gauss.

1.38. Determine ovalor da integral ls(Vx A).ila se ovetor A:-ri+:j+rk e S é a superfície
definidapeloparaboloide r: I -.r: - -):, ondez à 0.

1.39. Umplanopassaatravésdetrêspontos(x,),r) :(1,0,0),(0,2,0),(0,0,3).
(a) Encontre um vetor r-rnitário perpendicular ao plano. (b) Determine a distância do ponto (1, 1,

l) até o ponto mais próximo do plano e as coordenadas do ponto mais próximo.

l.40.Aalturadeumacolinaemmetroséfornecidaporz:2.rr-3.r-4_l'-IBx+2tlt,*12,ondex
é a distância a leste ey é a distância a norte da origem. (a) Onde se encontra o cume da colina e
qual é a sua altura? (b) Qual é o declive da colina em ff :1 : 1, ou seja, qual é o ângulo entre um
vetor perpendicular à colina e o eixo z? (c) Em qual direção da bússola se encontra a inclinaçáo
maisíngremeemx:): 1?

1.41. Paraquaisvaloresdeaos\retores A:Zai * 2j + ak e B : ai* 2aj * 2k sáoperpendiculares?

llr rI\ rl{ - ,1,/r:.r\, t-/ t'

conl-

rçao

)ntre

t. l).



.\
cr.

Ill
tir

Il'
nt

d,

!'l

d,
1i

tr.

tr
a(

dr

!c

Il(

Si

lir
br

el
CI

\;

l-r
rP
:]
\í
r1,

Li



capÍrulo

Mecâ,nica I{ewtonuana
partícula única

2.1 Introdução

A ciência da mecânica busca fornecer uma descrição precisa e consistente da clinâmica das partí-
culas e dos sistemas de partículas, ou seja, um conjunto de leis físicas descrevendo matematica-
mente os movimentos de corpos e agregados de corpos. Para isso, precisamos de alguns conceitos
fundamentais, como distância e tempo. A combinação dos conceitos de distância e tempo
nos permite dehnir a velocidade e a aceleração de uma partícula. O terceiro conceito frrnda-
mental, a massa, requer alguma elaboraçáo, que será fornecida quando discutirmcls as leis

de Newton.
As /els fisicas devem se basear em fatos experimentais. Não podemos esperar a prio-

rl que a atração gravitacional entre dois corpos deva variar exatamente com o interso
do quadrado da distância que os separa. Porém, a experiência indica que ela atua dessa

forma. Uma vez correlacionado um conjunto de dados experimentais e formulado um pos-
tulado em relaçáo ao fenômeno ao qual os dados se referem, várias implicaçóes podem ser

trabalhadas. Se essas implicaçoes forem todas verificadas pela experimentaçáo, podemos
acreditar que o postulado é verdadeiro de modo geral. O postulado assume entáo o sÍalas

de uma lei física. Se alguns experimentos discordam das previsóes da lei, a teoria deverá
ser modificada para Íicar consistente com os fatos.

Newton forneceu as leis fundamentais da mecânica. Enunciamos essas leis em termos moder-
nos neste texto, discutimos seu significado e, a seguiq derivamos as implicaçóes das leis em r,árias

situaçóes.r Porém, a estrutura lógica da ciência da mecânica não é deduzida diretamente. Nossa

linha de raciocínio na interpretação das leis de Newton náo é a única possír,el.z Náo estamos em

busca de nenhum detalhe da f,rlosofia da mecânica, mas, em vez disso, fornecemos apenas uma
elaboraçáo suficiente das leis de Nelvton que nos permita prosseguir na discussáo da dinâmica
clássica. Devotamos nossa atençáo neste capítulo ao movimento de uma partícula única, dei-
xando a discussão sobre sistemas de partículas para os Capítulos 9 e 1l-13.

I Tiuesdell ('li68) cornenta que Leonhard Euler (1707-1783) esdareceu e desenYolveu os conceitos nervtonrarlos.

Euler "transflormou a maior parte da mecânica em sua forma moderna" e "tornou a mecânica simples e Iticil"
(p. 106).
2 Ernst Mach (lB3B-1916) expressou sua visáo em seu famoso livro publicado primeiramente em 1883; E. Mach, Die
Mechanic in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt [A ciência da rnecânica] (Praga, l8B3). Uma traduçáo
de uma edição posterior está dispouível (Ma60). Discussóes interessantes são tambérn fornecidas por R. R.

I-indsar', H. Margeneatt (Li36) e N. Feather (Fe59).

43



44 Dinâmica clássica de parúculas e sistemas

2.2 Leis de Newton

Iniciamos pelo enunciado simples, na forma convencional, das leis da mecânica de Newton:j

I. L/m corpo l\ermanece em repottso ou em mouintento u,niforme, exceto sob a atuaç1o de umaforça.

II' Um corpo sob a atuaçao de ttnru força se ntoue de tal fonna qtLe a taxa temporal de yariaçao 1a
q'uantidade de mortimento ,se igualo ti força.

III' Se dois corpos exPrc(»t Jbrçcrs t'ntre si, essas forças serã,o iguais em magnitr.tde e opostas etn termos
de direçrin.

Essas leis são tito Í:lrtriliar-es qrre algumas vezes tendem a se afastar cle seu significado
real (ou a falta clele) conro leis Íísicas. Por exernplo, a Primeira Lei perde o sentião sem o
conceito de "força", ttt.na palavr:r clue \err'ton utllizou em todas as t;ês leis. De fato, por si
só, a Primeira Lei oferece tlltt serltit[() preciso^apenas paraforça zero; ou seja, um corpo que
permanece em repouso ott elll Illor inrcltto ttuiforme (isto é, não acelerado, ietilíneo) não está
sujeito a nenhuma força. Um corpo que se move dessa forma é denominado um corpo liwe
(ou parúcula liwe). A questão do sistenra cle coorclenadas de referência em relação aá q.,ul o"movimento uniforme" der.e ser mecliclo será cliscutido na próxima seção.

Ao apontar a falta de conteÍrdo n:r Prinreira Lei de Ner,vton, Sir Arihur Eddingtona obser-
vou, de modo um pouco jocoso. qtre tocla a lei nzr realidade afirma que "todas is partículas
mantêm seu estado de repouso ott t.novitrento trniforme em uma linha reta exceto quando ela
não o faz". Essa afirmação é muita severa conr \ewton, que forneceu um significàdo muito
definido com o seu enunciado. Porérn. el:r enÍàtiza .1.,. o P.i-.ira Lei po. í .ó oferece so-
mente uma noção qualitativa em tel-mos cle "Íorça".

A Segunda Lei fornece um enunciaclo erplícito: -\ força está relacionada à taxa temporal
de variação da qmntidctde de mouiruetulo. \err.tor.r clefinitr a quantidade de movimento de Íbrma
apropriada (apesar de ter utilizado o termo cluntttidttde de mrnimento) como sendo o produto
da massa com a velocidade, de modo que

P = trit

Portanto, a Segunda Lei de Nervton pode ser e\pre\sa c()nru

r:18 : !,,,,,,dt ,lt

A definiçáo de força torna-se completa e precisa somente ao definirmos a "massa,,. portanto,
a. Primeira e a Segunda Leis não são "leis" no sentido usual; em vez disso, elas podem ser con-
sideradas como definições. Como comprimento, tempo e lrlassa são conceitos jà normalmente
entendidos, utilizamos a Primeira e a Segunda Leis corno a clefiniçáo op..acárrul de força. A
Terceira Lei de Newton é realmente uma lei. Ela é uma aÍrrmação refeiente ao mundo Íísico
real e contém toda a física nas leis do movimento de \ervton.5

:Enunciadas ern 1687 por Sir Isaac Nervton (1612-1727) em sua obra Philosophiaenaturalisprincipiamathematica
[Princípios matemáticos da filosofia natural, normalmenre denominircla rrincçia1 (Lonclres, l6g7). Anteriormente,
Galileu (1564-1642) generalizou os resultados de seus próprios experimentos 

'matemáticos 
com enunciaclos equi'a-

.lentes a Primeira e Segunda Leis de Nervton. Porém, Gilileu nao conseguiu cornpletar a descrição da dinâmica, poisnáo apreciaYa a significância daquilo que se tornzrria a Terceira Lei de Nerçton - e, portanto, não trabalhou com unlsignificado preciso de força.
a SirArthur Eddington (Ed30, p. l2a).:'O raciocínio apresentado aqui, a saber, que a Primeira e a Segunrla Leis são, na realidade, definições, e que aTerceira Lei contém a física, não é a útnica interpretação_possír,el. iindsal e Margenau (Li36), por.r..*plo, apresen-
tam as primeiras du:rs Leis como leis físicas e, a seguir, derivam a Têrceira Lei colrno consequência.
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Entretanto, nos apressamos a acrescentar que a Têrceira Lei náo constitui uma lei geral

da natureza. A lei nao se aplica quando a força exercida por um objeto (pontuall é direcio-

nada ao longo da linha quá conecta os objetos. Essas forças são chamadas de forças centrais.

A Terceira L"ei se aplica se uma força central é atrativa ou repulsiva. As forças gravitacionais

e eletrostáticas são forças centrais, cle modo que as leis de Nervton podem ser utilizadas em

problemas que envolvem esses tipos de forças. Algumas vezes, as forças elásticas (que são

na realidadá manifestaçóes macroióspicas de forças eletrostáticas microscópicas) sáo do tipo

central. Por exemplo, dois objetor pàrrt.roit conectados por uma mola reta ou cordão elás-

tico estáo sujeitas a forças que obedecem a Têrceira Lei. Qr-ralquer força que dependa das

velocidades áo5 .o.po, em interaçao é do tipo não central, e a Terceira Lei não pode ser apli-

cada. As forças depãndentes de velocidade sáo características das interaçÓes que se Propagam
com velocidade f,rnita. f)esse modo, a força entre cargas elétricas em mottimento náo obedece

a Terceira Lei, pois ela se propaga com a velocidade da luz. Até a força gravitacional entre

corpos emmoaimento clepende divelocidade, porém o efeito é pequeno e difícil de detectar.

O único efeito obser-vavãl e a precessáo do periélio dos planetas internos (veja a Seção 8.9).

Retornaremos à discussáo da Terceira Lei de Newton no capítulo 9.
para demonstrar o significado da Têrceira Lei de Net'vton, vamos parafraseá-la da seguinte

maneira, incorporando a definição apropriada de massa:

III'. Su dois corpos constittLem um sistema ideal e i;olado, as acelerações desses corpos serao sempre nas

direções ofo*as e a relaçao entre as magnitudes da aceleração será constante. Essa relação cons-

tante é a relaçã,0 inuersa entre as massas dos corpos'

Com essa afirmação, poclemos fornecer uma definiçáo prática de massa e, portanto, um sig-

nificado preciso pu.u ã. equaçóes que resumem a dinâmica de Newton. Para dois corpos isola-

dos, 1 e 2, a Terceira Lei af,rrma clue
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Utilizando a definiçáo de força fornecida pela Segunda Lei, temos

§, : _Ít:
rlt ilt

ou com massas constantes,

e, já que a aceleração é a derivada temporal da velocidade,

(2.4b)

(2.4c)

(2.5)

il1(a1) : m"(-a2)

Desse modo,

onde o sinal negativo indica que os dois vetores de aceleraçáo têm direçóes opostas. A massa

é considerada como sendo uma quantidade positiva.
podemos sempre selecionaq digamos, zzl como attu$sa unitana. A seguir, comparando a relaçáo

das acelerações quando se permite que interaja com qualquer outro corpo, podemos deterrninar a

massa do outro áorpo. Parà medir ai aceleraçóes, devemos dispor de relógios e hastes de mediçáo

adequadas. Além diiso, devemos escolher um sistema de coordenadas ou um sistema de eixos apro-

priaào. A questáo de um "sistema de eixos apropriado" será discutida na próxima seção.

Um dàs métodos mais comuns para se determinar a massa de um objeto é por meio de

pesagem - por exemplo, comparunáo reu peso com um peso padráo, utilizando uma balança.
^trt.*p.o."dimento 

sábaseia no fato de que, em um campo gravitacional, o peso de um corpo

é simplesmente a força gravitacional atuando sobre o mesmo, ou seja, a equação de Newton

(2.3)

(2.4a)

1..1v, \ / ,1".,\
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F:matorna-seW:mg,ondegéaaceleraçãoporcausadagravidade.Avalidadedautiliza-
ção desse procedimento se baseia em uma premissa fundamental: a massa m que aparece na
equaçáo de Nervton, e definida de acordo com o Enunciado III, é igual à massa m que aparece
na equação da força gravitacional. Essas duas massas sáo denominadas massa inercial e massa
gravitacional, respectivamente. As definições podem ser enunciadas como segue:

Massa inercial: A massa qu,e determina a aceleração de unt corpo sob a açao de uma determinado,

força.
Massa gravitacional: A ma.ssa qrl,e detennina as forças graaitacionais entre um corpo e ou,tros corpos.

Galileu fbi a primeira pessoa a testar a equivalência entre massa inercial e massa gravitacio-
nal em seu (talvez apócrifo) experimento com pesos em queda na'lorre de Pisa. Newton tam-
bém considerou o problema e mediu os períodos de pêndulos de comprimentos iguais, porém
com prumos de materiais diferentes. Nem Galileu nem Newton encontraram qualquer dife-
rença, porém seus métodos eram muito rudimentares.o Em 1890, Eôtvôs7 concebeu um mé-
todo engenhoso para testar a equivalência entre as massas inercial e gravitacional. Utilizando
dois objetos feitos de materiais diferentes, ele comparou o efeito da força gravitacional da
Têrra (isto é, o peso) com o efeito da força inercial provocado pela rotaçáo da Têrra. O experimento
envolveu um método de anulação utilizando uma balança de torção sensír,el e, portanto, al-
tamente precis:r. Experimentos rnais recentes (especialmente aqueles de Dickes), utilizando
essencialmente () mesnto rnétoclo, têm n-relhorado a precisão, e agora sabemos que as massas
inercial e gravitacional são idêr'rticas em Llma proporção de poucas partes em 1012. Este resul-
tado é cousideraleh'nente irnportunte na teoria geral da relatividade.e A afirmaçáo da igual-
dade exaúa entre massa inercial e r.nassa grar.itacional é denomiuada princípio da equivalência.

A -Ibrceira I-et de \err'ton é enunciada em termos de dois corpos que constituem um
sistema isolado. É impossír'el obter tal situação icleal, pois todos os corpos no universo intera-
gem uns com os outros, embora a força de interação possa ser tão fraca e não ter nenhuma
importância prática se as distâncias envolvidas forem muito grandes. Nervton er.itou a questáo
de como separar os efeitos desejados de todos os efeitos externos. Porém, essa dificuldade
prática somente enfatiza a grandeza do enunciado de Newton na Terceira Lei. Ele é um tribu-
to à profundidade de sua percepção e intuição Íísica de forma que a conclusão, com base em
obser-vaçóes limitadas, ofereceu suporte aos testes experimentais durante 300 anos. Somente
no século 20 medições com detalhamento suficiente revelaram certas discrepâncias em relaçáo
às previsões da teoria nervtoniana. A busca por esses detalhes levou ao desenvolvimento da
teoria da relatividade e da mecânica quântica.10

Outra interpretação da -Ibrceira Lei de Newton se baseia no conceito de quantidade de
movimento. Rearranjando a Equaçáo 2.4a temos

(2.6)
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A afirmação de que a quantidade de movimento se conserva na interaçáo isolada de duas
partículas é um caso especial da conservaçáo da quantidade de movimento linear mais geral.
Os físicos amam as leis gerais de conservação e acreditam que a conservação da quanti-

6 No experimento de Ne\{ton, ele poderia ter detectado uma dilerença cle somente uma parte em l0:r.
7 Roland von Eôtvôs (1848-1919), um baráo húngaro; sua pesquisa sobre problemzrs gravitacionais leyou ao desenvol-
vimento de um sravímetro, que foi utilizado enr estudos geológicos.
8 P C]. Roll. R. Krotkov e R. H. Dicke, Ann. Phvs. (N.Y) 26,442 (1964). \êja também Braginskv e pavov, So,",. phys.-

J E tP 34. 463 r I 072r.
e Veja, por exemplo, as cliscussóes de P G. Bergmann (8e46) eJ. Weber (We61). O lir.ro de \Veber também fornece
uma análise do experimento de Eôtr.õs.
r'' \rja tanrbém a Scção 2.8.
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dacle de movimento linear deve sempre ser obedecida. Mais adiante, modificarermos nossa

definição de quantidade de movimento a partir da Equaçáo 2.1 para altas velocidades, pró-
ximas à velocidade da luz.

2.3 Sistemas de referência

Newton percebeu que, para que as leis de movimento tivessem um signif,rcado, o movimento

dos corpts cleveriim rê. -"didot em relaçáo a algum sistema de eixos de referência. lJm

sistema de eixos de referência é denominado de sistema de referência inercial se as leis de

Newton forem realmente r,álidas naquele sistema de eixos; ou seja, se um corpo náo está

sujeito a nenhuma força externa e se move em linha reta com velocidade constante (ou per-

-ár1... em repouso), o sistema de coordenadas que estabelece esse fato é um sistema de

reÍ'erência inercial. Esta é uma definiçáo operacional clara e que também deriva da teoria

geral da relatividade.
Se as leis de Newton sáo válidas em um sistema de reÍ'erência, elas também serão válidas

em qualquer outro sistema de referência em movimento Llniforme (isto é, náo acelerado) em

relação ao primeiro sistema.ll Este é um resultado do fato que a equação F = rrrl envolve a

,egurlda deiivada temporal de r: Uma mudança de coordenadas envolvendo velocidade cons-

taite náo influencia a equaçáo. Este resultado é denominado invariância galileana ou princí-

pio da relatiüdade newtoniana.
A teoria da relatividade demonstrou que os conceitos de repouso absoltLto e sistema de

referência inercial absoluto não têm sentido. Portanto, mesmo que adotemos convencional-

mente um sistema de eixos de referência descrito em relaçáo às estrelas "fixas" - e realmente

nesse sistema as equações newtonianas sáo válidas com alto grau de precisão -, esse sistema

de eixos 11âo é, de fato, um sistema inercial absoluto. Entretanto, podemos considerar que as

estrelas "hxas" definem um sistema de referência que se aproxima de um sistema inercial "ab-

soluto" em uma extensáo suhciente para os nossos objetivos presentes.

Ainda que o sistema de referência das estrelas fixas constitua um sistema definido de

forma convêniente e adequado a muitos propósitos, devemos enfatizar que a definição fun-

damental de um sistema inercial náo menciona nenhuma estrela fixa ou qualquer outra. Se

um corpo náo está sujeito a nenhuma força e se move com velocidade constante em um certo

sistema-de coordenadas, esse sistema, por definiçáo, é inercial. Apesar de a descrição do mo-

\,imento de um objeto físico real ser normalmente difícil no mundo físico real, recorremos

geralmente a ideaúzações e aproximaçóes em graus variados. Ou seja, comumente despre-

ãu-o. as forças menores atuando sobre um corpo quando essas forças não afetam de f'orma

significativa o movimento do corpo.
Se desejamos descrever o movimento, digamos, de uma Partícula livre e decidimos esco-

lher para eise fim algum sistema de coordenadas em um sistema inercial, a equação (veto-

rial) àe movimento dá partícula precisa ser independente daposiçao da origem do sistema cle

coordenadas e da sua orientaçao no espaço. Além disso, o tempo precisa ser homogêneo' ou

seja, uma partícula livre movimentado-se com uma certa velocidade constante no sistema de

cãorder1udas durante um certo interrralo de tempo não deverá, durante um intervalo

de tempo posterioç ser detectada em um movimento com velocidade diferente.
Poáemos ilustrar a importância dessas propriedades por meio do exemplo a seguir.

Considere, como mostra a Figura 2.1, uma partícula livre se movendo ao longo de um

certo caminhoAC. Para descrever o movimento da partícula, vamos escolher um sistema de

coordenadas retangulares cuja origem se move em um círculo, como mostrado. Para fins de

simplificaçáo, .orrrid...mos a orientação dos eixos como fixa no espaço. A partícula se move

lr No Capítulo 10, cliscutimos a modificação das equaçóes de Nenton a serem eletuadas para descrever o rno\imento

de um cá.p,, em relação a um sistema de referência não inercial, ou seja, um sistema que é acelerado em relação a

um sistema inercial.
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FIGURA 2.1 Optamos pela clescrição da trajetória de uma partícula livre se movendo ao longo do
caminho lC em ttn sistema de coordetradas retangulares, cuja origem se move em um
círculo. Este náo é um sistema de relerência inercial.

com uma velocidade vp em relação a um sistema de reÍbrência inercial. Se o sistema de co-
ordenadas se move com uma velocidade linear l', quando no ponto B, e se v, = yp, entáo a
partícula (em,4) parecerá estar em replusl para unl obseruador colocado no sistema de co-
ordenadas em movimento. Entretanto, em algum tempo posterior, quando a partícula se en-
contrar em C e o sistema de coordenadas estiver em D, a partícula parecerá estar acelerada
em relação ao observador. Portanto, devemos conchlir que o sistema de coordenadas em rota-
ção náo se qualifica como um sistema de referência inercial.

Essas observaçóes não sáo suficientes para se decidir se o tempo é homogêneo. Para obter
essa conclusão, mediçóes repetitivas devem ser efetuadas em situaçóes idênticas em vários
tempos. Se resultados idênticos forem obtidos, eles indicariam a homogeneidade do tempo.

As equaçóes de Newton náo descrevem o movimeuto de corpos em sistemas não inerci-
ais. Podemos elaborar um método para descrever o movimento de uma partícula por meio
de um sistema de coordenadas em rotação. Porém, como veremos no Capítulo 10, as equa-

çóes resultantes contêm vários termos que nào aparecem na equação newtoniana simples
F = ma. Por ora, restringiremos nossa atenção aos sistemas de referência inerciais para des-
crever a dinâmica das partículas.

2.4 Equação do movimento para uma parúcula

A equação de Newton F : dpldt pode ser expressa de forma alternativa como

ddv
F: (,/tv) : ttr-: tttiílt r lt

se considerarmos a premissa de que a massa m náo varia com o tempo. Esta é uma equação
diferencial de segunda ordem que pode ser integrada para encontrarmos r = r(r), se a funçáo F
é conhecida. A especificaçáo dos valores iniciais de r e i = v permite-nos então avaliar as duas
constantes arbitrárias de integração. Determinamos entáo o movimento de uma partícula por
meio da função F e dos valores iniciais de posição r e velocidade v.

(2.7)
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A força F pode ser uma função de qualquer combinaçáo de posição, velocidade e tempo,
sendo geralmente indicada como F(r, v, Í). Para um determinado sistema dinâmico, dese-

jamos normalmente conhecer r e v como uma função do tempo. A soluçáo da Equação 2.7
ajuda essa tarefa por meio da soluçáo para t. Aaplicação da Equação 2.7 a situações físicas é

uma parte importante da mecânica.
Neste capítulo, examinamos vários exemplos nos quais a função de força é conhecida.

Começamos examinando as funçóes de força simples (constantes ou dependentes somente de

r, v ou l) em uma dimensão espacial somente, como uma recordação dos cursos de física ante-
riores. É importante desenvolver bons hábitos de solução de problemas. Aqui estáo algumas

técnicas úteis de resoluçáo de problemas.

1. Faça um esboço do problema, indicando forças, velocidades etc.

2. Anote as quantidades fornecidas.
3. Anote equaçóes úteis e o que precisa ser determinado.
4. A estratégia e os princípios de física deverão ser utilizados na manipulação das equaçóes

para se encontrar a quantidade buscada. Manipulações algébricas, bem como diferen-
ciação ou integração sáo normalmente necessárias. Algumas vezes, os cálculos algébricos
utilizando computadores constituem o método de solução mais fácil, senão o único.

5. Finalmente, insira os valores reais para os nomes das variáveis consideradas de modo a

determinar a quantidade buscada.

Vamos considerar o problema de deslizar um bloco
o ângulo do plano inclinado como sendo 0 e a massa

problema é mostrado na Figura 2.2a.

sobre um plano inclinado. Considere
do bloco sendo 100 g. O esboço do

co-
ca
co-
en-
rda
)ta-

(a)

t-7 t

ção
oF
uas

Por

FIGURA 2.2 Exemplos 2.1 e 2.2.

Se um bloco desliza sem atrito para baixo em um plano inclinado fixo com 0 : 30', qual é a

aceleraçáo do bloco?

Solução, Duas forças agem sobre o bloco (veja a Figura 2.2a): a força gravitacional e a força
normal ao plano N empurrando o bloco para cima (sem atrito neste exemplo). O bloco está

restrito a ficar sobre o plano e a única direção na qual ele pode se mover é a direção x, para
cima e para baixo sobre o plano. Vamos considerar a direçáo * x como sendo para baixo sobre

o plano. A força total F11n,16o é constante e a Equação 2.7 se torna

F,,.,:F,*N
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e por ser Ftiq.ia" a força

ou

líquida resultante que atua sobre o bloco,

F1lori6u: rii

Fo*N:zri (2.8)

Este vetor deverá ser aplicado em duas direçóes: x e ) (perpendicular a .x). O componente
de força na direção ) é zero, pois nenhuma aceleraçáo ocorre nessa direção. A força Fs é di-
vidida vetorialmente em suas componentes x e 1 (linhas tracejadas na Figura 2.2a). AEquação
2.8 se torna

direçao y

-/'*cos0 +,\::0

Í,, senâ : ar.il

(2.e)

d,ireçã,0 x

com o resultado requerido

(2.10)

-. 1."

x = -send:tt

,,rg'sen í, :.gsen0

i : g"sen(30.) :
ill

{f

t = 4.9 rl,/sr (2.1 1)

Portanto, a aceleração do bloco é constante.
Podemos determinar a velocidade do bloco após sua movimentação a partir do repouso até

uma distância x6 para baixo sobre o plano, multiplicando a Equação 2.1 I por 2i e integrando

9;"',n

d
-( i.:)dt'

r"i
Í rt(.\-)
Jri

: 2"ig sen í/

: Zéasen a;-

: 2s'sen u.[, ,"

= xç, à velocidadeEml : 0, e, emx = i : 0, e, em t =tçrro1,x

t=
ü;=
( í)

r _u0.

Í.- r' : r'.\{t.

2gsen É) .v,,

V'ã*" ÉLi

Se o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano no exemplo precedente é p,,: 0,4,
em qual ângulo 0 o bloco começará a deslizar se ele estava inicialmente em repouso?

Soluçao. Precisamosde um novo esboço para indicar a força de atrito adicional / (veja a
Figura 2.2b). A força de atrito estática rem o valor máximo aproximado

.1.,,* : Á[,N (2.12)

Irr

{

Ill t

Jr r

r
.\p
rdt

Soi

e

U,
ânr
tarl
des

ver
mo
mu
O;
exi:



CAPÍTULO 2 - Mecânica Newtoniana - partícula única

e a Equaçáo 2.7 se torna, na forma de componentes,

direçao 1

-F*cos0*N=0

-"f,* Fssen0:mfr

5l

(2.8)

)nente
r: é di-

1uaçáo

(2.e)

(2.10)

(2.1 1)

uso até
grando

= 0,4,

=ju 
o

(2.12)

direçao x

A força de atrito estática f, precisará ter um valor f 3 f^u* necessário para mantel ff = 0

- ou ieja, para manter o bloio ern repouso. Entretanto, à medida que o ângulo do plano au-

menta, ã fá.çu de atrito estática será finalmente incapaz de manter o bloco em repouso. Nesse

ângulo 0', 1( se torna

Í,(0 : 0') = .íu,. = lr,,V: p,l*cos 0

m.t : flsen A - .í^u*

mÍ : ,Ê*sen 0 - p.I) cos 0

Í : g(sen0 - P, cos 0)

Imediatamente antes do início do deslizamento do bloco, a aceleraçáo i: 0, Portanto

sen0 *;r,cos0:0
tgo: $,:0,4

íJ = tS "'(0,{) : !2"

Após o início do deslizamento do bloco no exemplo anterior, o coeficiente de atrito cinético

(áe deslizamento) se torna trt1 : 0,i1. Determine a aceleraçáo para o ângulo 0 : 30'.

Solução, De modo similar ao Exemplo 2.2, o atrito cinético se torna (aproximadamente)

.Ír: Ft,ll: pllF*cos0

nt'i = l;rsen(/ - Jo = trg (seníi * ,u,1 cos 0)

Í = g (senf) - Ir& cos 0) = 0,24 g

Geralmente, a força de atrito estático (-í-u* = p, l/) é maior do que a de atrito cinético

(f*: ltnN). Isto pode ser observado por meio de um experimento simples. Se reduzirmos o

ángulo 0 abaixo de 16,7", constataremos que I < 0 e o bloco irá finalmente parar. Se aumen-

turirror o ângulo novamente acima de 0 :16,7", constataremos que o bloco não reinicia o

deslizamento até que 0 > 22' (Exemplo 2.2). O atrito estático determina quando ele se mo-

verá novamente. Náo existe uma aceleraçáo descontínua à medida que o bloco começa a se

mover, por causa da diferença entre lrj e p,h. Paravelocidades pequenas, o coehciente de atrito

muda rapidamente de pr,,para p1.

O assunio atrito ainda ionstitui uma área de pesquisa interessante e importante. Ainda

existem surpresas. Por exemplo, mesmo se calcularmos o valor absoluto da força de atrito

(2.13)

(2.14)

(2.15)

(2.16)

(2.r7\

(2.18)
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como / = g,À/, a pesquisa tem demonstrado que a força de atrito náo é diretamente proporcional

à carga, mas sim à área microscópica de contato entre os dois objetos (em contraste com a âÍea

de contato aparente). Utilizamos pN como uma aproximação pois, à medida que ly' aumenta,

aârea de contato real também aumenta em nível microscópico. Por centenas de anos antes

da década de 1940, aceitar,a-se que a carga - e náo a ârea - era diretamente responsár'el.

Tàmbém acreditamos que a força de atrito estática é maior do que a força de atrito cinético,

pois a ligação dos átomos entre os dois objetos náo tem tempo suficiente para se desenvolver

em movimento cinético.

Efeitos das forças de retardo
Devemos enfatizar que a força F na Equação 2.7 náo é necessariamente constante e, na re-

alidade, pode consistir de r'árias partes distintas, como visto nos exemplos anteriores. Por

exemplo, se uma partícula cai em trm campo gravitacional constante, a força gravitacional é

F* = ig, onde g é a aceleração da gravidade. Além disso, se uma força de retardo F, existe e

é-alguma função da r,elocidade instantânea, a força total será

F:F.*F, (2.1e)

: rig * F,.(u)

Com frequência, é suficiente considerar que F,(i,) é simplesmente proporcional a alguma

potência da velocidade. Em geral, as forças de retardo reais sáo mais complexas, porém a

àproximaçáo da lei da potência é útil em muitas instâncias nas quais a velocidade não varia

muito. Mais especif,rcamente, se /i cc u", a equação de movimento poderá ser normalmente
integrada de forma direta, ao passo que, se fôssemos utilizar a dependência da velocidade

real, provavelmente a integraçáo numérica seria necessária. Com a aproximaçáo da lei da

potência, podemos escrever

F:;,;rig-ntkt e.2o)

onde Á é uma constante positiva que especifica a intensidade da força de retardo e onde v/u

é um vetor unitário na direçáo de v. Experimentalmente, constatamos que, para um objeto
relativamente pequeno se movendo no ar, ?? = I para velocidades menores do que aproxi-
madamenre 24 mls (- 80 pés/s). Para velocidades mais altas, porém abaixo da velocidade

do som (- 330 m/s ou 1.100 pés/s), a força de retardo é aproximadamente proporcional ao

quadrado da velocidade.l2 Para fins de simplificação, au2 dependência é normalmente con-

siderada para velocidades acima da velocidade do som.

O efeito da resistência do ar é importante para uma bola de tênis de mesa arremessada

para um oponente, uma rebatida de softball em grande altura para fora do campo, uma ta-

Lada chip shot do golf,rsta e um morteiro lançado contra um inimigo. Tàbulaçoes extensas de

projéteis de todos os tipos têm sido feitas para fins de balística militaq relacionando a veloci-

dade como função do tempo de vôo. Há várias forças atuando sobre um projeto real em vôo.

A força da resistência do ar é denominada arrasto W e é oposta à velocidade do projétil, como

mostra a Figura 2.3a. A velocidade v não se encontra normalmente ao longo do eixo de si-

metria do cartucho. O componente de força atuando perpendicularmente ao arrasto é de-

nominado força ascencional L,. Tàmbém podem existir r,árias outras forças decorrentes da

12 O movimento de uma partícula em um meio no qual existe uma lorça resistiva proporcional à velocidade ou ao

quadrado da velocidade (ou uma combinaçáo linear de ambos) foi examinado por Newton em sua obra Principia
(1687). A extensáo de qualquer potência da velocidade loi efetuada porJohann Bernoulli em 171l. O termo lei da

resistência de Stokes é, algumas vezes, aplicado à força tesistiva proporcional à r'eiocidade; a lei da resistência de

Nel,ton é uma força de retarclo proporcional ao quadracio da velocidade.
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rotação e oscilaçáo do projétil e um cálculo da trajetória balística de um projétil é bastante
complexo. A expressão de Prandtl para a resistência do arl3 é

n PAzt! (2.2r)

onde cpyé o coeficiente de arrasto adimensional, pé a densidade do ar, z é avelocidade e,4
é a área da seção transversal do objeto (projétil) medida perpendicularmente à velocidade.
Na Figura 2.3b, colocamos em um gráÍico alguns valores típicos pata cw; nas Figuras 2.3c e d,
mostramos a resistência calculada do ar W, utilizando a Equação 2.21 para um projétil com 10

cm de diâmetro e utilizando os valores de cy, mostrados. A resistência do ar aumenta drastica-
mente próximo à velocidade do som (Número de Mach M = velocidade/velocidade do som).
Abaixo de velocidades aproximadas de 400 m/s fica evidente que uma equação no mínimo de
segundo grau será necessária para descrever a força resistiva. Para velocidades mais altas, a

força de retardo varia aproximadamente de forma linear com a velocidade.
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FIGURA 2.3 (a) Forças aerodinâmicas atuando sobre um projétil. W é o arrasto (força resistiva do ar),
oposto à velocidade do projétil v. Obsen'e que v pode estar em um ângrrlo a em relaçáo
ao eixo de simetria do projétil. A componente da força atuando perpendicular ao arrasto
é denominada força ascensional 1,. O ponto D é o centro de pressão. Finalmente, a

força gravitacional F* atua para baixo. Se o centro de pressáo não se encontra no centro
de massa do prgetil, tambem existirá um torque em torno do centro de massa. (b) O
coeficiente de arrasto C1y, conforme a lei da resistência de Rheinmetall (Rh82), está
colocado em gráfico üersus o número de Mach M. Obsene a grande mudança próximo à
velocidade do som, onde M : 1. (c) A força resistiva do ar W (arrasto) é mostrada como
uma funçáo da r,elocidade para um projétil com diâmetro de 10 cm. Obser-ve a inflexão
próximo à velocidade do som. (d) O mesmo que (c) para velocidades mais altas.

13 \êja o artigo de E. Melchior e M. Reuschel ern Handbook on Weaponry (RhB2, p. 137)
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Vários exemplos de movimento de uma partícula sujeita a várias forças sáo mostrados a

seguir. Esses exemplos são particularmente bons para iniciar os cálculos computacionais uti-
lizando qualquer um dos programas de matemática e planilhas comercialmente disponíveis,
ou para que os alunos codifiquem seus próprios programas. Os resultados de computador, es-

pecialmente os gráficos, podem frequentemente ser comparados com os resultados analít.icos

aqui apresentados. Algumas das figuras mostradas nesta seçáo foram produzidas utilizando-se
um computador e os vários problemas de final de capítulo se destinam a desenvolver a prática
de programaçáo do aluno, se assim desejado pelo professor ou aluno.

@
Como um exemplo mais simples do movimento com resistência de uma partícula, determine
o deslocamento e a velocidade de mor.imento horizontal em um meio no qual a força de re-

tardo é proporcional à r'elocidade.

Soluçao. Um esboço do problema é mostrado na Figura 2.1. A equaçáo newtoniana F = ma

fornece a equação de movimento:

vg

+ 

-Forçat'esistivaF 

: hmtt

FIGURA 2.4 Exemplo 2.4.

direção x

,r,:,t!!!: -1,r,
dt

onde hmu é a magnitude da força resistiva (À : constante). Esta forma náo implica que a força
de retardo depende da massa m; ela simplesmente simplifica a matemática envolvida. Então,

[ll l'l-: *hlrlt
J ,, .l (2.23)

hrzr: -Àl * (lr

A constante de integraçáo na Equaçáo 2.23 pode ser avaliada se prescrevermos a condiçáo
inicial u(Í = 0) = uo. Desse modo, C1 : In u6, e

zr(l = 0) = r1,. e.24\

Podemos integrar esta equação para obter o deslocamento x como uma função do tempo:

de

dc

l.r

D
I
D
ri

S,

a.

Ll,

(2.22)

(2.25a)

(2.25b)

c)

P
T

r1.t
i':;:7,,,r,|tt

dt
I

.\ = r,,, lo t,,,lt: - 11' u k, + ( .,tA

A condiçáo inicial x(/ = 0) = 0 implica C2 : uol h. Portanto,

*:?, t-(kt\
Este resultado mostra que x se aproxima assintaticamente do valor uçJh à medida que I -+ oa
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podemos também obter a velocidade como uma funçáo do deslocamento, escrevendo

de modo que

rltt th, rlt dt, 1

dx iÍ dx rlt t'

tl.u rht
_* 

- -l,.tdv tll

r lt,--: -À
d.r'

do qual encontramos, utilizando as mesmas condiçóes iniciais'

1,:?/tt-/ir

portanto, a velocidade diminui linearmente com o deslocamento.

(2.27)

(2.28)

(2.26)

Determine o deslocamento e a velocidade de uma partícula submetida a um movimento ver-

tical em um determinado meio com uma força de retardo proporcional à velocidade'

Soluçao. Vamos considerar que a partícula esteja caindo com uma velocidade inicial z6 de

alniah em um campo gravitácio,-rál constante (Figura 2.5). A equaçáo do movimento é

direção z

du
l:: ttt ,. - - ttt! - kttt'

dt

oncle -kma representa uma força positiva para cima se considerarmos z e z' : i como sendo

positivos pu.u.i.rru e o movimentoiomo descendente - ou seja, u < 0, de modo que -hmt > 0'

Da Equação 2.27, temos

dt, t,
- - nt

fut* g

vo T-

IU
I 

ForÇa grar itacional : tng

I Fo.çu ."rirti.' a : hm.',t

FIGURA 2.5 ExemPIo 2'5'
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Têmpo

FIGURA 2'6 Res,ltados do Exemplo 2 5 indicarrdo as velocidacles para baixo para váriasvelocidades iniciais lv, | à medida qr," ,. up.o*i*ail au ueto.iaacle rerminal.

Integmndo a Equaçáo 2.2g e definindo u(l : 0) = u,0, temos (observando que u,1 < 0)
I

l lrr(lrz, + g) : -t * c

ku * g: o-ht-he

-t

glk

dz

(ll

::nililjr 
mais uma vez e avatiando a constante por meio da definição de z(Í: 0) = 7,, .,r_

. .(1 /r2,,, * g
.: tt * ; * --;- (l - ,, t,,)

Rk-

(2.2e)

(2.30)

A Equação 2'29 mostra que, à medida que o tempo se torna muito longo, a velocidade seaproxima do valor limite -97á; .rt. valor á denominado o"toJiua" terminal, u,. A Equação2'27 produz o mesmo result"ado, pois a força será anulada - e, desse modo, nenhuma ace_leração posterior ocorrerá - q.,.rrào , : -gh.se a velocidua. mi.iot excede a velocidade ter-minal em magnitude, o corpo começa imeãiatamer.,. u a".r..t..u. . , se aproxima do valor
i:;:*"1ti:T::i:iii#T[il,Í::fo opo"u A ]igura 2 6 ilustra .,..:;;i;;À-, pu.u

Tiataremos a seguir do^movimento de projétil em duas dimensóes, sendo que a primeira serásem considerar a resisrência do ar. consid"ere a yel3crglde a, p1r3e,l na boca da arma comosendo z'o e o ângulo de elevação como 0 (Figura 2.7). calcule o ãàrto.o-.nro, a velocidade e oalcance do projétil.

Velocidade terminal, v,



Podemos encontrar o alcance determinando o valor de x quando o projétil cai de volta ao

solo, ou seja, quando y : 0.

,: vLl + ri: (.,,,, - + * r,,sr,,.,n)'

/-Lrl \
\ = /[+ - i',,sení, ]: (]

UJJ
Um valor d.) = 0 ocore para t = 0 e o outro para t = T.

'''1 
- l',,sen tl = t)g

CnpÍfUI,O 2 - Mecânica Newtoniana - partícula ítnica 5l

-r\-

(2.31a)

(2.35)

(2.36)

FIGURA 2.7 ExemPlo 2'6.

Solução. Utilizando F : mg, os componentes de força tornam-se

di,reçao x

(i = iir.i

direçao y

- atg = at.ii

Despreze a altura da arma e suponhax :) : 0 emÍ = 0. Então,

-i: : ()

(2.2e)

l. en-

(2.30)

dacle se

iqtraçáo
ma ace-
ade ter-
:lo valor
los para

Rlra sera
na como
darie e o

(2.31b)

i : t1, cos íi

"1 
: u,,l ctls {)

I5

_i 
: --qt * t11 sen0

- ,rl ')

1: j *rr,,Isení/-9

(2.32)

(2.33)

A velocidade e o deslocamento total são funçóes do tempo e determinadas como sendo

1r: \,/...i:r + i' : (i,; * p':l: * lttl,el seníl)i ' (2.2+)

e

(2.37)
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O alcance Ã é determinado por

. 2"í
\( 1 : / r =alcance = :' q6n Éi r.os 0

.q'

(l

/i:alcance= I senltJ
/I

Observe que o alcance máximo ocorre para 0 : 1ó".
Vamos utilizar alguns nÍtmeros reais nesses cálculos. Os alemães utilizaram um canhão de

longo alcance chamado de Big Bertha na Primeira Guerra Mundial para bombardear paris.
A relocidade do projétil na boca do canhão era de 1.450 m/s. Determine o alcance previsto,
a altura máxima do projétil e o rempo de voo do projétil se 0 = 55'. Temos uo :l.4tj0 m/s e
0: 55', portanto o alcance (da Equação 2.39) torna-se

n : L,.:, ,[,,'tsen(l 
l(] ,1 | : !{r! krrr

{),8 nr, s:

O alcance real do Big Bertha era de 120 km. A diferença resuka do efeito real da resistência
do ar.

Para encontrar a altura máxima prevista, precisamos calcular 1 para o tempo Tl2, onde T
é o tempo de voo do projétil:

7': (2) ( 1450 rnls) (senix''r')
= 242s

1

t
s

(
(2.38)

(2.3e)

9,8 ruz's2

( i\ -s/' t\,t
),,,.,'\/ = :/ = -* ' -, senÉl

A seguir, adicionamos o efeio da resistência ao movimento do projétil no exemplo anterior.
Calcule a redução no alcance sob a premissa de que a força próvoiada pela resütência do ar
é diretamente proporcional à r'elocidade do projétil.

Soluçao. As condiçóes iniciais são as mesmas do exemplo anterior.

- (9.8 nrls) (?42 s): ( l-150 rrr,zs) (12{2 s) sen (55" )

2
: 72 knr

r(l: ()) -
t(t:o):
i(r: o) :

Entretanto, as equações de mor.imento (Equação 2.31)tornam-se

mi = -hatji
tn\: *P'"'* 

"n
A Equaçáo 2.41 é exatamenre aquela utilizada no Exemplo 2.4. portanto, a solução é

() : \(/: {)) 'l

1r,,tr)sd:r'I
t,,, sení/ = I'J

(2.40)

(2.41)

(2.42)

(2.43)



E)

De modo similar, a Equação 2.42 é amesma equaçáo do movimento no Exemplo 2.5. Podemos

utilizar a soluçáo enConfada naquele exemplo, considerando /z = 0. (O fato de termos con-

siderado a partícula a ser projeta da para baixo no Exemplo 2.5 n?rc traz nenhuma consequên-

cia. O sinal da velocidade inicial leva este fato automaticamente em conta.) Portanto,

): -f+ fft 1 - e.ht\ (2.44)

A gajetória é mostrada na Figura 2.8 para vários valores da constante da força de retardo À

para um determinado voo de projétil.
O alcance r! que inclui a-resistência do ar, pode ser determinado como anteriormente,

calculando o tempà 7 necessário para percorrer toda a trajetória e, a seguir, substituindo este

valor na Equaçáo 2.43 parax. O iempo ? é encontrado como anteriormente, determinando

/ : 7 quando) : 0. Da Equação 2.44, encontramos

Esta é uma equaçáo transcendental e, portanto, náo podemos obter uma expressáo analítica

paraT. No entanto, ainda dispomos de métodos poderosos para resolver esses problemas.

Àpresentamos dois deles aqui: (l) um método da perturbação para encontrar uma solução

aproximada, e (2) unmétod,onumérico, que poderá ser normalmente táo preciso como dese-

jado. Iremos comparar os resultados.
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(2.45)

zT

t9)

de
is.
lo.
5e

r.

ar

,,l())

ê 1,0

Í 0.5

.41)

.42)

-0,5

Distância horizontal (l0a m)

FIGURA 2.8 Tiajetórias calculadas de uma partícula na resistência do ar (-F,-, : - knr,')

para r,ários valores de Â (em unidades de s-1). Os cálculos foram realizados

para valores de 0 : 60o e z16 : 600 m/s' Os valores dey (Equaçáo 2'-14) estáo

lançados no gráfico aersus x (Equação 2.43)'

Método da Perturbaçao Para utilizar o método da perturbaçáo, determinamos um parâmetro

d,e expansãp ou constante d,e acoplamenÍo, o qual é normalmente pequeno. No caso atual, este

parâmetro é a constante da força de retardo À, pois já resolvemos o problema presente com

h = 0, e agora gostaríamos de voltarmos à força de retardo, mas fazendo o valor de À ser

pequeno. io.turrto, expandimos o termo exponencial da Equaçáo 2.15 ('teja a Equaçáo D.34

à = 0 (Movimento parabólico)

.43)
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do Apêndice D) em uma série de potências com a intenção de manter somente os termos
mais baixos de À", onde À é nosso parâmetro de expansão.

l:l + c/ 
'.,r,,,.n!1r,,.1 , ) e.46,1'= * (lr-z ,r )

Se mantiverntos na expressâo s()rtrelrte os termos até k3, esta equaçáo pode ser rearranjada
para produzir

Têmos agora o parânretro de expansão À no denominador do primeiro termo no lado direito
dessa equação. Precisamos expandir este termo em uma série de potências (série de Tâyloa
veja a Equação D.8 do ^\pênclice Dl.

onde mantivemos somente os terlnos até Âr. pois temos somente os termos até k na Equação
2.47. Se inserirmos essa expansão da Equação 2.48 no primeiro termo no lado direito da
Equação 2.47 e mantivermos sornente os rermos em Â para a primeira ordem, temos

(2.45\

onde decidimos desprezar O(k2), os termos de ordem À2 e acima. No limite k -+ O (sem re-
sistência do ar), a Equação 2.49 fornece o mesmo resultado como no exemplo anterior:

Portanto, se Á é pequeno (porém náo anulár'el), o tenlpo cle voo será aproximadamente igual a 26. Se
utilizarmos então esse valor aproximado para 7 - T,t no lado direito da Equação 2.4g, temos

:l;',r, I'l'= ---:-' + *h-1":
I + kliig 3

t=!(, -l')
,c \ .,s/

que é a expressão aproximada desejada para o rempo de r.oo.
A seguir, escrevemos a equação para x (Equação 2.43) na forma expandida:

':'(n,-J 1r,,,*',,',' - )ft\ 2 t; )
Pelo fato de que x(t : T) = À', temos aproximadamente para o alcance

(2.471

(2.48)

(2.50)

(2.51)

1l'=

onde novamente mantemos os termos somente até a primeira
avaliar esta expressão utilizando o valor de f da Equação 2.b0.
termos lineares em Â, encontramos

, (, - i,,") (2.52)

ordem de À. Podemos agora
Se mantivermos somente os

(2.53)
2I'l'/ l/it \11,= , \,_ç/

Sol

cor

ex(

Pr
pa

nã

SC

dt
p;
tu
dt
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A quantidade 2LrV/g pode agora ser escrita (utilizando as Equaçóes 2.40) como

(r I'l' .1,,1 i,t' t : 'jf ,en 0 t.«rs É/ = l"sen 20 : R
tt(fÜsnõ

que será reconhecida como o alcance À do projétil quando a resistência do ar é desprezada.

Portanto,

(2.55)

Sobre qual faixa de valores de À esperaríamos que nosso método de perturbaçáo estivesse

corretoi Se obser-varmos a expansáo na Equação 2.48, vemos que a expansáo náo convergirá

exceto se hV/g < 1 ou k<g/V e, de fato, gostaríamos que Â<< g/V = g/(uo sen 0).

Método Numérico A Equação 2.15 pode ser resolvidzr numericamente utilizando-se um com-

putador por uma variedade de métodos. Definimos tm loop para resolver a equaçáo para 7
para muitos valores de k até 0,08 s-1: f (À;). Esses valores de I e À; são inseridos na Equação

2.43 para encontrarmos o alcance R'1, exibido na Figura 2.9. O alcance cai rapidamente à

medida que a resistência do ar aumenta, como esperado, porém ele não exibe a dependência

linear sugerida pela solução da Equação 2.55 pelo método da perturbaçáo.
Para o movimento de projétil descrito nas Figuras 2.8 e 2.9, a aproximaçáo linear é im-

precisa para valores de k tâo baixos como 0,0 1 s-l e exibe incorretamente o alcance como zero

para todos os valores de À acima de 0,014 s-I. Esta discrepância com o método da perturbação
náo causa surpresa, pois o resultado linear para o alcance.R'dependia de À<< g/V = g/(uo
sen 0) : 0,02 s-1, o qual é dihcilmente verdadeiro mesmo para h: 0,01 s-r. A concordância
deverá ser adequadaparaÀ = 0,005 s 1. Os resultados mostrados na Figura 2.8 indicam que,

para valores de À > 0,005 s-l, o arrasto dificilmente poderá ser considerado como uma per-
turbação. Na realidade, paraÂ > 0,01 s-lo arrasto se torna o fator dominante no movimento
do projétil.

61

os termos

(2.46)

arranjada

(2.47)

do direito
de Tàvlor,

(2.48)

t Equação
direito da
5

(2.4e)

0 rsem re-
ior:

dafe.Se
[emos

(2.50)

(2.51)

(2.52)

nos agora
)mente os

(2.53)

(2.54)

/ +trt \/i'=R[ l- - I\ rg/

O

0,02 0,04 0,06

Força de retardo constante, À (s-1)

0.08 0, i

FIGURA 2.9 Os valores de alcance calculados aproximada e numericamente
para os dados de projétil fornecidos na Figura 2-8 estáo lançados no

gráfico como uma função da força de retardo constante A.

O exemplo anterior indica a complexidade que pode ser atingida no mundo real. Nesse exem-

plo, ainda tivemos de fazer suposiçóes náo físicas - por exemplo, que a força de retardo é

I

I

I
I

t-
I

I

- 
NuméricoAproximação
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sempre linearmente proporcional à velocidade. Até o nosso cálculo numérico não é preciso,
pois a Figura 2.3 mostra que uma suposição melhor seria também a inclusão de um termo
de retardo u2. A adição desse termo não seria difícil com o cálculo numérico e faremos
um cálculo similar no próximo exemplo. Enfatizamos que existem muitas formas de se efe-
tuar cálculos numéricos com computadores e o aluno provavelmente desejará adquirir pro-
ficiência em várias delas.

@
Utilize os dados mostrados na Figura 2.3 para calcular a trajetória de um projétil real.
Suponha uma velocidade de 600 m/s na boca do canhão, elevação de 45' . rnutá de pro-
jétil de 30 kg. Faça o gráfico da altura ) i)ersus a distância horizontal x e o gráfico de y, e
u/r§&.r tempo com e sem resistência do ar. Inclua somente a resistência do ar e a gravidade
e ignore outras eventuais forças, como a força ascensional.

Soluçao. Em primeiro lugar, elaboramos uma tabela de força de retardo uersus velocidade,
lenrlo a Figura 2.3. Leia a força a cada 50 m/s na Figura 2.3c e acada 100 m/s na Figura 2.3d.
Podemos entáo utilizar uma interpolação de linha reta entre os valores da tabela. Uúizarn<_rs o
sistema de coordenadas mostrado na Figura 2.7. As equaçóes de movimento tornam-se

.. fr
ill

l;.
\' : -- - (/
't|rô

onde.{ e !, sáo as forças de retardo. Suponha que g é constante. f, será sempre um número
positivo, porém 4 > 0 para o projeto em ascensão, e { < 0 para o projétil retoinando ao solo.
Consideremos 0 como sendo o ângulo de elevaçáo do pró3etl em ielaçáo à horizontal em
qualquer tempo.

"/; 
-U: Vr- + l'- (2.58)

(2.5e)

(2.60)

(2.61)

-t'. Em um inter-valo de tempo

tg0:

(2.62)

(2.63)

(2.64)

(2.65)

dc
c.il
,lcl

h'.
qri
,-1.r,

alr
:nr

..1

(2.56)

(2.57)

F, = Fcos 0

4:flseno
Podemos calcular -F, e 4 em qualquer tempo, conhecendo i
pequeno, é possível calcular os próximos i . -l .

,: í:rdr+ l,{,coso

, : Í, i dt +,,, s€rd

l,'n 
o *

1,",,r 
,u



Preclso,
n termo
faremos
e se efe-
irir pro-

!trl real.
de pro-

>de1,e
atidade

ocidade,
ra 2.3d.
tzarnos o
§€

(2.56)

(2.57)

nÍrmero
, ao solo.
lntal em

(2.58)

(2.5e)

(2.60)

(2.61)

le tempo

(2.62)

(2.63)

(2.64)

(2.65)
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Codificamos um pequeno programa de computador incluindo nossa tabela das forças
de retardo e para executar os cálculos de i, i, x e) como uma funçáo do tempo. Devemos
calcular as integrais por meio de somatórias sobre inter-valos curtos de tempo, pois as forças
dependem do tempo. A Figura 2.10 mostra os resultados.

Obserr,re a grande diferença provocada pela resistência do ar. Na Figura 2. l0a, a distância
horizontal (alcance) do trajeto do projétil é aproximadamente 16 km quando comparada aos
quase 37 km sem nenhuma resistência do ar. Nosso cálculo ignorou o fato de que a densi-
dade do ar depende da altitude. Se levarmos em conta a redução na densidade do ar com a

altitude, obtemos a terceira curva com um alcance de 18 km, mostrada na Figura 2.1-a. Se

incluirmos também a força ascensional, o alcance ficará ainda maior. Obser-ve que a mudança
nas velocidades nas Figuras 2.10c e 2.10d refletem a força resistiva do ar da Figura 2.3. As
velocidades decrescem rapidamente até alcançar a velocidade do som e, a seguir, a taxa de
variação das velocidades se mantém constante em alguma extensâo.

l0

* 400

ú zoo
i
0,>o
!"

õ

= -2oo

-0Jr' -,100

â 500

- 400

R :oo

I
o 20O

'u 100

0

10 20 30

Distância horizontal (km)

(a)

. Sem resistência
do ar

/'------/ -'
Com resistência

do ar

40

Tempo (s)

(c)

20 40 60

Tempo (s)

(b)

40

Têmpo (s)

(d)

FIGURA 2.10 Resultados do Exemplo 2.8. As linhas cheias indicam os resultados sem a
inclusão da resistência do ar, ao passo que as Iinhas tracejadas incluem os

resultados da adiçáo de uma força resistiva do ar. Em (a) incluímos também
o efeito da dependência da densidade do a4 que se torna cada vez menor à
medida que o proieto sobe.

Isto conclui nossa subseção sobre os efeitos das forças de retardo. Muito mais poderia ser
feito para incluir efeitos realistas, porém o método está claro. Normalmente, adiciona-se Llm
efeito por vez e os resultados sáo analisados antes da adiçáo de outro efeito.

Sem resistência

' -cu* \/^
, - J!r/ re\lstellcla oo

\l arcaltitucle

/tÍ'fft3::::
Corn resis- r \ do ar

[encla do al' I i

(,.' '...
.)'

Com resistêícia 
t..
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Outros exemplos de dinâmica

Concluímos esta seção com clois exemplos padrão adicionais de comportamento dinâmico
tipo partícula.

A máquina de Atr'r'ood coltsiste cle uma polia lisa com duas massas suspensas por um fio leve
em cada extremidade (Finrra 2.11). Determine a aceleração das massas e a tensáo no fio (a)
quando o centro da polia se eltcontra em repouso e (b) quando a polia está descendo em um
elevador com acelenrçâo r os1.1;1y11ç q.

(a) ô)
FIGURA 2.1I Exemplo 2.g: máquina de Anvood.

Soluçao. Desprezamos a massa do fio e supom()s qtre a polia é lisa - ou seja, não existe ne-
nhum atrito sobre o fio. A tensão r cleverá ser a nresma em toda extensão aã no. As equaçôes
de movimento tornam-se, para cada massa. no caso (a),

ll1.t-, : ,r, ,'- I
ia".t- : ttt ,,g - 'l-

(2.66)

(2.67)

Observe novamente a vantagem do conceito cle fclrça: precisamos identificar somente as
forças que atuam sobre cada massa. A tensão r é a mesma em ambas as equações. Se o fio éinextensível, então .tr : * i,, e as Eqr,raçoes 2.66 e 2.67 podem ser combinadas

til't.: rl;!.- (llt,g* ltui,)
: rr,,!'- (lr"g + rt""i1)

Rearranjando,

:t( ilt, - )D .\.. I I l

tltt - lJt, (2.68)

Fixo

1,,,,*
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Se rz, ) rll,, então.ir > (i,e Í: { (}.AtensãopodeserobtidadasEquaçóes2.68e2.6ô:

'l'= ftttg * mlil

65

[inâmico

fio leve
o fio (a)
, enl um

iiste ne-
quaç«ies

(2.66)

12.67)

tente as

eofioé

(2.68)

onde ,ti
T:

e

Para o caso (b), no qual a polia se encontra em um elevador, o sistetna cle coordenadas
com origens no centro da polia não constitui mais um sistema inercial. Precisat't'tos de um
sistema inercial com a origem na parte superior do poço do elevador (Figpra 2.11b). .\s equa-

çóes de movimento no sistema inercial (xí : .í * 11,.r,i: xi + .t..,) são

ni,i'i : rr1("ii *.t,): n,g-
n,il'!, = lzr(i.i + ",r"r) : m:.g -

desse modo,
llt ,-t*, : llz 1{ -
mri, : tn.2g' *

= ii : a. Temos "I, : - f;1 e,

1,tt1 - ttt,\
l-ttr1g-trr1!

lltt * ttt,

l) ili , ttr,, g"

7-: -----,------r
ilt + ill'

(rtt1 * ttr")

' nt, * ttt"

'l'_ trrl iti : rrrr(g - a) - 7'\
'l--ttL,i!..:,,({**)- tl (2'70)

portanto, resolvemos para i1 como atttes. elirrlitratrclcr

1

't

(2.6e)

(2.71)

+

t': 2»r, »1,(e - cY)
\2.72)

tl.t + il|2

Observe que os resultados para aceleração e tensão são obtidos como se a aceleração cla gJra-

vidade fosse reduzida pelo valor da aceleração do elevador a.
A mudança para um elevador em ascensão deverá ser óbvia.

@
Em nosso último exemplo nesta revisáo muito longa das equaçóes de movimento cle ttttra

partícula, vamos examinar o movimento da partícula em um campo eletromagnéticrt.
Considere uma partícula carregada entrando em uma regiáo de campo magnético ttttifot-me
B - por exemplo, o campo da Têrra - como mostra a Figura 2.12. Determine sett trtor.i-

mento subsequente.

Soluçao. Escolha um sistema de coordenadas cartesianas com o seu eixo I paraielo
ao campo magnético. Se q é a carga da partícula; v, sua velocidade; a, sua aceleração; e B,

o campo magnético da Terra, então

A força magnética F :

v:ti+ij+:k
a:ii+1j+.Jk
B: 1l6j

: lna, portanto,

';k) : r7(ii + j':i + :k) x ll,)j : q111,(ik - 2i)

qvxB
+-ij+ri(.ti
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Movimento
subsequente
da partícula

I

FIGURA 2'r2 Exemplo 2.10; uma partícula em nro'imer)to adentra uma regiáo de campo magnético.

Igualando-se componentes vetoriais similares. rentos

,i i: _í1t: .1

/rÍ:O I
,r,-:,É,, )

A integração da segunda dessas equações, »rj : 0. procluz

i:i,,
onde -i'j é uma constante e é o valor inicial de .i . I.tegr-ando novamente, temos

) : i,,1 - 1,,

onde 16 também é uma constante.
Para integrar a primeira e a última equação cra Equação 2.72, faça a : r1Bç/nt, de modo

que

(2.73)

(2.75)

t = -ci:l'j: at I
Essas equações diferenciais simultâneas acopladas poclem
meio da diferenciaçáo de uma e sua substitrição ,rá o,-,t.u,

z : a.r: -cr-a
.T:-A::-.Y-.r

..' .,. \i = -ct-: I\... ,. (

.r' : -a-.\ J

(2.74)

ser facilmente desacopladas por
produzindo

de modo que

onde Á, A',
iniciais da

Ambas equaçóes diferenciais têm a mesma forma de solução. Utilizando a técnica doExemplo C.2, Apêndice C, remos

Í: jcosctt* Bsenal+rv,
z : .l' cos al f lJ,sen at * 2,,

B, B' , xo e ze sáo constantes,de integração determinadas pera posiçáo e verocidade
partícula e pelas equaçoes de movimento,Equaçao 2.74.

Es,

.\
Eq
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Essas soluçóes podem ser reescrltas

(.r - .r,,) : .{ t'«rs aa + Bsen a/ l
(r' - t,,) : .i,,1 I
(: - :,1) : .t'cos al | ts'senal)

As coordenadas x e z Sáo Conectadas pela Equaçáo 2,74, de modo que, substituindo as

Equaçóes 2.76 naprimeira equaçáo da Equaçáo 2'74' temos

-a:Á cos at * a2lJsen aI : *a(*aÁ'sen at * aB'cos al)

Uma vez que a Equaçâo 2.77 é válicla para todos l, particularmenfe l : 0 e t : ql2a, a

Equaçáo 2.77 prodtrz
_ rr2A: *a2B'

de modo que

e.76\

(2.77)

A: B'

*d'2IJ : d2 ^'

B: -A',

(2.78)

e

fornecendo

Temos agora

Se em t: 0, i.: 21 e

Í : 0, temos

e

desse modo,

Finalmente,

(.r - .r,,) : .-l cos a1 + B senal l
(.r --\,,) = i,,/ I
(: - :,,) : - lJ cos al + Asend/J

i : 0, entáo a partir da Equação 2.78, diferenciando e definindo

:.0
.r,,):-ctlsaÍ

d

)r,) = it1
' -()t0) : -senctlLI

'-À:(#:).*(#)
(\'-.r,,) :.i,r/ i
(: - :,,) : (H)..'( +))

aB: tJ

aA: í,1

(x-
(l-
(z-

(2.7e)

Essas sáo equaçóes paramétricas de uma espiral circular de raio i.ntrt/ qBu' Desse modo, quanto

mais rapidam"nt. á partícula adentrar o campo ou quanto maior for sua massa' maior será o

raio da espiral. E quànto maior for a carga nà partícula ou quanto mais intenso for o campo

magnético, mais comprimida será a espiral. Obsãr-ve também como a partícula carre-gada é cap-

t .idu pelo campo magnético - simplesmente desviando na direçáo do campo' Neste exem-
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plo, a partícula náo tinha nenhunra componente inicial de sua velocidade ao longo do eixo
x, porém, mesmo se tivesse, ela não desviaria ao longo desse eixo (veja o Problema 2.31).
Finalmente, obsene que a força masrrética sobre a partícula atua sempre perpendicularmente
à sua velocidade e, dessa fonna. rrão pode acelerá-la. A Equaçáo 2.79 demonstra esse fato.

O campo magnético da'Iêrra não é tão simples como o campo uniforme deste exemplo.
Ibdavia, este exemplo fornece algun'ra percepção em um dos mecanismos pelos quais o campo
magnético da Têrra captur?r raios círsrnicos de baixa energia e o vento solar para criar os cin-
trrróes de Van Allen.

2.5 Teoremas da conservaçáo

\hmos agora concluzir uma clisctrssão cletalhada da mecânica newtoniana de uma partícula
úuica e derivar teorelna\ irrrportrttttc. cur terrllos das quantidades conservadas. l)evemos en-
fatitar que não estan'ros prui,ando a consell açãt.r das várias quantidades. Estamos simplesmente
derivando as consequêr'rcias clas leis cla clin:ir.nica de Newton. Essas implicaçóes deverão ser
testadas experimentalmente e sua r.erificação fornecerá então uma medida de confirmação
das leis dinâmicas originais. () fato é cpe esses teorerras da conser-vação têm sido realmente
comprovados como sendo r'álidos ern rnuitas instâncias e fornecem uma parte importante da
prova da correção das leis de Nervtou, tto nrínitno em física clássica.

O primeiro dos teoremas de consen'ação se relaciotra à quantidade de moümento linear
de uma partícula. Se a partícula é lii,re. ou se.ja. se a partícula não encontra nenhuma força,
a Equaçáo 2.2 torna-se simplesmente p : [). Portanto. p é um vetor constante no tempo e o
primeiro teorema da conservação lorrra-se

I. A Etantidade de mouimen,to linear total p de unn partícula é conser-rtada quando a força total sobre

ela ii zero.

Obsen e que este resultado é derivado de ur.na ecluação vetorial, É = 0 e, portanto, aplica-
-se cada componente da quantidade de mor imellto linear. Para expressar o resultado em
outros termos, consideremos s como algum vetor colrstante, de modo que F. s = 0, indepen-
dente do tempo. Então,

p,s: F.s:0

ou, integrando em relação ao tempo,

p.s:constante (2.80)

que expressa o fato de que a clmplnente do quantidade de ntouimento I.inear em ltma direção na qual
a força se onul,a é constante no tempo.

A quantidade de movimento angular L de uma partícula em relaçáo a uma origem, a partir
da qual o vetor de posição r é medido, é definida como

(2.81)

O torque ou momento da força N em relação à mesma orisem é definido como

(2.82)

onderéovetordeposiçãoapartirdaorigematéopontonoqualaforçaFéaplicada.Pelo
fato de F : azi, para a partícula, o torque se torna

N:rx rnü:rxp

Agora

mas

clesse l-t-tctc

Se neuhti
um vetor

III. O »t'

Len.rl

das cotlr
Uma eSC(

tralizacl'-'
consel1 .l

Se tl

Condiçã

SeFéa

A integ
força tt

onde I

tuou tI
força I

\h
Em tt.t
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penclt
Por er
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é exib
partí(
de trl
traba
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üt) tie qual

n. a partir

(2.81)

(2.82)

ada. Pelo

Agora

mas

desse modo,

L:rxÉ:N (2.83)

Senenhumtorqueestiveratuandosobreumapartícula(istoé, seN:0), elrtão L :0eLé
um vetor constante no tempo. O segundo teorema importante da consen'ação é

il. O motnento angu,lar de u.nm partícula nã,0 srleita a qual.qu,er torque é conseri'ado.

Lembramos ao aluno que uma seleção criteriosa da origem de um sistema cle coctrcletta-

das com Írequência permitirá a solução de um problema de forma muito mais fácil clo qr.re

uma escolha negligente. Por exemplo, o torque será zero em sistemas de coorcletrirclas ceu-

tralizados ao longo da linha resultante de força. A quantidade de movimento atrgp-tlar será

consenrada nesse caso.
Se uma força F exerce trabalho sobre uma partícula na transformação da partíctlla da

Condiçáo I para a Condição 2, esse trabalho é definido como sendo

CAPITULO 2 - Mecânica Nen'toniana - partícula única

.d
L:,(rxp) :(ixp)+(rxp)

(1t

ixp:ix4rv:nt(ixi) =(1

( 2.84)

Se F é a força líquida resultante atuando sobre a partícula,

tlv dr dv
F'r.1r = n-.-clt: rtt-,vcl.l

dt dt dt

rrt-: (1,,,.,,)l': i,i(r,i - ri\: t, - t1

(2.85)

A integração na Equaçáo 2.84 é, portanto, uma diferencial exata e o trabalho efettracio pela

força total F atuando sobre a partícula é igual à variação de sua energia cinética:

: ! !,u. v\ trt : 'l' d 
,ri.t rlt - tlí I ,,,,r)2dÍ' 2dt U /

(2.86)

ondeT-:lorr'éaenergiacinéticadapartícula.SeIl>7r,entãoWrz<0,eaPartículaefe-
tuou trabalho com um décréscimo resuftante na energia cinética. É importante perceber que a

força F que leva à Equaçáo 2.85 é a força total (isto é, a resultante líquida) sobre a partícrlla.
Vamos examinar a integral que aparece na Equação 2.84 sob um ponto de lista diÍ'erente.

Em muitos problemas físicos, a força F tem a propriedade de que o trabalho necessário para
mover uma partícula de uma posiçáo à outra sem nenhuma alteração na energia cinética de-

pende somente das posições original e hnal, e náo do caminho exato utilizado pela partícula.
Por exemplo, suponha que o trabalho efetuado para mover a partícula do ponto I na Figura
2.13 para o ponto 2 é independente dos caminhos reais a, á ou c utilizados. Esta propriedade
é exibida, por exemplo, por um campo de força gravitacional constante. Desse modo, se uma
partícula de massa iiz é elevada até uma altura li (por qualquer caminho), uma quantidade
de trabalho mgh terâ sido efetuada sobre a partícula, e esta poderá ef'etuar uma quantidade de

trabalho equivalente para retornar à sua posição original. A capacidade de efetuar trabalho é

denominada energia potencial da partícula.



Podemos definir a. energia potencial de uma partícula em termos do trabalho (efetuadopela força F) necessário. para rransporrar a. partícula de um ponto I para um ponto 2 (semnenhuma alteraçáo líquida na energia cinétiia).
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FIGURA 2.T3

A Equação 2.87
escalar L/:

Então,

Para algumas forças (ide,tificadas mais adiante como conserüatiaas), o
trabalho efetuado pela força para mover uma partícula da posição i
para a posição 2 é independente do caminho (a, b ot c).

pode ser reproduzidalr se escre'ermos F como o gradiente da Íünção

o trabalho efetuado na movimentação da partícula é, portanto, simplesmente a diferença naenergia potencial [/ entre os dois pontos. Po. .".mplo, se levantarmos uma mala da posiçãoI sobre o chão-até a posiçáo 2 no porta-malas de um carro, nós, como agentes externos, es-tamos efetuando trabalho contra a força da gravidade. Considere o fo.çu r na Equaçáo 2.g7como.sendo a força gravitacional e, no levantamento da mala, F. dr torna-r. r.g'utiuu. O..-sultado da integraçáo na Equaçã o z.g7 mosrra que L,', . uz é negativa, de modo qir. u ãrr..grup-otencial na posição 2 no porta-malas clo can-o é -àio. ào q"ã aquela ,ra poriçào I sobre ochão' Avariação na energia potencial L': - [-,-é a negativa áo t.utulho.r.rruào pela forçagravitacional, como pode ser visto multiplicando-se oÀbo, os lados da Equação 2.gi fo. - l.como agentes externos, efetuamos trabàlho positivo (contra a gravidadeipu.u .l.ru.'u .rr..-gia potencial da mala.

(2.87)

(2.88)

(2.8e)

F = -grad I': -f t'

i'r. ,, 
: fl r'l

- | r§t t.rtr: - l,,tt': {, * {,r

Na maioria dos sistemas de interesse, a energia potencial é uma função da posição e,eventualmente, do tempo: LI : L/(r) ou Lr: L'(r,71. xao consideramos os casos nos quais aenergia potencial é uma função cla velocidade.r:, r----- *

E importante perceher q": l energia potencial é definida somente dentro de uma cons-tante aditiva; ou seja, a força definida p"i -vu não é diferenre daquela definiãa pã. -vfu+ constante)' Portanto, a energia potencial não rem nenhum significádo absoluto; ,ãÀ.rr,. u,üferenças da energia potencial tê- .r'. significado fisico (como nã Equação 2.g7).

la A condição necessária e sufic.iente que permite a representação de uma função vetorial pelo gradiente de uma fun-
ção escalar é que o rotacional da runção'eto'ial seja i,ulado de forma idêntiàa.15 Potenciais dependentes da velocidade são neceJsários em algumas situaçóes, por exemplo, no eletromagnetismo(os assim chamados potenciais de Liénarcl_\\,iechert).
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Se escolhermos um certo sistema de referência inercial para descrever um processo

mecânico, as leis de movimento sáo as mesmas que em qualquer outro sistema de referência

em movimento uniforme em relaçáo ao sistema original. A velocidade de uma partícula é, em

geral, diferente dependendo do sistema de referência inercial escolhido como base para a des-

ãriçáo do movimento. Portanto, consideramos ser impossível atribuir rtma energia cin,ética

absàluta a uma partícula da mesma forma que é impossível atribuir qüalquer significado

absoluto à energia potencial. Ambas limitaçóes resultam do fato de que a escolha de uma

origem do sisterna dê coordenadas utilizado para a descriçãodos processos físicos é sempre

arÀitrária. O físico escocês do século lgJames Clerk Maxrvell (1831-1879) resun.ritr a situa-

çáo como segue.lô

Devemos, portanto, considerar a energia de um sistema material como a qual)tidade da

qual podemos determinar o aumento ou a diminuição à medida que o sistema passa cle ttnla

condição definida para outra. O valor absoluto da energia ná condiçáo padrão é desconhecido

e náo teria nenhum valor se o conhecêssemos, pois todos os fenômenos dependen-r das varia-

çóes de energia e náo de seu valor absoluto.

Em seguida, definimos a energia total de uma partícula como sendo a soma das energias

cinética e potencial:

A derivada temporal total de E é

Dividindo por dt,

Temos também

dl-) d'f tlL'
__*-_!--

dt dt rh,

(2.90)

(2.91)

(2.92)

(2.93)

(2.94)

(2.e5)

Para avaliar as derivadas temporais que aparecem no lado direito dessa equação. obsen an'ros

primeiro que a Equaçáo 2.85 pode ser expressa como

F, d.r = d(!,r',,' l: al'\() I

drF'-: F'i

rll' § ir{'r1'r', J{'
dt ; [tx, dt dt

- 5.ill ,. *í'['*u
, itr, ;tt

d(': (V{ ).i,r .'at

Substituindo as Equaçóes 2.93 e 2.94 na 2.91, encontramos

'l! = E.i + (çt t.i - í'!tlt itt

: (F + vri).i +

d't'

dt

dl:. ítU

dt dt

oL

í)t

16J. C. Maxwell, Matter and Motion (Cambridge, 1877), p. 91.
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Porque o termo F + VU se anula em vista da definição da energia potencial (Equação 2.88)
caso a força total seja a força conservativa F : -VU.

Se U não é uma Íünção explícita do tempo (isto é, se ô{:/ôt : 0; lembre que náo conside-
ramos potenciais dependentes da velocidade), o campo de força representado por F é conser-
vativo. Sob essas condiçÕes, temos o importante terceiro teorema da consen,açáo:

lll. A energia total E de tuna partícula em utn canQo de .força conseruathto é constante no templ.

f)eve-se reiterar que não prluamls as leis de conservação da quantidade de movimento
linear, quantidade de movimento angular e energia. Somente derivamos as várias consequên-
cias das leis de Newton: ou seja, se essas leis são r,álidas em uma certa situação, então a quanti-
dade de movimento e a energia serão consen'adas. Porém, ficamos tão apaixonados por esses
teoremas de conservação que os elevamos à condição de leis e insistirnos que eles são válidos
em todas as teorias físicas, mesmo aqllelas aplicáveis a situações nas quais a mecânica newto-
niana não é r,álida, por exemplo, na interação de cargas em movimento ou nos sistemas de
mecânica quântica. Na realidade, náo temos leis de conservação nessas situaçóes, mas postula-
dos de conservaçáo, os quais forçamos na teoria. Por exemplo, se temos duas cargas elétricas
isoladas em movimento, as forças eletromagnéticas entre elas não são conservativas. Portanto,
fornecemos uma certa quantidade de energia ao campo eletromagnético de modo que a con-
servação de energia será r,álida. Este procedimento é satisfatório somente se as consequências
não entram em contradição com nenhurn fato experimental, e este é, de fato, o caso de cargas
em movirnento. Portanto, estendemos o conceito usual de energia para incluir a "energia
eletrornagnética" para satisfazer nossa noçáo preconcebida de que a energia deve ser con-
setlada. Isto pode parecer um passo arbitrário e drástico a ser dado, porém, como se diz,
rrada é táo bem-sucedido como o sucesso, e essas "leis" de conserwação têm sido o conjunto
mais bem-sucedido cle princípios em física. Arecusa em desistir da consenação de energia e
quantidade de movimento levou Wolfgang Pauli (1900-1958) a postular em 1930 a existência
do neutrino para ler,ar em conta a energia e a quantidade de movimento "faltantes" no decai-
mento radioativo B. Este postulado permitiu que Enrico Fermi (1901-1954) construísse uma
teoria bem-sucedida do decaimento B ern 1934, porém a observaçáo direta do neutrino só foi
possível em 1953 quando Reines e Corvan realizaram seu famoso experimento.lT Ao se man-
ter a convicção de que energia e quantidade de mor,imento devem ser conseryadas, uma nova
partícula elementar foi descoberta, de grande importância nas teorias modernas de física
nuclear e de partículas. A descoberta é somente um dos muitos avanços no entendimento das
propriedades da matéria que resultaram diretamente da aplicação das leis da conser-vação.

Devemos aplicar esses teoremas da consen,açáo a várias situações físicas no restante deste
livro, entre eles o espalhamento de Rutherftrrd e o movimento planetário. Um exemplo sim-
ples aqui indica a utilidade dos teoremas da consenação.

@
Um camundongo de massa m salta sobre a borda externa de um \,entilador de teto de giro
livre e conr inér'cia rotacional 1 e raio .R. Qual será a razãct de alteração da velocidade angular?

Soluçao, O momet1to angular deverá ser consen/ado durante o processo. Estamos utilizando
o conceito de inércia rotacional aprendido em física elementar para relacionar a quantidade
de movimento angular I com a velocidade angular a: L :1<o. A quantidade de movimento
angular inicial deverá ser igual à quantidade de movimento angular L (ventilador mais ca-
mundongo) após o salto do camundongo. A velocidade da borda extern a é u : .,,R.

17 O. L. Corvan, F. Reines, I'. B. Harrison, H. \\i Kruse eA. D. Mc(]uire, Science 124, 103 (1956).
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2.6 Energia

O conceito de energia não era tão popular no tempo de Newton como nos clias cle hoje.
Mais adiante estudaremos duas novas formulaçÕes da dinâmica, diferentes da formulacão cle

Newton, com base em energia: os métodos Lagrangiano e Hamiltoniano.
Em meados do século 19, ficou claro que o calor era outra forma de energia e nl-ro urla

forma de fluido (denominado "calórico") que fluía entre corpos quentes e frios. O C.oncle cle

Rumfordrs geralmente recebe o crédito pela percepção de que a grande quantidacle cie cirlor
gerado durante a furaçáo de um canhão era provocado pelo atrito e não pelo calóricri. Se a

energia de atrito é simplesmente a energia calorífica, que pode ser convertida enr energia
mecânica, a conservação total de energia poderá ocorrer.

Durante todo o século 19, os cientistas realizaram experimentos sobre cousetlação cle

energia, resultando na importância que a energia recebe nos dias de hoje. Hermanrr lorr
Helmholtz (1821-1894) formulou a lei geral de conservaçáo da energia em 1847. Ele baseou

suas conclusóes principalmente nos experimentos calorimétricos de James Prescott .fotrle
(1818-1889) iniciados em 1840.

Considere uma partícula pontual sob a influência de uma força conseÍl'ati\ a cor.n poten-
cíal Ll . A conservaçáo da energia (na realidade, energia mecânica, para ser preciso) é reÍletida
na Equação 2.90.

ti :'l- + Lt :1r,,,,' + t'1"r;
2

onde consideramos somente o caso unidimensional. Podemos reescrever a Equação 2.96
como:

dx
t,(l\:-: *.

dtY
e, por meio de integração,

+dx
,f,

1z =[/: - iJ.r)1
(2.e8)

18 Benjamin'fhompson (1753-1814) r-rasceu em Massachusetts e emigrou para a Europa em 1776 como um refu-
giado leal ao império britânico. Entre as atividades de sua renomada carreira militar e, a segrrir, científica, ele super-
visionou a construção de canhóes como chefe do departan'rento de grrerra da Bavária.

(2.96)

(2.e7)
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onde x : .x6 efil Í : lo. Resolverlos formalmente o caso unidimensional na Equação 2.98, ou
seja, encontramos x(l). O que falta fazer é inserir o potencial t/(x) na Equação 2.98 e inte-
grar, utilizando técnicas computacionais, se necessário. Mais adiante estudaremos os poten-
ciais com algum nír,el de detalhe 1': 14r: para oscilações harmônicas e [./ : -klx para a
força grar itacional.

Podemos aprender muito sobre o movimento de uma partícula simplesmente examinando
um gráfico de um exemplo cle [-(r), como mostra a Figura 2.14. Em primeiro lugar, observe
que ];zrt,:: '1-= 0, I > t-(.r) pilra qualquer movimento físico real. Vemos na Figura 2.14 que o
movimento é l.i.m,i,todo para as energias E, e E2. Para E1 , o moviment o é periódico en,re os plntls
d.e reaersao x,, e x6. Similarnrent.. pã.n 8,, o mor,imento é periódico, màs existem duas rágióes
possíveis: x.S"I'r7e1,í\=r..-\spartículasnãopodem"saltar"deum"bolsão"paraoutro;
uma vez em um bolsão. elas deverão Permanecer ali para sempre se a energia permanece em
82. O movimento cle ltrna partícttla com et-rergia 8,, tem somente um valoq x : x0. A partícula
estará em repolrso com f : 0 [8, : ['tr,,)].

O movimento de unta partícrrla conr energia 8., é simples: A partícula vem do infinito,
para e inverte sett movirleltto cltl r = r_: a sesuir, ela retorna ao infinito - de forma similar
a uma bola de tênis sendo rebatida contra rrnra parede de exercício. Para a energia -Ea, o mo-
vimento não é limitado e a partícula poclerá estar em qualquer posiçáo. Sua velocidade será
alterada, pois ela depende da diferença entre E, e t'(t). Se ela estiver se movendo para a direita,
ela irá acelerar e desacelerar, mas segrirá enr clireção ao infinito.

E2

Er

Eo

', ,.'., 
t9 r, \,1 t, *-,

FIGURA 2.14 Cur-va da energia potencial ['(r) com a indicações das várias energias E.
Para algrrmas energias, por exemplo E1e E2, o movimento é limitado

O movimento de uma partícula de energia .8, é similar àquele de uma massa na ex-
tremidade de uma mola. o potencial na região ro ( .x < x6 pode ser aproximado por
{'(x) : 

-* 
Olt - x,,):' Uma partícula com energia ligeiramente acima de -86 irá oscilar em torno

do pontõ x : xo. Chamamos esse ponto de ponto de equilíbrio, pois se a partícula for colocada
em x : x6 ela permanecerá aí. O equilíbrio poderá ser estável, instável ou neutro. O equilíbrio
que acabamos de discutír é estáael, pois, se a partícula fosse colocada em qualquer iado de
, : ,0, ela acabaria retornando a esse ponto. Podemos utilizar uma cuba de mistura hemis-
férica com uma esfera de aço como um exemplo. Com o lado direito da cuba para cima, a
esfera poderá rolar em torno do lado interno da cuba, mas acabará parando no fundo - em
outras palavras, existe um equilíbrio estável. Se virarmos a cuba de cabeça para baixo e colo-

carn.
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carmos a esfera no lado externo, precisamente em x : x0, ela permanecerá nesse ponto em

equilíbrio. Se colocarmos a esfera em qualquer lado de x : xs na superfície arredondada, ela

rolarâ para fora; dizemos que este é um equilíbrío instáueL O equilíbrto neutrl se aplicaria
quando a esfera rola sobre uma superfície horizontal plana e lisa.

Em geral, podemos expressar o potencial Lr(x) em uma série de Târ.lor sobre um deter-
minado ponto de equilíbrio. Para fins de simplificaçáo matemática, vamos supor qLIe o ponto
de equilíbrio seja em x : 0, em vez de x : xs (caso contrário, podemos sempre redefinir o

sistema de coordenadas para que isso ocorra). Entáo, teremos

( 2.99)

O subscrito zero indica que a quantidade deve ser avaliada em x : 0. A energia potertcial f ',, ent

x : 0 é simplesmente uma constante que podemos definir como zero sem nenhunra percla cle

generalidade. Se x : 0 é um ponto de equilíbrio, entáo

( 2.1 00)

e a Equaçáo 2.99 se torna

t.(.r) : ( 2.101 )

Próximo ao ponto de equilíbrio x : 0, o valor de x é pequeno e cada termo ua Ecltt.tcir,

2. 101 é consideravelmente menor do que o anterior. Portanto, mantemos somente t, pl'itneitr,
termo na Equação 2.101:

{1("r) = (2.102)

Podemos determinar se o equilíbrio em x : 0 é estável, examinando (d2Lildx2),,. Se .r : o

é um equilíbrio estável, U(x) deverá ser maior (mais positivo) em qualquer lado cle r : l).

Como x2 é sempre positivo, as condiçóes de equilíbrio são

ri(x) :,{, .,(f),, * ;(#), . ;(^u!'J),, 
-'

.t /..i 't'\ .v' /r1''{ '\;(#),,*i(fi),.

;(#)

(*'), : ,, Ponro de equilíbric,

(#)
/ a, t'\t*l

> 0 Equilíbrio estár,el

< 0 Equilíbrio instável

(2.103)

Se (d2LIldxz)o é zero, os termos de mais alta ordem deverão ser examinados (veja os Problernas

2-45 e2-46).

@
Considere o sistema de polias, massas e fio mostrado na Figura 2.15. Um fio lele de com-
primento ó é preso no ponto,4, passa sobre uma polia no ponto .B localizada a Llma distâr-rcia

2d e, finalrrrente, é presa na massa rx l. Outra polia com a massa m2 anexada a ela passa sobre o

fio, puxando-o para baixo, entre,4 e,B. Calcule a distância x1 quando o sistema estivet' em equi-
líbrio e determine se o equilíbrio é estár,el ou instável. As massas das polias são desprezíveis.

Soluçao. Podemos resolver esse exemplo utilizando as forças (isto é, quando ,ti : 0 : ir) ou
a energia. Escolhemos o método da energia, pois, no equilíbrio, a energia cinética será zero e

precisaremos lidar apenas com a energia potencial quando a Equaçáo 2.100 for aplicável.
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Consideremos U : 0 ao longo da linha,4B.

{-: -,/ztg"{l - ,r,.g(r:r + ()

FIGURA 2.15 Exemplo 2.12.

supomos que a massa ?722 pendente na polia é pequena, de modo que podemos despre-
zar o raío da polia. A distância c na Figura 2.15 é consrànte.

\:= \ i),- ,qt- r -,1
t': */r1 rg'rr - ,,"s,f 

'11, 
- -.,tlt'- ,r:

DeÍinindo dUldxy podemos dererminar a posição de equilíbrio

(,tt\ ttt.:!tl) \,,)

Ur I - -rtr'1' -. :::- - 0

tr,,\ -ii, 
r,,rr l_ - rl! : ttr ,(lt - 1,,1

(ú * .t,,)!(.1rirl * »r!) : ltirrir/r
.lttt,d

,r,, : ú
1/t\, -llni - ilt-,

Obsen'e que existe uma solução real somente quando 4rtri > trÀ .

Sob cluais circunstâncias a massa m2puxatá a massa ., purãcima até a polia B(isto é, xt =
0)? Podemos utilizar a Equaçáo 2.103 para determinar se o equilíbrio é estável ou insrável:

* ntrg(

(r,1),, = x,,:

(2.104)

(2.105)

nrg(lt * xy)2

a{iti, - "r)?,r4] - ,t,1" l6{[(i, - .',)?.] -,1r]"'
Insira agora xr : ru.

/,1't \ g{ Jrr,i - ttt!-)' :

\rü1- t-'n
A condição de equilíbrio (movimento real) era previamente para .1ril ) »ii, cle modo que o
equilíbrio, quando existir, será estável, pois (rt2últtxr)o > 0.

rl2{'
í/.\ 

I
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(2.104)

, despre-

(2.105)

oé.r,:
'tár el:

) qlle o

*()? + 1)

@
Considere o potencial unidimensional.

- II'11:(.r! + /:)
tI(,r) :

Í+ + ÍJd4
(2.106)

Faça um gráf,rco do potencial e discuta o movimento nos vários valores de r. O movimento
é limitado ou náo tem limitação? Onde estão os valores de equilíbrio? Eles são está\'eis

ou instáveis? Encontre os pontos de reversáo pata E : -W18. O valor de II'é ttma
constante positiva.

Soluçao. Reescret,a o potencial como

_)=

Os pontos de reversão para E : -Wl\ sâo

o ponto de equilíbrio instável.

_ L(i, + t)
_t'+8

+8

* 2fi,0

,= -2fit e +zYç,d,

(2.107)

(2.109)

(2.1 10)

bem como .l : 0, que é

,t
rrrrrle ) = 

,t)'1 +u
Em primeiro lugaq encontre os pontos de equilíbrio, que ajudaráo a nos guiar r-ro gr'áfico

do potencial.

Ü: -tl * lr'(rr + l) 
-,,ilt -rr +8 (rr+lt):

Podemos reduzir essa expressão para

1(11+ 2y: - 8) : 0

l(-r: + 4) (-r' - 2) : 0

_)i:2,0
desse modo.

(2.108)

Existem três pontos de equilíbrio. O gráfico de Ll(x)lW uersus xlcl é mostrado na Figura 2. 16.

O equilíbrio é estável €m x02 e xs*, rnâs é instável efir x61. O movimento é limitado para todas
as energias E < 0. Podemos determinar os pontos de reversão para qualquer energia E. de-

finindo E : U(x).

x,,1 :O l
',t,, : \/2'l I
r'i : - Xfra)

l1'li: - * : t'(r) =

y1+ 8:81:
rl : 8)'
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FIGURA 2.16 Exemplo 2.13. Gráfico de U(x)lW.

2.7 Limitações da mecânica newtoniana

Neste capítulo, apresentaremos conceitos como posição, tempo, quantidade de movimento e
energia' Têmos concluído que todas essas quantidades são mênsuiáveis e podem ser especifi-
cadas com qualquer posição desejada, dependendo somente do grau de sohsticação de nossos
instrumentos de medição. Na realidade, essa implicaçáo parece ü..o*p.ouada por nossa ex-
periência com todos os objetos macroscópicos Por exemplo, em qualque. inrta.rt. de tempo
podemos medir com grande precisão a posição, digamos, de um ptur.Étu em órbita em torno
do Sol. Uma série dessas medições nos permite determinar ltamÚém com grande precisão) a
velocidade do planeta em qualquer posição especificada.

Entretanto, quando tentamos efetuar mediclas precisas em objetos mcroscópicos, encon-
tramos uma limitação natural na precisão dos resultados. Por exémplo, podemos medir de
forma concebível a posição de um elétron por meio do espalhamenio de um fóton de luz a
partir desse elétron. A característica ondulatória do fóton impede uma medição exata e po-
demos determinar a posição do elétron dentro cle alguma incêrteza Ax relaciona da à extensã,0
(isto é' ao comprimento de onda) do Íóton. Entretanto, o próprio procedimento de medição
induz uma mudança no estado clo elétron, pois o espalhamento doÍóton fornece quantidade
de movimento ao elétrou. Essa quantidade de movimento apresenta uma incerteza da ordem
de Àp. O produto § ry, é tu'na medição da precisão com a qual podemos determinar simul-
taneamente a posição e a quanridade de mor.imento do elétron; Àr_+0, Lp-) implica uma
medição com toda a precisão irnaginár'el. O físico alemão Werner Heiseáberg ltOOt-tOZO;
demonstrou em 1927 que esse produto deve sempre ser maior do que ,- ..íto valor míni-
mo.le Então, náo podemos especificar simultaneamente a posição ú a quantidade de movimento
de-um elétron com precisão infinita. pois se Ao;--+0, dêvemos ter'A,p--+oo para satisfazer o
princípio da incerteza de Heisenberg.

o valor mínimo de Ax Àp é da ordem de l0-3al . s. Ele é exrremamente pequeno para
padróes macroscópicos e, desse modo, não existe nãnhuma dificuldade pratica na realizàçáo

ie Este resultado também se aplica à medição em um tempo especÍfico, no qual o procluto das incertezas é Ar Ai lquetem as nlesmas <limensões que Ar Âp).
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de mediçóes simultâneas de posição e quantidade de movimento para objetos em escala de
laboratório. As leis de Newton podem, portanto, ser aplicadas se a posição e a quantidade
de movimento forem precisamente definidas. Porém, por causa do princípio da incerteza, a
mecânica newtoniana não pode ser aplicada aos sistemas microscópicos. Para sllperar essas
dificuldades fundamentais no sistema newtoniano, um novo método para tratar os Íênômenos
microscópicos foi desenvolvido a partir de 1926. O trabalho de Err,r,in Schrôdinser (1U87-
1961), Heisenberg, Max Born (1872-1970), Paul Dirac (1902-1984), e olrtros. colocoLr essa
disciplina sobre bases firmes. A mecânica newtoniana é então perfeitamente aclequacl:r para
a descrição de fenômenos em grande escala. Porém, precisamos da nova mecânica (quântica)
para analisar os processos no domínio atômico. À medida que o tamanho do sistenr^ ,r,,,',r.rrtr,
a mecânica quântica muda para a forma limitadora da mecânica newtoniana.

Além das limitaçóes fundamentais da mecânica nervtoniana quando aplicacla a objetos
microscópicos, existe uma outra dificuldade inerente no esquema newtoniano - (lue repousa
no conceito de tempo. Na visão newtoniana, o tempo é absoluto, ou seja, supóe-se que setnpre
será possível determinar de forma não ambísua se dois eventos ocorrerem simultaneantente
ou se um precedeu o outro. Para decidir sobre a sequência temporal de eventos. os clois obser-
vadores dos eventos deverão estar em comunicaçáo simultânea, seja através de algrrnt sistertra
de sinais ou pelo acerto de dois relógios exatamente sincronizados nos pontos de obserr ação.
Porém, o ajuste de dois relógios em sincronismo exato requer o conhecimento do tempo de
trânsito de um sinal em utn sentido de um obser-vador a outro. (Podemos consegrrir i:so se
já tivermos dois relógios sincronizados, porém, este é um argumento circular.) Entretanto.
quando realmente medimos as velocidades do sinal, sempre obtemos umavelocidacle midia
de propagaçáo em sentidos opostos. Além disso, a preparação de um experimento para
medir a velocidade em somente uma direçáo leva inevitavelmente à introdução de algrr.na
nova suposição que não pode ser comprovada antes do experimento.

Sabemos que a comunicaçáo simultânea por meio de sinalização é impossír'el: -\s inrera-
çÓes entre os corpos materiais se propagam com velocidade finita e uma interação de alsunr
tipo deverá ocorrer para a transmissáo de um sinal. A velocidade máxima com a qual qtraiquer
sinal pode ser propagado é aquela da luz no espaço livre: r : 3 x lOs ur/s,.20

As dificuldades para se estabelecer uma escala de tempo entre dois pontos separados
noslevamaacreclitarqueotempo,afinal,nãoéabsoluto,equeoespaçoeotempoestão
de alguma forma intimamente relacionados. A solução do dilema foi encontrada nos anos
1904-1905 por Hendrik Lorenz (1853-1928), Henri Poincaré (1854-1912) e Albert Ein.rein
(1879-1955) e está incorporada na teoria especial da relatiüdade (veja o Capítulo l-1).

Portanto, a mecânica newtoniana está sujeita a limitaçôes fundamentais quando peqrrcnas
distâncias ou altas velocidades são encontradas. As dificuldades com a mecânica nerr'tor.riana
também podem ocorrer quando envolvemos objetos de grandes massas ou distâncias enorrnes.
Uma limitação prática também ocorre quando o número de corpos que constitutueur o 'isreura
é grande. No Capítulo 8, veremos que não é possível obter uma soluçáo geral na forn.ra fechada
para o movimento de um sistema com mais de dois corpos interagindo, mesmo para o c:lso
relativamente simples da interaçáo gravitacional. Para calcular o movimento em Llnl sistema de
três corpos, devemos recorrer a um procedimento de aproximação numérica. Apesar desse mé-
todo ser, em princípio , capaz de obter qualquer precisão desejada, o trabalho envolliclo é consi-
derável. O movimento de sistemas ainda mais complexos (por exemplo, o sistema conlposto
por todos os principais objetos no sistema solar) pode ser calculado de fornta similar, porém
o procedimento se torna rapidamente incontrolável para ser muito utilizár'el em qualquer
sistema de maior porte. O cálculo do movimento das moléculas individuais, digamos, em
um centímetro cúbico de gás contendo = 10le está claramente fora de questáo. Um método

20 A velocidade da luz foi agora definida como sendo 299.792.458,0 m/s para comparações cle ourras rnediçóes mais
padronizadas. O metro é agora definiclo como a distância percorrida pela luz no r,ácuo durante um inten,alo de
tempo de 11299.792.158 de segundo



bem-sucedido de cálculo das propried açJ.es médias desses sistemas foi desenvolvido no final do
século l9 por Boltzmann, N{axu'ell, Gibbs, Liouville e outros. Esses procedimentos permiti-
ram o cálculo da dinâmica dos sistemas com base na teoria da probabilidade, evolui.rã., pu.u
uma mecâ,nica estatística. Algr-rns comentários relativos aos conieitos estatísticos na mecânica
são encontrados na Secão 7.1 3.
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PROBLEMAS

2.1. Suponha que a força atttanclo sobre uma partícula seja fatorável em uma das formas abaixo:
(a) 1'(r,. rr : /rr )gr 1) (b) li.i,. 1) : /(i,;.0,, (c) 1.(x,, i,) : /.(.y,)s(i,)
Para quais casos ils eqrrações de movimento são integrár,eis?

2,2, Lma paltícula de lttassll ,? tcln -\eu nro\ilnento restrito sobre a superfície de uma esfera de raio.R
por ulua força aplicada Fr 0. ót. Escrer.:r a equação de movimento.

2.3. Se um projétil é disparaclo da origern do sister-na de coorclenadas com uma yelocidacle inicial 26,
em.Llma direçào que laz ttttt âIrgttlo o coln a hor:izontal, calcule o tempo necessário po.u qr" âprgétil cruze Lrma linha que passa pela orisem e faz um ângulo B < o càm a horizontal.

2'4' Um palhaço faz malabarisnro com quatro bolas simultaneamente. os alunos utilizam uma grava-
çáo em vídeo para determiuar que o palhaço le'a 0,9 s para trocar cada bola entre suasLàos
(inclui pegar, transferir e lançar) e estar pronro para pegar a próxima bola. eual é a velocidade
verrical mínima que o palhaço de'e utirizar para la.çai .áau uôu para cima?

2'5' um piloto de jato sabe que é capaz de suportar trrna aceleração de gg antes de perder os senri-
dos. Ele aponta sua aeronave verticalmente para baixo toarrd,, em velãcidad. Uuct 3 e pretende
arremeter em uma manobra circular antes de colidil com o solo. (a) Onde ocorre a aieleração
máxima na manobra? (b) eual é o raio mír'rimo q.e o piloto pode utilizar?

2'6' Na nevasca de BB, uma fazendeira foi forçacia a lançar lardos de feno de um aviáo para alimentar
seu sado' A aeronave voou horizontalmente a I 60 kni'h e jogou os farclos cle uma àltura de B0 m
sobre a Pastagem plana. (a) Ela queria que o: farclos o,..iirlurr.* 30 m atrás dos animais para
não atingi-los' Onde.ela deveria emplrrrar os larclos para fora do avião? (b) para náo atingir os
animais, qual é o maior erro de tempo qtre ela poderia cometer ao empurrar os fardos para fora
da aeronave? Ignore a resistência do ar.

2'7' Inclua a resistência do ar para os fardos cle Íêno no problema anterior. Um far6o de feno tenr
massa aproximada de 30 kg e área de cerca de 0,2 n'r2. Considere a resistência do ar proporcional
ao quadrado da velocidade e faça rr, = 0,8. Faça um gráfico das trajetória, ,o .o11p,,,u'dor se os
fardos de feno aterrissarem atrás dos aninrais. pu., ã, casos com e sem resistência do ar. Se os
fardos de feno fossem lançados ao mesmo tempo lros dois casos, qual seria a distância entre suas
posiçoes de aterrissagemi

2'8' Um projétil é disparado com velocida.ls 1,,, de rnodo a passar entre dois pontos a uma distância à
acima da horizontal. Mostre que, se a arma for ajustadà para alcance máximo, a separaçáo entre
os pontos é

,, = 1,;r ,,i, - ttt,
F

2:9; Considere.um,projétil disparado verticalmente em um campo gravitacional constante. para as
mesmas velocidacles iniciais, compare os tempos necessários pi.u*q"" o projétil alcance sua altura
máxima (a) para força resistiva zero, (b) para uma força resistiva proporcúnal à r,elociclade ins-
tantânea do projétil.
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2.10. Repita o Exemplo 2.4 efetuando um cálculo no computador para resolver- a Lquaçáo 2.22. Use
osvaloresaseguir: m:lkg,?ro:10m/s,x,, :0eÀ:0, ls-r.Elaboregráficosdei,irurrlr.ç/,.x
üerslts t e a aersus x. Compare com os resultados do Exemplo 2.4 paru verificar se os seus resultados
são razoáveis.

2.11. Considere uma partícula de massa rz cujo movimento inicia a partir do repouso enr Lrnl campo
gravitacional constante. Se uma força resistiva proporcional ao quadrado da velociclade íisto é.

hmu2) for encontrada, mostre que a distância s de queda da partícula na aceleração cle ;, a i,r é
fornecida por

\ri., + .,., - r, u-[{ - 1" 
tl

:Á f.g - [ i,r 
--]

2.12. Uma partícula é lançada verticalmente para cima em um campo gravitacional consranre corn ve-
locidade inicial u0. Demonstre que se existir uma força de retardo proporcional ao quadr;rdo cla
velocidade instantânea, a velocidade da partícula ao retornar à posição inicial será

i)q1 ili

.",,;ri * 
";

onde z, é a velocidade terminal.

2.l31Uma.partÍculasemoveemummeiosobainfluênciadeumaforçaderetardoiguala lil,, i - i1-i r.

- onde k e a sào constantes. Mostre que para qualquer valor de velocidade inicial, a partícula nur-rca

se moverá por uma distância maior do qlue rl2ka e que ela entra em repouso sornenre para
l-+ m.

2.14. Um projétil é disparado com velocidade inicial u0 em um ângulo de elevaçáo a pala cima de unra
colina com inclinaçáo F@ > b.
(a) Qual será a distância de aterrissagem do projétil colina acima?
(b) Em qual ângulo ct será obtido o alcance máximo?
(c) Qual é o alcance máximo?

2.15. Uma partícula de massa rz desliza para baixo sobre um plano inclinado sob a influência da srer i-
dade. Se o movimento estiver sujeito a uma força resistiva f : hma2, demonstre que o renrpo
necessário para sua movimentaçáo por uma distância d a partir do repouso é

,: ::{:=!J
VÀg send

onde 0 é o ângulo de inclinaçáo do plano.

2.16. Uma partícula é lançada com velocidade inicial u0 para cima de uma rampa que laz rrm ringulo
ct com a horizontal. Suponha movimento sem atrito e determine o tempo necessário para que a
partícula retorne à sua posiçáo inicial. Determine o tempo para u0 : 2,4 r.r,ls e a : 26'.

2.17. Um jogador de softball robusto bate na bola a uma altura de 0,7 m acima da base inicial. ^{ bola é

liberada do taco dojogador em um ângulo de eler.açáo de 35'e se desloca até uma cerca com 2 nr
de altura a 60 m de distância no campo central. Qual deverá ser a velocidade inicial da bola para
ultrapassar a cerca do campo central. Isnore a resistência do ar.

2.18. Inclua a resistência do ar proporcional ao quadrado da velocidade da bola no problema anterior.
Considere o coeficiente de arrasto como sendo cn,: 0,5, o raio da bola igual a 5 cm e sua massa
200 g. (a) Determine a velocidade inicial da bola necessária para ultrapssar a cerca agora. (b) Para
essa velocidade, determine o ângulo de elevaçáo inicial que permite que a bola ultrapasse a cerca
com maior facilidade. Nessa nova situaçáo, em quanto a bola ultrapassará a cerca?

2.191 Se um projétil se move de forma que sua distância do ponto de lançamento é sempre crescente,
encontre o ângulo máximo em relaçáo à horizontal com o qual a partícula poderia ter sido lan-
çada. (Despreze a resistência do ar.)
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2.20. Um canháo dispara um projétil de 10 kg para o qual as curn'as da Figura 2.3 se aplicam. A veloci-
dade na saída da boca do canháo é 140 m/s. Qual deverá ser o ângulo de elevação do cano para
atingir um alvo no mesmo plano horizontal do canháo e a 1000 m de distância? Compare os re-
sultados com aqueles do caso sem retardo.

2.21. Demonstre diretamente que a taxa de tempo de mudança da quantidade de movimento angular
em torno da origem para um projétil disparado da origem @ constante) é igual ao momento de
força (ou torque) em torno da origem.

2.22, O movimento de uma partícula carregada em um campo eletr-omagnético pode ser obtido pela
equação de Lorentz2l para a força sobre uma partícula nesse tipo de campo. Se o vetor do campo
elétrico é E e o vetor do campo magnético é B, a força sobre uma partícula de massa ???, com uma
carga q e velocidade v é fornecida por

F:qE+qvxB
onde supomos que i, ( r (velocidade da luz).
(a) Se não existe nenhum campo elétrico e se a partícula adentra o campo magnético em

uma direção perpendicular às linhas de fluxo magnético, mostre que a trajetória é um círculo
com raio

. lllr' - 
1'

,ll'i @,

onde ar, = qI3/m é afrequência do cíclotron.
(b)EscolhaoeixoznadireçãodeBeconsidereoplanocontendoEeBcomooplanol,z.

Desse modo,
B:llk, E:/:,j+l:lk

Demonstre que a componente z do movimento é fornecida por

1(/) =:., -'-..t -'Lt'!t,,'
onde

z({))=1,, e i(0)=:0

(c) Continue o cálculo e obtenha expressóes para i (f) e j (f). Demonstre que as médias de tempo
dessas componentes da velocidade são

i:"'. i:0
B

(Mostre que o movimento é perióclico e calcule a média sobre um período completo.)
(d) Integre as equações de velocidade eucolrtradas em (c) e demonstre (com as condições iniciais

x(0) : -.,l/trl,, i'(0) = i. r1J. r(t)) : t). ,i(()) : ;1),

'(rl 
: -'l.,,r.,, - f, r, -r(t) 

: lsenro,t

Essas sáo as eqttaçóes paramétricas de um trocoide. Faça um gráfico da projeçáo da trajetória
noplanor_1 - paraoscasos{i)--l > lr, Bl,(ii) ,4 < E,l Bl e(iii) I = Erl Bl .(Oúltimocasopro-
duz um cicloide. t

2.23. Uma partícula de massa n : 1 kg está srúeita a uma força unidimensional F(Í) : htent, onde
Â : I N/s e a : 0,5 s-r. Se a partícula estiver inicialmente em repouso, calcule e elabore um
gráfico, com a ajuda de um computador, da posição, velocidade e aceleração da partícula como
funçáo do tempo.

2.2{. I
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2.25. I

2.26. I

(

I
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2.27. I
'(

(

2.28.

2.29. t

I
I
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(

2.30. I

I
I

a2r Veja, por exemplo, Heald e Marion, Classical Electromagnetic Radiation (95, Seção 1.7).
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2.24. Um esquiador pesando 90 kg parte do repouso para descer uma encosta com inclinação de l7'. Ele
desliza 100 m encosta abaixo e, a seg'uil interrompe a impulsáo ao longo de 70 m de neve nivelada
até parar. Determine o coeficiente de atrito cinético entre os esquis e a neve. Qr,ral velocidade o es-
quiador deverá alcançar na base da encosta?

2.25, Um bloco de massa m : 1,62 kg desliza para baixo sobre uma pista inclinada sem arriro (Figula
2.A). EIe é liberado a uma altura h : 3,91 m acima da base do loop.
(a) Qual é a força da pista inclinada sobre o bloco na base (ponto,4)?
(b) Qual é a lorça da pista sobre o bloco no ponto -B ?

(c) Qual será a velocidade do bloco ao deixar a pista?
(d) A qual distância do ponto A o bloco aterrissará no cháo?
(e) Elabore um gráfico da energia potencial U(r) do bloco. Indique a energia total no g-áfico.

l-*t .4
I

FIGURA 2.4 Problema 2.25.

2.26. Uma criança desliza um bloco de massa 2 kg ao longo de um piso de cozinha liso. Se a veloci-
dade inicial é 4 m/s e o bloco bate em uma mola com constante de mola 6 N/m, qual será a conr-
pressão máxima da mola? Qual será o resultado se o bloco deslizar por 2 m de piso áspero. cor.n

1t1: 0'2?

.-2.27 l Uma corda com massa total 0,4 kg e comprimento total 4 m tem 0,6 m de seu comprimer-rto pen-
dente para fora de uma bancada de trabalho. Qual será o trabalho necessário para colocar tocla a
corda sobre a bancada?

2.28. Uma bola extremamente elástica de massa M e um bloco de mármore de massa »r são libera-
dos em queda de uma altura /z com o bloco de mármore logo acima da bola. L ma bola desse
tipo apresenta um coeficiente de restituição aproximadamente 1 (isto é, sua colisâo é essencial-
mente elástica). Ignore os tamanhos da bola elástica e do bloco de mármore. A bola elástica colide
com o cháo, quica e bate no mármore, fazendo com que ele se movimente para cima. Qtral é a
altura do deslocamento do mármore se o movimento ocorrer totalmente na vertical? Qual é a altura
atingida pela bola elástica?

2.29. Um motorista dirigindo um automóvel sobre um declive com 87a de inclinaçáo eferua uma frena-
gem abr-upta e "patina" por uma distância de 30 m antes de colidir com um carro estacionado.
Um advogado contrata um especialista que mede o coeÍiciente de atrito cinético entre os pneus
e a pista, obtendo um valor de po : 0,45. O advogado está correto ao acusar o motorista de ter
excedido o limite de velocidade de 25 mph (40,23 km/h)? Explique.

2.30. Uma estudante rleixa cair uma bexiga cheia de água da cobertura do prédio mais alto na cidade
para atingir sua colega de quarto no chão (que é muito rápida). A primeira estudanre se esconde,
mas ouve o hanrlho-do rompimento da bexiga no cháo 4,021 s após a queda. Se a velocidade do
som é 331 m/s, determine a altura do prédio, desprezando a resistência do ar.

1
h,

1
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2'31. No Exemplo 2.10, a.velocidade inicial da partícula carregada entrante não tem nenhuma compo-
nente ao Iongo do eixo x. Demonstre que, mesmo se ela tivesse uma componente tr, o movimento
subsequente da partícula seria o mesmo, com alteraçáo somente do raio áa espiral.

2'32. Dois blocos de massas diferentes sáo conectados por um fio sobre uma polia lisa (Figura 2.B). Se o
coeficiente de atrito cinético é pk, qrual é o ângulo 0 do plano inclinado que pe.mitJ o movimenro
das massas em velocidade constante?
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FIGURA 2.8 Problema 2.32.

2'33' Efetue um cálculo no computador para um objeto se movimentando verticalmente no ar sob a
açáo da gravidade e sujeito a ttma força de retardo proporcional ao quadrado da velocidade do
objeto (veja a Equação 2'21). Lse as variáveis * puíu *urru 

", pu.uà raio do objeto. Tôdos os
objetos sáo liberados em queda da cobertura de um edifício com 100 m de altura. Use um valor
de cv,.: 0,5 e gere gráficos no computador para altural, velocidade u e aceleração a uersusl sob as
condiçóes a seguir e responda às questóes:
(a) Uma bola de beisebol de massa »r : 0. I-15 kg e raio r : 0,0366 m.
(b) Uma bola de pingue-pongue de massa »r : 0,0024 kg e raio r : 0,019 m.
(c) Uma gota de chuva de raio r : 0.003 m.
(d) Todos os objetos alcançam suas'r-elocidades terminais? Discuta os valores das velocidades ter-

minais e explique suas diferenças.
(e) Por que uma bola de beisebol pode ser lar.rçada mais longe do que uma bola de pingue-pongue,

mesmo com a bola de beisebol tendo uma massa mairir?
(f) Discuta as velocidades terminais de gotas de chuva grandes e pequenas. euais seráo as veloci-

dades terminais de gotas de chuva com raios 0,002 m e 0,004 m?

2'34' Uma partícula é liberada do repouso 0 : 0) e cai sob a influência da gravidade e da resisrência
do ar. Determine o relacionamento entre, e a distância de quedal, q.,urrdo a resistência do ar for
igual a (a) au e (b) Ba2.

2'35' Efetue os cálculos. numéricos do Exemplo 2.7 para os valores fornecidos na Figura 2.g. Elabore
os gráficos das Figuras 2.8 e 2.9. Náo duplique a soluçáo no Apêndice H; ilabo.e sua pró-
pria soluçáo.

2'36' Um canháo se localiza sobre uma elevação de altura à sobre o vale de um rio. Se a velocidade de
disparo na boca do canháo é ze, determine a expressào para o alcance em função do ângulo
de elevação da arma' Resolva numericamente para o alcanie máximo no vale pu.u ,-u determi-
nada altura iz e zu.

2'37' Uma partícula de massa m tem velocidade u : a/x, onde x é o seu deslocamento. Determine a
força F(x) responsável.

2'38. A velocidade de uma partícula de massa nt varia com a distância x conforme a(x) : o*-rt . Suponhau(x:0):0emt:0.(a)Derermineaforçaio(x)responsável.(b)Dererminex(Í)e(c)r.o.
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...2.3gy Um barco com velocidade inicial é empurrado em um lago. Ele é tem a sua velocidacle redu-

-' zida pela água por uma força F : -ue1.. (a\ Determine uma expressáo para a velocidade u(l).

(b) Determine o temPo e (c) a distância percorrida pelo barco até parar'

2.40. Uma partícula se move em órbita bidimensional definida por

r(l) : Á(2(l1 - sen al)

r'(l): '1(l 
* cosaÍ)

(a) Determine a aceleração tangencial a, e a aceleraçáo normal a, como uma funçào do tempo,

onde as componentes tangencial e normal sáo consideradas em relaçáo à velocidade.

(b) Determine em quais tempos a órbita atingirá seu ponto máximo'

2.41. Um trem se move ao longo da via em velocidade constante z. lJma mulher no trem arrenlessa

uma bola de massa rn em linha reta para frente, com velocidade z em relaçáo a ela n-resma. (a)

eual é o ganho de energia cinética da bola, medido por uma Pessoa no trem? (b) por unla Pessoa

eL pé ao ludo da via ferrea? (c) Qual será o trabalho efetuado pela mulher que arremessa a bola e

(d) pelo trem?

2.42. IJm cubo sólido de densidade unilorme e lados com dimensáo á se encontra em equilíbrio na

parte superior de um cilindro de raio R (Figura 2.C). Os planos dos quatro lados do cttbo são

paraleloi ao eixo do cilindro. O contato entre o cubo e o cilindro é perfeitamente áspero. Sob

quais condições o equilíbrio é estável ou náo estável?

FIGURA 2.C Problema 2.42.

2.4il UnapartÍcula se encontra sob a influência de uma força F : -kx + kx3/a2, onde À e ct sáo constalltes
-- --/ eÀ é iositivo. Derermine U(x) e discuta o movimento. O que ocorre quandç [, : (111) ka2:

2.44. Resolva o Exemplo 2.12 utilizando forças em vez de energia. Como é possível determinar se o

equilíbrio do sistema é estável ou instável?

2.4b. Descreva como cleterminar se um equilíbrio é estável ou instável quando (dz(Jldx2).

2.46. Escreva os critérios para determinar se um equilíbrio é estável ou instável quando todas as cleriva-

das até a ordem n,(d2Uldx2)o = 0.

2,4?j Considere uma partícula se movendo na região x ) 0 sob influência do potencial

onde Us : I J " 
a : 2 rn. Faça o gráfico do potencial, determine os pontos de equilíbrio e se eles

sáo máximos ou mínimos.

/,, r\
[(.rr :[',,1 *+-l

\\ il/
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2.48. Duas estrelas ligadas gravitacionalmente com massas iguais m, separadas por uma distância d,

giram ao redor do seu centro de massa em órbitas circulares. Demonstre que o período r é propor-
cional a d3l2 (Têrceira Lei de Kepler) e determine a constante de proporcionalidade.

2,49. Duas estrelas ligadas gravitacionalmente com massas diferentes rt.1 e nt2, separadas por uma dis-
tãociad, giram ao redor do seu centro de massa em órbitas circulares. Demonstre que o período r
é proporcional a d3l2 (Têrceira Lei cle Kepler) e determine a constante de proporcionalidade.

2.50. De acordo com a relativiclade especial, uma partícula de massa tko em repouso, acelerada em
trma dimensão por uma força .[ obedece a equaçáo de movimento dpldt : li Nesse caso, p = motl
(1 --,,2/r2)éaquantidadedemovimentorelativístico,quesereduzamoilparar2lc2<<1.(a)Parao
caso de F constante e condições iniciais x(0) : 0 : r,(0), determine x(l) e u(l). (b) Faça um gráfico
do seu resultado para zr(l). (c) Suponha qLre F/mo = 10 m/s2 ( : g na Terra). Qual será o tempo
necessário para que a partícula alcance metade da velocidade da luz e 99Vo da velocidade da luz?

2.51. Façamos a suposiçáo (náo realista) de que um barco de massa m, movendo-se com velocidade ini-
cial u6 na água, tenha sua velocidade reduzida por uma força de retardo viscosa de magnitude óu2,

onde ô é uma constante. (a) Determine e faça um gráfico para z(l). Qual será o tempo necessário
para que o barco alcance uma velocidade de r,y'1000? (b) Determine x(l). Qual será a distância
percorrida pelo barco nesse tempo? Considere m = 200 kg, rn = 2 m/s e b = 0,2Nm-2s2.

2.52. Uma partícula de massa rn se movimentando em uma dimensáo tem energia potencial U(x) :
U6l2(x/a)2 - (x/a)al, onde U, e a são constantes positivas. (a) Determine a força F(x) atuando
sobre a partícula. (b) Faça um gráfico de L'(r). Determine as posiçôes de equilíbrio estável e ins-
tável. (c) Qual será a frequência angular co das oscilaçóes em torno do ponto de equilíbrio? (d)

Qual será a velocidade mínima que a partícula deverá ter na origem para escapar para o inÍinito?
(e) Em Í : 0, a partícula encontra-se na origem e sua velocidade é positiva e igual em magnitude
à velocidade do item (d). Determine,t(l) e faça um gráfico do resultado.

2.53. Quais das forças a seguir sáo consen'ativas? \o caso de serem conservativas, determine a energia

- " potencialU(r). (a)F-,: ayz-tbx +c,.lo,: arz* b:,4:a,x-) +fu. (b) F,: -ze-',4: f1 z,F,: r-r
+ 1lz. (c)F : e,alr(a, b, c sâo constantes).

2.54. Uma batata de massa 0,5 kg se move sob a grar.idade da Terra, com uma força resistiva do ar igual
a -kmu. (a) Determine a velocidade terminal caso a batata seja liberada do repouso e Â : 0,01
s-1. (b) Determine a altura máxima da batata se ela tem o mesmo valor de Á, porém é lançada ini-
cialmente para cima com uma "pistola de batata" leita por um aluno, com uma velocidade inicial
de 120 m/s.

2.55. Uma abóbora de massa 5 kg, lançada de um "car.rhão" feito por um aluno sob pressão atmosférica,
em um ângulo de elevação de 45', caiu a uma distância de 142 m do canhão. Os alunos utilizaram
feixes de luz e fotocélulas para medir a velocidade inicial de F : -kmu. Qual era o valor de Â?
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Oscilações

3.1 Introdução

Começamos pela consideração do movimento oscilatório de uma partícula restrita a se mover

em uma dimànsão. Supomos que a posição de equilíbrio estável existe para a partícula e que

designamos este pontó como a origem (r,eja a Seção 2.6). Se a partícula é deslocada a partir
da oiigem (em qualquer direção), uma determinada força tende a restaurar a partícula para

a sua fosiçáo origináI. Um exemplo é um átomo em uma longa cadeia molecular. Em geral,

a forçã de restauiaçáo é uma funçáo um pouco complexa do deslocamento e talvez da veloci-

dade da partícula, ou até de alguma derivada temporal de mais alta ordem da coordenada

de posiçáo. Consideramos aqui apenas os casos nos quais a força de restauração ,F é rlma

função somente do deslocamento: F : P(x).

Supomos que a funçáo F(x) que descreve a força de restauração possui derivadas contínuas

de todàs us o.d.r, de modo que a função possa ser expandida em uma série de Taylor:

l1x) : f',, + + ... (3.1)

onde Fo é o valor de F(x) na origem (x : 0) ç (d"l:idr"),r é o valor da rz-ésima derivada na

origem. Como a origem é dehnida como sendo o ponto de equilíbrio, F,, deve ser anulada,

poii, caso contrário, a partícula se afastaria do ponto de equlíbrio e náo retornaria. Então, se

concentrarmos nossa alençáo nos deslocamentos suficientemente pequenos da partícula, po-

deremos normalmente desprezar todos os termos envolvendo x2 e potências mais altas cle r'
Portanto, temos a relaçáo aproximada

(3.2)

onde substituímos lr: -VlUdx),,. Uma vez que a força de restauraçáo está sempre dtrecto-

nada no sentido da posiçáo de equlíbrio (a origem), a derivada (dlldx)i,é negativa e. portanto,

Á é uma constante pôsitiva. Somente a primeira potência do deslocamento ocorre ern F(x), de

modo que a força de restauraçáo nessa aproximação é uma força l,inear.

Osiistemas físicos descritos nos termos da Equação 3.2 obedecem a Lei de Hooke.r Uma

das classes de processos físicos que pode ser tratada pela aplicação da Lei de Hooke é aquela

que envolve ur d.fo.-uçóes elásticas. Enquanto os deslocamentos sáo pequenos e os limites

elásticos náo sáo excedidos, uma força de restauraçáo linear poderá ser utilizada em problemas

1 Robert Hooke (1635 - 1703). O equivalente dessa lei de força foi originalmente anunciado por Hooke em 1676 na

forma de um criptograma em latim: CEIIINOSSS'ITU\I Hooke lomeceu posteriormente uma traduçáo: ut ten:io sir

uis [o alongamento é proporcional à força].
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de molas estendidas, molas elásticas, vigas flexionadas e problemas similares. Porém, devemos
enfatizr que esses cálculos são somente aproximados, pois todas as forças reais de restauraçáo
na natureza são essencialmente mais complicadas do que a força simples da Lei de Hooke. As
forças lineares constituem apenas aproxirnaçóes úteis e sua validade se limita aos casos nos quais
as amplitudes das oscilações sáo peqlrenas (porém, veja o Problema 3.8).

Oscilaçóes amortecidas, normalmente resultantes do atrito, são quase sempre o tipo de
oscilaçóes que ocorrem na natureza. -\prenderemos neste capítulo como projetar um sistema
eficientemente amortecido. Esse amortecinrento das oscilações pode ser neutralizado se algum
mecanismo fornecer ao sistema a energia de uma fonte externa em uma taxa igual àquela ab-
sorvida pelo meio de amortecimento. \Íovirnentos desse tipo sáo denominados oscilações
impelidas (ou forçadas). Elas são normaltnente senoidais e têm aplicações importantes em
vibrações mecânicas, bem como em sistenras elétriccls.

Adiscussáo abrangente de sistemas oscilatórios lineares é garantida pela grande importância
dos fenômenos oscilatórios em muitas áreas da física e da engenharia. Com frequência, per-
mite-se a utilização da aproxiamção linear na análise desses sistemas. A utilidade dessas análises
se deve, em grande parte, ao fato de que podenros normalmente utilizar métodos analíticos.

Quando observamos os sistemas físicos conr mais cuidado, percebemos que um grande
número deles é nao linear em geral. Discutirenros sistemas náo lineares no Capítulo 4.

3.2 Oscilador harmônico simples

A equação de movimento do oscilador harnrônico simples pode ser obtida substituindo-se a
força da Lei de Hooke na equação ne$rtonialla F : no. Desse modo,

Se definirmos

a Equação 3.3 se torna

-Âr: iii t

oi, = l: rri

x(l) : -1 seníor,,l - ô)

.t(t) : .1 cos(rr;,,1 - rá)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

De acordo com os resultados do Apêndice f.. a solução dessa equação pode ser expressa de
duas formas

(3.6a)

(3.6b)

onde as fases2 ô e @ diferem entre si por z 2. ( L ma alteração do ângulo da fase corresponde
a uma mudança do instante que desiglranros como t : 0, a origem da escala de tempos.) As
Equaçóes 3.6a e b exibem o bem contrecido comportamento senoidal do deslocamento do
oscilador harmônico simples.

2 O símbolo ô é com lrequência utilizado para representar o ângulo de.fase e seu valor é atribuído ou cleterminaclo no
contexto de uma aplicaçáo. -Ibrne cuidado ao utilizar as equaçÕes neste capítulo, pois ô em uma aplicação pode não
ser o mesmo ô em ouÍra. Pode ser prudente atribuir subscritos, por exemplo, ô, e ô, ao utilizal diferentes equaçôes.
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Podemos obter o relacionamento entre a energia total do oscilador e a amplitude de

seu movimento como segue. Utilizando a Equação 3.6a para x(Í), encontramos Para a ener-

gia cinética,

A energia potencial pode ser obtida por meio do cálculo do trabalho ttecessárto

para deslocar a partícula por uma distância x. O valor incremental de trabalho dll'necessá-
rio para movimentar a partícula por um valor dx contra a força de restauraçâo Í é

(3.7)

(3.8)

partícula igual à errergia Potert-

(3.s)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

( 3.1 3)

dl,\r= _];.dx: kxrLx

Integrando de 0 a x e fazendo o trabalho realizado sobre a
cial, temos

1': J 4r''
2

Então,
I

{ =:. /,'.{lsenj(to,,1 - ô)

Combinando as explessóes para T e U para determinar a energia total E, temos

Il':: 7' * [': - Ârl]fcos:(ro,,l * ô) * sen2(ro,,t * ô)l

Il'): 'l'+ [: : - k.\':
<)

de modo que a energia total é proporcional ao quadrado da amplitude. Esse é um resttltaclo

geral para sistemas lineares. Observe também que E é independente do tempo; ou seja. a eller-
gia é consen,ada. (Aconsenação de energia é garantida, pois temos considerado um sistenla

sem perdas por atrito ou outras forças externas.)
O período ru do movimento é definido como sendo o intenalo de tempo entrc rePetiçôes

sucessivas da posiçáo da partícula e do sentido de movimento. Esse intervalo ocorre qttalldtl rl

argumento do seno na Equaçáo 3.6a aumenta por 2c:

_ ()_
U)t)) | - Jtt

l*
_ _ í)4 i_/ir * -,/\, 

/,,

Considerando essa expressáo, bem como a Equação 3.6, deveria ficar claro que t,.lo rePresenta

a frequência angular do movimento, que é relacionada com a frequência uo por'l

(3.14)

(3.15)

3 Desse ponto em diante, indicaremos as frequências angulares por r,r (unidades: radianos por unidade de tempo) e

as frequências por v (unidades: r'ibraçóes por unidade de tempo ou Hertz, Hz). Algumas vezes, o será indicado como

"frequência" para simplihcação, subentendendo "frequência angular".

r l ik
trr,: i,,,: i"V ,ri
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Observe que o período do oscilador harmônico simples independe da amplitude (ou energia
total). Um sistema que exibe essa propriedade é chamado isócrono.

Para muitos problemas, entre os quais o pêndulo simples é o melhor exemplo, a equa-
çáodomovimentoresultaem A + r;sení/:0,onde 0éoângulodedeslocamentoapartir
do equilíbrio, e (d,) - V'g,'{, onde f é o comprimento do braço do pêndulo. Podemos fazer
com que essa equação diferencial descreva o movimento harmônico simples com base na
premissa da oscilação pequena. Se as oscilaçóes em torno do ponto de equilíbrio forem
pequenas, expandimos sen 0 e cos 0 em uma série de potências (veja o Apêndice A) e man-
temos apenas os termos mais baixos em termos de importância. Isso normalmente significa
que sen 0-0e cos 0- , - O'/2, onde 0é medidoemradianos. Seutilizarmosaaproxi-
mação da oscilação pequena para o pêndulo simples, a equaçáo de movimento acima se

torna í, + aiT :0, uma equação que não representa o movimento harmônico simples.
Com frequência, deveremos nos basear nessa premissa ao longo de todo esse texto e em
seus problemas.

@
Determine a velocidade angular e o período de oscilaçáo de uma esfera sólida de massa nL e
raio .R sobre um ponto de sua superfície. Veja a Figura 3.1.

Soluçao. Consideremos a inércia rotacional da esfera como sendo 1 em torno do ponto em giro.
Em física elementar, aprendemos que o valor da inércia rotacional em torno de um eixo que passa
pelo centro da esfera é215 mR2. Se utilizarmos o teorema do eixo paralelo, a inércia rotacional
em torno do ponto em giro sobre a superfície é 215 ntRz * mR2 * 715 mR2. A posição de equlíbrio
da esfera ocorre quando o centro de massa (centro da esfera) se encontra suspenso logo abaixo
do ponto de giro. Aforça gravitacional F: mg puxa a-esfera de volta no sentido da posição de
equilíbrio, à medida que a esfera balança para trás e para frente com ângulo 0. O torque na esfera
él{: Ia, onde d : 0 éaaceleraçãoangular. Otorque tambéméN: R x F, com,l,r: Rf'sen 0:
r?m,g sen 0. Para pequenas oscilações, temos ly' : Rmg 0. Devemos ter 16) : - R*g g para a equa-

çáo de movimento nesse caso, pois à medida que g aumenta, p é negativo. Precisamos resolver a
equaçáo de movimento para 0.

ü +:'to : oI
Essa equação é similar à Equação 3.5 e tem soluções para a frequência angular e para o pe-
ríodo a partir das Equaçóes 3.14 e 3.15,

(o: ,6ã
! ?1r

I ltntg

!1

,Trr1,
,'.1 l7Rt)n^ I _ - o- /_

V Ârig V 5S

Obser-l'e que a massa m náo entra. Somente a distância R até o centro de massa deter-
mina a frequência de oscilação.
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FIGURA 3.1

t' '-'---r'\'t0

Exemplo 3.1. O pêndulo físico (esfera).

3.3 Oscilações harmônicas em duas dimensões

Vamos considerar o movimento de uma partícula com dois graus de liberdade. Considerarnos
a força de restauraçáo proporcional à distância da partícula de um centro de força localizado
na origem e a ser direcionada no sentido da origem:

F: -/rr
que pode ser resolvida em coordenadas polares nas componentes

(3.16 )

(3.17 )

As equaçóes de movimento são

lL. = -/l'r'os tl : -/ir\
/",: -Ár'senÍJ : - 41

f + t.-,;.y: 0\
i+coi1 :1;J (3.18)

onde, como antes, r,,li'i = l1/nt. As soluções são

.r(0 : ,a cos(c,.r,,Í - a)l
l(1)=Bc<ts(a11t*B)J

(3.19)

Desse modo, o movimento é uma oscilaçáo harmônica simples nas duas direções, com zrnrbas

as oscilaçóes tendo a mesma frequência, porém possivelmente diferindo em termos de arnpli-
tude e fase. Podemos obter a equaçáo do caminho da partícula, eliminando o tempo I entre as

duas equações (Equação 3.19). Inicialmente, escrevemos

"' :';."..1::l:_ :,:,1; _?i _ ,*,,rr;1,, _ a,56n(a

Definindo ô = a * B eobser-vandoquecos(ro,,Í- ry) =x/,4,temos

(3.20)
-H\

TJ

t:Jrcosô-IJ

,-1r - /i.r, cus ô : -li\4tt - r., ô (3.2r)
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Elevando ao quadrado, essa equação se torna

Á')'- 2Á8xr cosô + ll2x2 coszô : A!82 sen2ô - B2xlsen2ô

de modo que

IJ?r2 - 2ÁBx_1 cos ô * .'l')' : A:B2sen:ô $.22)
Se ô é definido como tnlz, essa equaçáo fica reduzida à equaçáo facilmente reconhecida de
uma elipse:

--t ,, l\t

.t*fr-:1, 6:+r/2 (3.23)

Se as amplitudes forem iguais, A : B e, se ô : ! d2, temos o caso especial de movimento
circular:

.t:+1:l=,4::, para.l:Beô:+,|12 (3.24)

Outro caso especial resulta no caso de anulaçáo da fase ô; entáo, temos

B2x2 * 2A[ixy *:1?12:9, ô:0
Fatorando,

(Bx-Á1)e:g

que é a equaçáo de uma linha reta:

B
-r:J.', ô:0 (3.25)

De modo similar, a fase ô = t zr produz a linha reta com inclinaçáo oposra:

B
):-J"r, ô:+zr (3.26)

As cur-vas da Figura 3.2 ilustram a Equação 3.22 para o caso A : B; ô : g0" ou 270" pro-
duz um círculo e ô : 108'ou 360" (0") produz uma linha reta. Todos os outros valores de ô
produzem elipses.

No caso geral de oscilaçóes bidimensionais, as frequências angulares dos movimentos nas
direçóes x e y nâo precisam ser iguais, de modo que a Equação 3.1g se torna

r(/) = .1 cos1o,1 - a)l
r(o : r.,;'i;;; -;,j (3'27)

ffiNNNN
ô :90" ô = 120. ô : 150. ô: I80" ô :210"

NffiffiWW
ô=240" 6=270" ô=300. ô=330" ô=360"

FIGURA 3.2 Movimento de oscilação harmônica para vários ângulos de fase 6 = a * F.
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l_%
FIGURA 3'3 
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A trajetória do movimento náo é mais uma elipse, mas sim uma curva de Lissajous.{ Essa cun'a

serâlechad,a se o movimento se repete em intervalos regulares de tempo. Isso será possír el so-

-.ri. se as frequências angulares forem comensuráaei.s, ou seja, se for uma fiaçáo racional. Esse

caso é mostrado na Figura 3.3, na qual ,, : ? r, (também d : B). Se a relaçáo entre as frequências

angulares náo é umã fração racional, a culya serâ aberta, ou seja, a partícula em movimento

,r.rá.u passará duas vezes pelo mesmo ponto com a mesma velocidade. Nesse caso, qttando ttm

tempo suficientemente grande tiver decorrido, a cuwa passará de forma arbitrária prórirla a

q.ruiqr1". ponto determinado sobre o retângulo 2A x 2B e, portanto, "preencherá" o retângitllo.'1- 
ó or.iludor bidimensional é um exemplo de sistema no qual uma mudança infil.ritesirnal

pode resultar em um tipo de movimento qualitativamente diferente. O movirnento se dará ao

iongo de um caminho fechado se as duas frequências angulares forem comensurár'eis. Porém.

se irelação entre as frequências angulares divergir de uma fração racional, mesmo Por unla

quantia infinitesimal, o iaminho náo será mais fechado e "preencherá" o retângrrlo. Para

que o caminho seja fechado, a reaçáo entre as frequências angulares deverá ser conhecida conlo

sendo uma fraçáo racional com precisáo inhnita.

t-
2B

l_

or:2o";ô = 0

FIGURA 3.4 As cur-vas de Lissajous dependem bastante das diferenças de fase do ângr-rlo ô'

a O lísico francês Jules Lissajous (1822-1880) demonstrou lsso em

Nathaniel Borvditch aparentemente ter reportado em 1815 duas

mesmo movimento (CrBl).
5 Uma prova é fornecida, por exemplo, por Haag (Ha62, p' 3ô)'

1857 e geralmente recebe o crédito, apesar de

oscilações mutuamente ortogonais exibindo o

\ tl
//

a, = 2ar; ô =z 2a, = 2or;6 =nl3
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Se as frequências angulares dos movimentos nas direçóes r e lda curva de I,issajous rãsultante dependerá da diferençà a. fur"mostra os resultados para o caso út, = 2rlr, para diferençu, a. frra O,

forem diferentes, a forma
ô=a-É.AFigura3.4
rl3 e d2.

3.4 Diagramas de fase

o estado de mo'imento de um oscilador unidimensional, como aquele discutido na seção3'2' será totalmente especificado como uma função do tempo se tluas quantidades foremfornecidas em um instante de tenrpo, ou seja, as cãndiçôes r"liái, x(/o) e i(ru). (As duas quan-tidades são necessárias pelo f.a1o de a equaçãà diferenciaido moviÀento ser de segunda ordem.)Podemos considerar as quantidades x(r) à -tú) como sendo as coordenadas de um ponto em um es_paço bidimensionar, denominado espaço de fase. (Em duas dimensoes, o espaço de fase é umplano de fase. Porém,.pu.1..rr oscilãdor geral com z graus J. ru".aua., o espaço de fase éum espaço 2z dimensional). A medida quã o tempo ,,uiiu, o pontop(x, i) que descreve o estadoda partícula oscilatória se moverá ao longà de um dete.minadá caminho de fase no plano de fase.Para condições iniciais diferentes do osciiador, o mo'imento será descrito por diferentes caminhosde fase' Qualquer caminho fornecido representa o. histórico temporal completo do oscilador para
::,::t^.1::,lo: 

c3njynto de condiçÕe. i,ri.iuir. A totalidade dà;;r, os caminhos a.-Àr. por_srvers constrtue o retrato da fase ou diagrama de fase do oscilador.6
De acordo com os resultados da sefao precedenre, remos, ;;., . oscilador harmônico simples,

"r(t) : .1 sen(«.r,,t - ô)

i(t) : Àiuo,, cos(a.r,,1 - ô)

se eliminarmos r dessas equações, encontraremos para a equação do caminho

..t-

á'r

:T- .\ -_r__r
2ti/k ' 2li nt '

,Y-

--l

,,, ,' - l
.l-@i

(3.28a)

(3.28b)

(3.2e)

(3.30)

Esta equação representa uma.família de elipses,T r.ár'ias das quais mosradas na Figura 3.5. Sabemos

;;;i:::'fJl::$.|ÍT#ador é !ne' 1r'q"ção 3 1 I ) e, pero rato de ,'i I *ru,.- ufr,,uçao

Entáo' cada caminho de fase corresponde à energia total definida do oscilador. Este resultado éesperado, pois o sistema é conserva?ivo (isto é, E : const.).
Dois caminhos de fase.do oscilador não podem se cruzar. caso contrário, isto implicaria que,para um determinado conjunro de condições iniciais rtr.l, ,trrJiirrà u, u. coordenadas do pontode cruzamento), o movimãnto poderia oà.r._. ao longo de .jíirrrro. de fase diferentes. porém,isto é impossível, pois a solução da equaçáo diÍêrencial é única.

6 Essas considerações não se restringem a partículas oscilatórias ou sistema oscilatórios. o conceito de espaço de fasese aplica de lorma abrangente aos úrios .à-po, da fÍsica, particularmente ,-ru *..arri.u estatÍstica.
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Se os eixos de coordenadas do plano de fase forem escolhidos como na Figura 3.5, o mo-

vimento do ponto representativo p(x,*)serâ sempre em um sentido horário, pois para x ) 0, a

velocidade i será sempre decrescente e para x < 0, a velocidade será sempre crescente.

Para obter as Equaçóes 3.28 para x(l) e i(/), devemos integrar a Equação 3.5, uma equaçáo

diferencial de segunda ordem:

ô*r;..=s
tll'

Entretanto, podemos obter a equaçáo do caminho de fase por meio de um procedimento mais

simples, pois a Equaçáo 3.31 pode ser substituída pelo par de equações

' dx tli- r)

7 : r' ,ü: -*n'

Se dividirmos a sesunda dessas equaçóes pela primeira, obtemos

(3.31)

(3.32)

di .,r
_:_(()ii .r/.t .\

(3.33)

Esra é uma equaçáo diferencial de primeira ordem para i' : ,i(x), cuja solução é justamente a

Equaçáo 3.2g. Para o oscilador harmônico simples, não existe nenhuma dificuldade em obter a

,oirrçáo geral para o movimento, resolvendo a equação de segr-rnda ordem. Porém, em situaçoes

mais complicadas, alg,rmas vezes é consideravelmente mais fácil determinar diretamente a equaçáo

do caminho de fase i : i(x) sem efetuar o cálculo de x(l).

FIGURA 3.5 Diagrama de fase de um oscilador harmônico simples Para uma
variedade de energias totais E.

3.5 Oscilações amortecidas

O movimento representado pelo oscilador harmônico simples é denominado como oscilação

livre, sendo qr., .r*u vez em oscilação, o movimento nunca cessará. Esse fato simpliÍica muito

o caso físico ieal, no qual as forças de dissipação ou atrito iráo f,rnalmente amortecer o movi-

mento até o ponto no qual nenhuma oscilação ocorrerá mais. Nesse caso, podemos analisar o

movimento incorporando na equação diferencial um termo representativo da força de amor-

tecimento. Não parece razoâyel que a força de amortecimento deva, em geral, depender do

deslocamento, -à. ela poderia ser uma função da velocidade, ou talvez de alguma derivada tem-

poral do deslocamento de ordem mais alta. Com frequência adota-se a premissa de que a força é

uma função linear da velocidade vetorial, Fa : crv.8 Consideramos aqui apenas oscilaçÕes amorte-

cidas unidimensionais, de modo que podemos representar o termo de amortecimento por -J.i-t'

8 Veja a Seçáo 2.1 para obter uma discussáo sobre a dependência da velocidade das forças resistivas
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O parâmetro Ô deverá ser p\sitii)o para que a força seja, na realidade, resistiaa. (Uma força -áicom Ô < 0 atuaria para auntenfu?," a velocidade em véz de diminuíJa, como qualquer força re-
sistiva faria). Desse modo, se uma partícula de massa m se move sob a influência càmbinada de
uma força de restauração linear -Àx e uma força resistiva -bi, a equação diferencial que des-
creve o movimento é

,ir.\' + r.\ * *Y: o (3.34)

(3.35)

r----
(d,, : !' k,ruL éa frequência an-
da equação auxiliar são (veja a

que podemos escrever como

Nessa equaçáo, § = lti2n é o parâmetro de amortecimento e
gular característica na ausência de amortecimento. As raízes
Equação C.8, Apêndice C)

,t -- *B

l':: -Ê

Portanto, a solução geral da Equação Z.Z5 é

I
Í

(3.36)
- \ p- - @i

.r(t): s Êt[.t,,,"p(V'!, - u,,il) + Á,,,*p(-\rF, - orjr)] (3.37)

Existem três casos gerais de interesse:

Subamortecimento:

Amortecimento crítico:

Sobreamortecimento:

.;> B2

@i: p2

,i<p'
O movimento dos três casos é mostrado esquematicamente na Figura 3.6 para condiçóes iniciais
específicas. Veremos que somente o caso de subamortecimentã resulta em movimento osci-
latório. Estes três casos sâo discutidos separadamente.

FIGURA 3.6 Movimento do oscilaclor amorteciclo para três casos de amorrecimento.

Subamortecimento. B! <a I
-\rrortecimento crítico, B2 =ar fr
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Moümento subamortecido
Para o caso de movimento subamortecido, é conveniente definir

.i = .i - B2 (3.38)

onde ro| ) 0. Os expoentes entre os colchetes da Equação 3.37 sáo imaginários e a solução

se torna

x(t) : e-Btl,l ,ei'u,t + tl,e i'u,t)

A Equaçáo 3.39 pode ser reescrita comoe

\(1) : .'\.' E/ t',r:(arr/ ô)

Chamamos a quantidade atrdefrequência ctngrtlar do oscilador amortecido. De forma mars

precisa, náo podemos definir uma frequência com a presença de amortecimento, pois o mol'i-

mento não é periódico - ou seja, o oscilador nunca passa duas \Iezes em um determinado ponto

com a *.r*á velocidade vetorial. Entretanto, pelo fato de t-,, : 2vl(27 1), onde 7, é o tempo

entre cruzamentos do eixo x adjacentes a zero, a frequência angular rll1 ten] sentido para um de-

terminado período de temPo. Obsen'e que 27, será o "período" nesse caso, e não 7,. Para Íins

de simpliciàade, chamamos ro, de "frequência angular" do oscilador amortecido e obser-vamos

que esta quantidade é menor do que a frequência do oscilador na arrsência de amortecimento

(isto é, o, < ro6). Se o amortecimento é pequeno, entáo

*,:{í'"t Y='"
de modo que o termo frequência angular pode ser usado. Porém, o significado náo é preciso,

exceto B : 0.

A amplitude máxima do oscilador amortecido diminui com o tempo por causa do fator

e(- pt), o.ra. B > 0 e o envoltório da cur-va deslocamento l)ersl',s tempo é fornecido por

x",, : -1,'14-131 (3.41)

Este envoltório e a curr7a de deslocamento são mostrados na Figura 3.7 para o caso ô : 0. A curva

senoidal do movimento não amortecido (B : 0) também é mostrada nesta figura. Uma com-

paraçáo próxima das duas cur,/as indica que a frequência no caso amortecido é menor (isto é, o

período é maior) do que aquele para o caso náo amortecido.
A relaçáo entre as amplitudes da oscilação em dois pontos máximos sucessivos é

(3.3e)

(3.40)

(3.42)

FIGURA 3.7 O movimento subamortecido (linha cheia) é um movimento oscilatório
(traços curtos) que diminui com o envoltório exponencial (traços longos).

e \§a o Exercício D.6, Apêndice D

O
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ondeoprimeirode todososparesdepontosmáximosocorreeml: I, eonde r1:2rr/a1. S
quantidade e(-Brr) é denominada decrementodo movimento. O logaritmo de e-Br,ou seja, Br,,
é conhecido como o decremento logarítrnico do movimento.

Ao contrário do oscilador harmônico simples discutido anteriormente, a energia do oscila-
dor amortecido náo é constante no tempo. Em vez disso, a energia é continuamente fornecida
ao meio de amortecimento e dissipada como calor (ou, talvez, como radiaçáo na forma de ondas
de fluido). A taxa de perda de energia é proporcional ao quadrado da velocidade vetorial (veja
o Problema 3.1 1), de rnodo que a diminuiçáo da energia não ocorre uniformemente. A taxa de
perda será máxima quando a partícula atinge sua velocidade vetorial máxima próximo (mas
não exatamente na) à posição de equíbrio e será instantaneamente anulada quando a partícula
estiver em sua amplitude máxima e com velocidade zero. A Figura 3.8 mostra a energia total e a
taxa de perda de energia do oscilador amortecido.

FIGURA 3.8 Energia total e a taxa de perda de energia do oscilador amortecido.

Construa analiticamente um diagrama de fase geral para o oscilador amortecido. A seguir,
utilizando_um computador, elabore um gráfico para r( e i uersus, e um cliagrama de fa"se
para osvalores a seguir: Á : I crn, oo : lra<l,/s, § : {),Zs -l e ô : rr/2tacl.

Soluçao. Em primeiro lugar, escrevemos as expressÕes para o deslocamento e a velocidade:

x(t) : Ác-t3t c.s{o/ - ô)

i'(0 : -Ár,-l3tlB <:os(a1t - ô) + o,sen(ro,t * ô)j

Essas equações podem ser convertidas em uma forma mais facilmente reconhecível por meio da
introdução de urna mudança de variáveis, de acordo com as transformaçÕes lineares a seguir:

lt: @1x, ru: Bx i i

Se rep

Desse

queér
linear.
plano
cido. -r

no pla
o

dor. D,

bom rr

unidac
amplitr
um val,

B perrr
finalmr
onze \ (

grama r

Movin
Se a for
dido clr

minui n
mento (

iguais e
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FIGURA 3.9 Exemplo 3.2.

Então,

u : @tAe" Pr cos(ctr, t - ô)

ut: *attlt Ê1sen(artl * ô)

Se representarmos u e u em coordenadas polares (Pigura 3.g), temos

P:\'Ç|t+"''' Ô:o.tt
Desse modo,

P : atÁe--tIJ'oi)(b

que é a equação de uma espiral logarítmica. Pelo fato de a transformaçáo de x, i para r.. .( ser
linear, o caminho da fase tem basicamente a mesma forma no plano z-ru (Figura 3.10ar e no
plano i-x (Figura 3.10b). Ambos mostram um caminho de fase espiral do oscilador subarlorre-
cido. A magnitude continuamente decrescente do vetor do raio para um ponto representariro
no plano de fase indica sempre um movimento amortecido do oscilador.

O cálculo real utilizando números pode ser efetuado de várias formas com um conlpura-
dor. Decidimos usar rrm dos programas numéricos comercialmente disponíveis, que ren) Lrnl
bom resultado gráfico. Escolhemos os valores A : l, P : 0,2, h : l, m : I e ô : 12 pas
unidades apropriadas para produzir a Figura 3.10. Para o valor particular de ô escolhiclo. a
amplitudetemx:0eml:0,porémitemumgrandevalorpositivoqueÍazxaunlenrararé
um valor máximo de cerca de 0,7 m em 2 s (Figura 3.10c). O parâmetro de amortecimento fr-aco
B permite que o sistema oscile em torno de zero várias vezes (Figura 3.10c) antes cle o sisrema
finalmente efetuar um caminho espiral descendente até zero. O sistema crlza a linha r : 0
onze vezes antes de x decrescer finalmente até menos de 10-3 de sua amplitude máxirna. O dia-
grama de fase da Figura 3.10b exibe o caminho real.

Movimento criticamente amortecido
Se a força de amortecimento é suficientemente grande (isto é, se B: ) rofr), o sistema é impe-
dido de realizar movimento oscilatório. Se ocorrer a velocidade inicial zero, o deslocarnento di-
minui monotonicamente de seu valor inicial até a posição de equilíbrio (r : 0). O caso de arnorteci-
mento cútico ocorre quando B2 é justamente igual a ofr. As raízes da equação auxiliar são então
iguais e a função x deverá ser escrita como (veja a Equação C. 1 l, Apêndice C)

]a-

da
hs
ja
de
IaS

rla
:a

ie:

x(0:(.1 +Bt){ts| (3.43)
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x(m)

-0,5 -0,5 0

(b)

i-

'j.- - t,

3

15 20 25
Tcmpo (s)

(c)

FIGURA 3.10 Resultados do,Exemplo 3.2. o caminho de fase (a) das coorde ,,ad,as w,lt

;Hlâ'#::f l,i#;J;§]ji?.Tl::l:.1i,:,.;:..*,#:f ::;"§:..::1ls:

Esta cufl/a de deslocamento para o amortecimento crítico é mostrada na Figura 3.6 para o casode velocidade inicial zero. Para um determinado conjunto de condiçoes iiiciais, uà oscilador
criticamente amortecido.se aproximará do equilíbrio a uma taxa mais ràpida do que aquela de um
oscilador sobreamortecido ou subamortecido. E.tu característica é importante no projeto de alguns
sistemas oscilatórios práticos (ex. galvanômetros) quando o sistema ãeuerá ..ro*ni ao equilíbrioo mais rápido possível. Um sistema de fechamentà de porta pneumático é um bom exeÀplo deum disPositivo que deveria ser criticamente amorteciao. se o iechamento fosse subamortecido, aporta fecharia com muita força como as outras portas com molas sempre parecem fazer. Se fossesobreamortecido, a porta levqrianm tempo demasiadamente longo para Íêchar.

Movimento sobreamortecido
Se o par'ânretro de amortecimento
tecimento. Pelo fato de Ê? ) roi.
quantidades reais:

B for ainda maior do que r,,l0, isto resultará em sobreamor_
os expoentes entre colchetes da Equação 3.37 tornam_se

r(t1 : p-lttyrl 1/,,:t * tlut,-,,:t1

": 
S'Ç'' - ';

(3.44)

(3.45)

Velocidacle Í

onde

(

t
(

(

I
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:
c
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p
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i = _(B+a2))i

1 = _(p_ro2)x

FIGURA 3.11 Os caminhos de fase do movimento sobreamortecido sáo mostrados pam
vários valores iniciais de (x i). Examinamos mais de perto os cat'ttinhos
rotulados como I, II e IIL

Obsen,e que o2 não representa uma frequência ang'ular, pois o movimento não é perióclico. O
deslocamento se aproxima assintoticamente da posição de equilíbrio (Figura 3.6).

O sobreamortecimento resulta em uma diminuição da amplitude até zero que pocie ter'

algum comportamento estranho, como mostra o diagrama de espaço de fase da Fi$rra:i.11.
Observe que para todos os caminhos de fase das posições iniciais mostradas, os canlinhos alsin-
tóticos em tempos maiores se encontram ao longo da cun,a tracejada. Somente um caso especial
(veja o Problema 3.22) tem um caminho de fase ao longo da outra curva tracejada. f)ependcr.rclo
dos valores iniciais de posição e velocidade, pode ocorrer uma mudança no sinal de r e i.
Por exemplo, veja o caminho de fase rotulado como III na Figura 3.11. A Figura 3.12 eribe r
e i como uma função do tempo para os três caminhos de fase rotulados I, II e III na Finrra
3.11. Todos os três casos têm deslocamentos iniciais positivos, x(0) : x,, ) 0. Cada ur.t.t dor três

caminhos de fase tem um comportamento interessante, dependendo do valor inicial. i(Í), = i,,.
da velocidade:

I. i(i > 0, de modo que x(l) alcance
aproximar de zero. A velocidade i
de zero.

II. i,, < 0, com x(l) e i (l) aproximando monotonicamente de zero.

III. .i'(, < 0, porém abaixo da cur-va i : - (B * rr;")x, de modo que x(Í) se torne negativo antes
de se aproximar de zero, e i (tàTorne positivo antes de se aproximar de zero. \esse caso,

o movimento poderá ser considerado oscilatório.

Os pontos iniciais entre as duas cun,as tracejadas na Figura 3.11 parecem ter caminhos de
fase diminuindo monotonicamente até zero, ao passo que aqueles fora dessas duas linhas náo
parecem ter. O amortecimento crítico tem caminhos de fase similares às cun'as de sobreamor-
tecimento mostradas na Figura 3.11 (veja o Problema 3.21) em vez dos caminhos espirais da
Figura 3.10b.

um valor máximo em algum tempo I > 0 antes cle se

diminui, torna-se negativa e, em seguida. apror.inra-se

Os pontos r€presentam
os valores iniciais
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FIGURA 3. 12 Posição e velocidade cor.no funções do tempo para os caminhos de
rrês fases. rorulados I. II e III mostrados na Figura 3.11.

Considere um pêndulo de cor.nprin.rento 1e um prumo de massa m em sua extremidade (Figura
3.13) se movendo em óleo conr g decrescente. O prumo pesado efetua pequenas oscilações,
porém o óleo relarda o movimento do prumo com força resistiva proporcional à velocidade
com -Fr(..:2»r\'Ç,4 @l .oprumoéinicialmentepuxadoparatrásemr:0comg : ae 0 = 0.
Determine o deslocamento angular 0 e a velocidade g como função do tempo.
Desenhe o diagrama de fase se Vy{ : l0 s-r e a : l0-2 rad.

Caso III
Jo<o
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0 (rad)

FIGURA 3.13 Exemplo 3.3. O
prumo se move com 0 decrescente.

FIGURA 3.14 Diagrama de fase do Exernplo 3.3.

Soluçao. A gravidacle produz a força de restauraçáo e a componente que puxa o prumo de
volta ao equilíbrio é mg sen 0. A segunda Lei de Newton se torna

Força : m(ti)): Força de restauração * Força resistiva

mt.i; : mg.sen 0 2m\/ ,ç/Í:e 1s.+oy

Verifique se o sentido da força está correto, dependendo dos sinais de 0 e 0 . Para pequenas
oscilaçóes sen 0 ã 0, a Equaçáo 3.46 se torna

d

e +2Ys/(e + ,0:tlÍ
(3.47)

A comparaçáo desta equaçáo com a Equação 3.35 revela que arli : g/t, e F2 : gl l. Portanto,
ai : F2 e o pêndulo será criticamente amortecido. Após ser puxado inicialmente para trás
e liberado, o pêndulo acelera e, a seguir, desacelerq à medida que 0 se aproxima de zero. O
pêndulo se move somente em uma direçáo à medida que retorna à sua posição de equilíbrio.

A solução da Equação 3.47 é a Equação 3.43. Podemos determinar os valores de A e B,
substituindo a Equação 3.43 na Equaçáo 3.47 utrlizando as condições iniciais.

0(/) == (A + ljÍ)? {il

0(1 :0):---a:Á
gtü ,= lS, t:t _ 

S)(.À * I]t)t ttt

ri(r: ol == {) == B - {}A

B: {3.\ * §d

H(t).tril* \!l t 71a'"'r

()rtl **r,,' . "
{

(3.48)

(3.4e)

(3.50)
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Se calcularmos 0(l) e Íi{l) para r,ários valores de tempo até cerca de 0,5 s, podemos de-
senhar o diagrama de fase da Figura 3.14. Observe que a Figura 3.14 é consisiente com os
caminhos típicos mostrzrdos r.ra Figrra 3.1 l. A velocidade angular é sempre negativa após o início
do retorno do prumo ao equilíbrio. O prumo acelera rapidamente e, a seguir, desacálera.

3.6 Forças senoidais de impulsão

O caso mais simples de oscilação irnpelida é aquele no qual uma
variando harmonicamente com o tempo, é aplicada ao oscilador.
é então

l.' : irt - /,,.i * /rl, cos t;l (3.51)

onde consideramos uma força de restauração linear e uma força de amortecimento viscoso adi-
cional à força de impulsão. A equação do movimenro se t.orna

Itri + 1,,i - /r.r : l',, cos rr.r/

ou, utilizando nossa notação anterior,

(3.52)

força de
A força

impulsão externa,
total na partícula

onde,4 l FJ* e a é a frequência angular da força de impulsão. A soluçáo da Equação 3.53
consiste de duas partes, uma funçáo complementar -r"(l), que é a solução da Equaçáo S.53 com
o lado direito igualado a zero, e uma soluçâo particular x,,(l), que reproduz o tudo direito. A
solução complementar é a mesma que aquela flornecida na Équação :.57 6,e;a o Apêndice C):

(3.53)

(3.54)

(3.55)

(3.56)

(3.57)

(3.58)

r,(/) . r É1[.llt.rP( \rrBt -.rrr -. .l-r'rPi -yÇ- * r;l)

Para a solução particular, tentamos

x,,(l) :1) cos(tol - ô)

substituindo xr(t) na Equação 3.53 e expandindo cos(«rt - ô) e sen(ol - ô), obtemos

{l * l[(r»i - rot)cos ô + 2nÉ sen ô]] cos @l

_-{»l(arfi - r,r2)sirt 6 - 2otB cos ô]}sen rr;t : 0

Pelo fato de sen orl e cos tol serem funções linearmente independentes, esta equação pode ser
satisfeita em geral somente se o coeficiente de cada termo for anulado de foima idêntica. A
partir do termo sen ol, temos

^ 2rB
tsà: , "" LDlr - a^

portanto, podemos escrever

senô :

eosô:
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E do coeficiente do termo cos oÍ, temos

D:

Desse modo, a integral Particular é

A

(ro;i - a.,l)cosô + 2r,.rBsenô

Á

V(c,,';-r,l-):+4at§'
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(3.5e)

(3.60)

(3.61)

Á
r,.(l) = + tos(oÍ-à)t \'(.,, - '')' 

+ 
''utÊ.'

/ 2afi \
§ ll ' Io - rg \,ri _ ,r/

A quanticlade ô representa a diferença de fase entre a força de ir.r.rpnlsáo e o movimento

resultante. Um atraso ieal ocorre entre a ação da força de impulsão e a resposta do sistema'

Paraumroofixo,àmedidaquer.laumentaapartirde0,afaseaumentadeô:0em«.r:0até
6: rl2emtrl: rrr,neaÍé zàmedidaque o-+oo. Avariaçãode ôcom roémostradamaisadian-

te na Figura 3.16.
A solução geral é

",ç^.(l):x,(Í)+xr(l) (3.62)

porém x,(Í) aqui representa efeitos transitórils (isto é, efeitos que se extinguem) e os ter-

mos contidoi ,r.rru solúçáo são amortecidos com o tempo por causa do fator e(- Pt)'O termo

x,,(Í) representa os efeitos do estado estacionário e contém todas as informaçÕes para Í grande

cãmparado com l/B. Assim.

x(t>>llF) = xo(t)

A soluçáo do estado estacionário é importante em muitas aplicaçÓes e problemas (veja a Seçáo 3'7).

Os detalhes do movimento durante o período anterior ao desaparecimento dos efeitos tran-

sitórios (isto é, t = 1/ [J) dependem fortemente das condiçóes do oscilador no tempo em que a

força de impulsão é prirneiramente aplicada e também das rnagnitudes relativas da fi'equência

de impulsãá o e da irequência de amortecimento . i,r'L ü no caso de oscilaçóes subamor-

tecidai sem impulsão. Isto pode ser dempnstrado numericamente calculando xr(ÍL.x.(Í) e^a soma

x(Í) (veja a Equaçáo 3.62) para diferentes valores de B e rr,l como fizemos para a Figura 3.15. O

ulrrro iod" sà beneficiar da resolução dos Problemas 3.24 (subamortecida) e 3.25 (criticamente

amortécida) onde esse procedimento é sugerido. AFigura 3.15 ilustra o movimento transitório

de um oscilador subamortecido quando frequências de impulsáo menores e maiores do que

,,: {ri- §, são aplicaclas. Se o < ro, (Figura 3.15a), a resposta transitória do oscilador

distorce baitante a forma senoidal da funçáo de força durante o intervalo de tempo imediata-

mente após a aplicaçáo da força de impulsão, ao passo que, se a ) @t (Figura 3.15b),.o efeito

será umà modulaçao da função de força com pequena distorçáo das oscilações senoidais de

altas frequências.
A soiução do estado esracionário (x,,) é amplamente estudada em muitas aplicaçÓes e pro-

blemas (veja a Seção 3.7). Os efeitos transitórios (x.), apesar de talvez não serem tão importantes

no geral, ieverão ser entendidos e considerados em muitos casos, especialmente em certos tipos

de circuitos elétricos.

158)
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(a) (b)

FIGURA3'15h:T,:ln:::-^Ti;;".T::::'::':',:"::H1*ili1ffi:T.mporária

x. e a soma x são mostradas em (a) para frequência de impulsáo o maior
que a frequência de amortecimento o, (or > ro,) e em (b) para a 1 ar.

Fenômeno da ressonârrcia
Para determinar a frequência angular na qual a amplitude D (Equação 3.59) encontra-se em
um valor máximo (isto é, a frequência de ressonância da amplitude), definimos

,l!,t
,trul

Efetuando a diferenciação, obtemos

oi::\toi,-28) (3.63)

,/
Desse modo. /requência de ressonância or, é reduzida à medida que o coeficiente de amorteci-

mento B aumenta. Nenhuma ressonância ocorre se B ) a,,/\/2, para o qual rr.,o é imaginário e

D decresce monotonicamente com o aumento de ro.

Podemos agora comparar as frequências de oscilação para os vários casos considerados:

l. Oscilaçóes livres, sem amortecimento (Equação 3.4):

,'k

2. oscilaçóes livres, com amortecimer.,u*]r- u.rrr,

ai-ai,-§!

OscilaçÕes impelidas, com amortecimento (Equaçáo 3.63):

a,il: aí - 29!

e obsenamos que (,o ) or ) oR.

3.

xí É = 0'30
a:5a1
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Normalmente, descrevemos o grau de amortecimento de um sistema oscilatório em terlnos
do "fator de qualidade" Qdo sistema:

a: (3.64)

Se um pequeno amortecimento ocorrer, Q será muito grande e a forma da curva de ressonância
se aproxima daquela de um oscilador não amortecido. Porém, a ressonância pode ser total-
mente destruída se o amortecimento for grande e Q for muito pequeno. A Figura 3.16 mostra as

curvas de ressonância e fase para vários valores diferentes de Q. Essas curn'as indicam a reduçáo
da frequência de ressonância com uma diminuiçáo em Q (isto é, com um aumento do coefi-
ciente de amortecimento B). Entretanto, o efeito náo é muito grande, o desvio da frequência é

menor do que 3% mesmo para Q tão pequeno como 3 e é cerca de 187o para Q : 1.

Para um oscilador ligeiramente amortecido, podemos demonstrar (veja o Problema 3.19) que

Q: (3.65)

onde Ao representa o intenalo de frequências entre os pontos na cunra de ressonância da am-
plitude que são V{i : O.7t)7 da amplitude máxima.

Os valores de Q encontrados nas situaçóes físicas reais variam bastante. Nos sistemas

mecânicos normais (ex. alto-falantes), os valores podem ficar na faixa algumas unidades a 100

ou algo em torno desse valor. Os osciladores de cristal de quartzo ou os diapasões podem ter Qs
de l0a. Circuitos elétricos altamente sintonizados, incluindo cavidades ressonarltes, podem ter
valores variando de l0a a 105. Podemos também definir Qs para alguns sistemas atômicos. De
acordo com o quadro clássico, a oscilaçáo de elétrons dentro dos átomos leva à radiação ótica. A
precisão das linhas espectrais é limitada pela perda de energia por radiação (amortecimento por
radiaçáo). A largrra mínima de uma linha pode ser calculada classicamente e é10 Àr.r = 2 X 10 "'ttr.

O valor Q desse tipo de oscilador é, portanto, aproximadamente 5 X 107. Ressonâncias com os

maiores Qs conhecidos ocorrem na radiaçáo dos lasers a gás. As mediçóes com esses dispositivos
têm produzido Qs de aproximadamente 1014.

FIGURA 3.16 (a) A amplitude D é mostrada como uma função da frequência de impulsáo
to para vários valores do fator de qualidade Q. Tâmbém mostra (b)

o ângulo de fase ô, que é o ângulo de fase entre a força de impulsão
imento resultante.

@tt

2p

lru
Âa.r

(a)

ro Veja Marion e Heald (MaBO).



108 Dinâmica clássica de partículas e sistemas

A Equação 3.63 fornece a frequência de ressonância da amplitude. Vamos agora calcular a
frequência de ressonância da energia cinética - ol, seja, o valor à. , pu.u o qualã valor de I é
máximo. A energia cinética é fornecida por 7' : .],rri2, e, calculando i aa nquaçao 3.60, temos

r:gseníror*ô)
V (roi - r,rr)r + yr:7-

de modo que a enereia cinética se torna

7: a-
2 (ril - o2)t + 4a2§2

'sen2(tr.rt * ô) ,

o valor médio do quadrado da função seno calculado sobre um período éll

sen:(orl - ô) : #l',' 
''r",r:1or- 

ô)d/: i

7-: ttlil2 
,

ú)-

2 (.i :(art - ô)

Para obter um valor de 7 independente
completo de oscilação:

do tempo, calculamos a média cle I em

rn.A2

Portanto.

mÂ) (t) -7': 4 (r,t; - ,rr), * 4to2B)

O valor de co para (Z) um máximo é rotulado conlo 01. e obtido de

tt tl
,b'l = í)

Diferenciando a Equação 3.70 e igualando o resultado a zero, encontramos

at : o,l

(3.66)

(3.67)

um período

(3.68)

(3.6e)

(3.70)

(3.71)

de modo que a ressonância da energia cinética ocorre na frequência natural do sistema de os-
cilaçÕes não amortecidas.

Portanto, vemos que a ressonância da amplittrde ocoÍTe a uma Íiequência , t/or'i, * Zg,, uo
passo que a ressonância 

rda energia cinética ocorre em r.l0. Pelo fato dã a energia potencial ser
proporcional uo S"utdo da amplitude, a ressonância âa ene.gia potencial"deverá também
ocorrer .^ {.;:í{t A constatação de que as energias cinética e potencial ressonam em
frequências diferentes é um resultado do fato cle que o Ãcilador amortecido não é um sistema
consen'ativo. A energia é continuamente trocada com o mecanismo de impulsão e está sendo
translerida ao meio de amortecimento.

3.7 Sistemas físicos

Afirmamos na introdução deste capítulo que as oscilaçóes lineares se aplicam a mais sistemas do
que somente às pequenas oscilaçóes da massa - mola e do pênclulo simples. A mesma formulaçáo
matemática se aplica a um conjunto inteiro de sistemas físicos. os sistemas mecânicos incluem

(3.72)

o inlportante resultado de que a média sobre um período completo cle sen2ol ou
r',rrt,r1 = i.

11 O leitol der,erá comprovar
r r,s rul é izual a l : sen 1147 

=
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o pêndulo de torção, corda ou membrana vibratórias e vibraçóes elásticas cle barras ou placas.
Esses sistemas podem ter sobretonslz e cada sobretom pode ser tratado em grande parte do
mesmo modo que fizemos na discussão anterior.

Podemos aplicar nosso sistema mecânico de forma análoga aos sistemas acústicos. Nesse
caso, as moléculas de ar vibram. Podemos ter ressonâncias que dependem das propriedades e
das dimensões do meio. Vários fatores provocam o amortecimento, incluindo o atrito e a radia-
çáo das ondas de rádio. A força de impulsão pode ser um diapasão ou corda vibrando, entre
muitas fontes de som.

Os sistemas atômicos também podem ser representados classicamente como osciladores li-
neares. Quando a luz (consistindo de radiação eletromagnética de alta frequência) incide sobre o
material, ela provoca a vibraçáo de átomos e moléculas. Quando a luz, tendo uma das frequências
ressonantes do sistema atômico ou molecular, incide sobre o material, a energia eletromagnética
é abson'ida, provocando a oscilaçáo dos átomos e rnoléculas com grande amplitude. Grandes
campos magnéticos da mesma frequência sáo produzidos pelas cargas elétricas oscilantes. A
mecânica ondulatória (ou a mecânica quântica) utiliza a teoria dos osciladores lineares para
explicar muitos dos fenômenos associados à absorção, dispersão e radiação da luz.

A teoria dos osciladores lineares é utilizada até para descrever os núcleos. Um dos modos de
excitação dos núcleos é a excitação coletiva. Nêutrons e prótons vibram ern r,ários moyimentos
coletivos. As ressonâncias ocorrem e o amortecimento existe. A analogia da mecânica clássica é
muito útil na descrição do movimento.

Entretanto, os circuitos elétricos são os exemplos mais obsen'ados de oscilaçóes não mecâni-
cas. Na verdade, por causa de sua grande importância prática, o exemplo elétrico foi tão ex-
tensamente investigado que a situaçáo é, com frequência, invertida e as vibraçoes mecânicas
sáo analisadas em termos do "circuito elétrico equivalente". Dedicamos dois exemplos aos cir-
cuitos elétricos.

@
Encontre o circuito elétrico equivalente ao sistema de massa - mola suspenso, mostrado na
Figura 3.17a, e determine a dependência do tempo da carga q no sistema.

Soluçao, Vamos primeiro considerar as quantidades análogas nos sistemas mecânicos e elétri-
cos. A força F (: mg no caso mecânico) é análoga à força eletromotriz (fem) t. O parâmetro de
amortecimento ó tem a resistência elétrica análoga rR, que não está presente nesse caso.

i6l

r/l

Co

EI

9t

D)

Ir

o

r
0

ü

i
)

x=0

x:h ffi
C

(a) (b)

FIGURA 3.17 Exemplo 3.4 (a) sistema de massa-mola suspenso;
(b) circuito elétrico equivalenre.

t2 Sobretom não deve ser confundido com harmônica. (N.R.-L)
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O deslocamento r tem a carga elétrica análoga q. Mostramos outras quantidades na -làbela 
3.1.

se examinarmos a Figura 3.17a, remos r1h ---» {). n -) 1,. f: --+ t, x --+ q, e i--+ 1. sem o peso da
massa' a posiçáo de equilíbrio será em x : 0. A adição da força graviiacional estende a mola
por um valor /t : mglh e desloca a posição de equilíbrio para x : à. A equação do movimento
se torna

nrÍ*h(r-ir):O

rri * lrr -. ÀÀ

com soluçáo

.r(t1 -- 7, * il r:os t-r,il

onde escolhenlos as condiçoes iniciais x(l : 0) : h + A e i (r : 0) : 0.

(3.73)

(3.74')

TABELA 3.I tidades mecânicas e elétricas ANÁL OCaS

Mecànicas Elétricas

q

q: I
L
R
C

j

Dl

b

tk
F

Deslocamento
Velocidade vetorial
N{assa

Resistência cle amortecimento
ConÍ'ormidade mecânica
Amplitude da força aplicada

Carga
Corrente
Indutância
Resistência
Capacitância
Amplitude da força eletromorriz (emf) aplicada

Desenhamos o circuito elétrico equivalente na Figura 3.17b. A equação de Kirchoff em tor-
no do circuito se torna

.tll I i - tlt
I - * - ll tlr = f = -rlt ( .l (. (3.75)

onde q, representa a carga que deve ser aplicada a C para produzir uma tensão t Se utilizarmos
1 = q, temos

r.ii +

Se qr = qne I :0 em I : 0, a soluçáo é

! :'t,
C(, (3.76)

(3.77)q(t) : q1 + (.!,, - í/l) cos o()l

que é a analogia elétrica exata da Equação 3.74

Considere o circuito RLC em série mostrado na Figura 3.18, impelido por uma força eletro-
motriz (fem) de valor Eo setr a/. Detert.nine a corrente, a tensáo Vrairavés do inãutor e a
frequência angular ro na qual I. tem r.alor máximo.

Solução. As tensóes atra\'és de cada um dos elementos do circuito na Figura 3.1g são

r'1 t't.! t.;i

l' t: RI : n*: O,

t,:!
(

Idt
na

,{ ::

éf,

Sa

br,r

re!

Pa

uti
sid

qLr

fre

a"
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de modo que as quedas de tensão em torno do circuito tornam-se

t.ii + 1i;, *'! ' r'',"n*'

Identificamos esta equação como similar à Equaçáo 3.53, a-qu:rl iá resolvemos. Além das relaçóes
naTàbela 3.1, temos também §: biTnt--+u,'2L, a,,: \/tr;u,---+li\t.f ., e ,4: l:,,/rtr--+1i,,/1..
A soluçáo para a carga tl é fornecida pela transcriçáo da Equação 3.60 e a equaçáo da corrente 1

é fornecida pela transcrição da Equação 3.66. que nos permite escrever

*/t
f : - -:---+ij: sen(r,.rl * ô)

/ I \,
\'/(- - \,* - ,,, 

)
onde ô pode ser determinado pela transcriçáo da Equação 3.61.

E9 sen roÍ

C

FIGURA 3.18 Exemplo 3.5. Circuito RLC com fem alterrrada.

A tensão atrar,és do indutor é encontrada a partir da derivada da comente.

dl - u l.l'."I--, :tos(tol ô),.,1t i_ ll \r.,/lit-l' -,',t,1\ \t,r í. )
: l'(ro) r:os (rol - t5)

Para determinar a frequência de impulsáo o*"*, eue faz V, atíngir o valor máximo, devemos
utilizar a derivada de I/. em relação a «l e igualar o resultado a zero. Precisamos somente con-
siderar a amplitude V(at) e náo a dependência do tempo.

d.l'(L,t) _
,lu f , I r-,1',:

;tr'-(,r -'' ))L\/J

Saltamos alguns passos intermediários para chegar a esse resultado. Determinamos o valor ro*u*
buscando igualar o termo entre parênteses no numerador a zero. Efetuando essa igualdade e
resolvendo para @,,-,, temos

0,u.,*:-r+=ffi
1i 

l-r; - -

que é o resultado necessário. Obser-ve a diferença entre esta frequência e aquelas fornecidas pela
frequência natural, o-r,, = I i ViÍ,. e a frequência de ressonância da carga (fornecida pela trans-
criçào da Equação 3.63), V I tl: t-,)t:.



A quantidade entre parênteses no lado esquerdo é um operador linear, que podemos represen-
tar Por L. Se generalizarmos a função de força dependente do tempo nolado direito, pád.-o,
escre\el a eqrraçào de morimento como

Llz Dinâmica clássica de parÍculas e sistemas

3.8 Princípio da sobreposição - Séries de Fourier
As oscilações que temos discutido obedecem a uma equação diferencial da forma

/,tt ,/ \
\7'- ",t, 

- 
'')\í/) 

= It.rg.1/ (3.78)

Lxff) : 7'11.1 (3.7e)

Uma propriedade importante dos operadores lineares é que eles obedecem ao princípio da
sobreposição. Esta propriedade resulta do fato de que os operadores lineares são áistributivos,
isto é,

L("r, + r") : L(.t,) + L(x.:) (3.90)

Portanto, se tivermos duas soluções, x,(l) e x,(l), para duas funções de força diferentes, F,(l)
e lt,(l),

L.t, : 1:, (t). Lr'" : 1.:(l)

podemos solnar essas equaçóes (multiplicadas por constantes arbitrárias a, e a2)e obter

(3.81)

L(a,r, + cv,.r:1) : atl.'t(1) + .ytli(I) (3.82)

Podemos estender este argumento para um conjunto de soluçÕes x,,(t), cadauma das quais apro-
priada a uma determinada {(l):

Lri,.,. \ s
\' r \tt): Ztt l'\tt

Esta é justamente a Equação 3.79 se identificarmos as combinaçóes lineares como

§\íl) - - rr r,(/)

l:rtt I,,, É tlt
\

Se cada uma clasrfunçoes indivicluais {,(Í) tiver uma dependência harmônica do tempo,
como cos r,.r,,1, sabemos'que a solução correipondente x,,(l) sÊrá fornecida pela Equação 3.60.
Desse modo, se F(1) tern a forma

lrlr - )rr,. t.Os(ro ,,t - ó,,)

a solução do estado estacionário é

(3.83)

r(r): 1) (Y 
,,

\ tt,,; - .ul)- + 1,,.,i,Ê'

(3.84)

(3.85)

cos(or,,/-dr,,*ô,,) (3.86)

onde

/ 2a,,8 \o,,: tg 'l 

-l
\@il - ((r;/ (3.87)
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Podemos anotar soluçóes similares onde F(l) é representada por uma série de termos,
(auL - Ó,,). Portanto, chegamos à importante conclusáo de que, se alguma função de força
arbitrária F(Í) pode ser expressa como uma série (finita ou infinita) de termos harmônicos, a

solução completa também poderá ser escrita como uma série similar de termos harmônicos.
Este é um resultado extremamente útil, pois, de acordo com o teorema de Fourier, qualquer

função periódica arbitrária (sujeita a certas condiçóes que não são muito restritivas) pode ser

representada por uma série de termos harmônicos. Desse modo, no caso físico usual onde F(l) é

periódica, com período r: 2rla,

temos então
(3.88)

(3.8e)

onde

a,,

(3.e0)

ou, pelo fato de F(/) ter um período r, podemos substituir os limites da integral 0 e z pelos limi-
t.t -l r: *r/ct e +]r : -trr/oy.

F(i+r;:P11;

t+
ltltl : 

,rr,, 
* ,2,(u,(.tts)tal * lt,,sen ttult

ft,, :

b,, :

: i I,'r, 
r'1, .,s rrror',/r'l

: 
; J," r'tsen ttar"tr'J

3l 
-=' 

"'l' 
t'«'"rc'rl"1l'f

?1,-.,,,t'tsen t,ar',tr'l
(3.e1)

Antes de discutirmos a resposta dos sistemas amortecidos para funções de força arbitrárias
(na próxima seção), damos um exemplo da representaçáo de Fourier das funçóes periódicas.

@
Uma função de força de impulsão com forma de "dente de serra" é mosrada na Figura 3.19.
Determine os coeficientes í,, e á,, e expresse F(Í) como uma série de Fourier.

Soluçao. Nesse caso, F(Í) é uma função ímpar, F(-t) : - F(t), sendo expressa por

Pelo fato de F(l) ser ímpar, todos os coeficientes n,, se anulam de forma idêntica. Os á,, sáo

fornecidos por

taAlil):.1 . =-/. -r./2 1t1rr2
t :ll

ír) -,'l I

b: ;l 1'sentrutt'lt',, .)*: I
-tt J i tú

.r'Á Í- l't:<ts tr,i l' sen rrc,-rl'-] I- " "'
l_-*-rl

2tr')l ,,, ' tt!o).! _l l_" ,

ar:- I 2r .l
':Tl- ltu)- Itil

(3.e2)

(3.e3)
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l<_ r __*l

FIGURA 3.19 Exemplo 3.6. Uma funçáo de força de impulsão com forma de dente de serra.

onde o termo (- l;'*t considera o fato de que

Í* r. r ímpar
-cos lrz' : (

[- t. ,i par (3.e4)

Portanto, temos

1l-
l;ç17::l sento/

ltL
r ' --l-rsen?co1 r -Sen:i@/ 

]
(3.e5)

A Figura 3.20 mostra os resultados para dois termos, cinco termos e oito termos dessa
expansão. A convergência para a função dente de serra náo é tão rápida.

Devemos observar duas características da expansáo. Nos pontos de descontinuidade
(t : trl2), a série produz o valor médio (zero) e, na região imediatamente adjacenre aos
Pontos de descontinuidade, a expansão "excede" a funçáo original. Este último efeito,

FIGURA 3.20 Resultados do Exemplo 3.6. Representação em série de Fourier da funçáo
da força de impulsão com forma de dente de serra.

o
t(

fL



conhecido como fenômeno de Gibbs,ls ocorre em
cesso de Gibbs tem o valor aproximado de gVa em
no limite de uma série infinita.
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todas as ordens de aproximaçáo. O ex-
cada lado de qualquer descontinuid ad.e, até

3.9 Resposta dos osciladores lineares a funções de força de
impulsão (Opcional)

Nas discussões anteriores, consideramos principalmente as oscilações no estado estacionário.
Para muitos tipos de problemas físicos (particularmente aqueles que envolvem circuitos
elétricos oscilantes), os efeitos transitórios sáo muito imporiantes. Na verdade, a soluçáo
temporária pode ser de grande interesse nesses casos. Nessa seçáo, examinaremos o com-
portamento temporário de um oscilador linear sujeito a uma força de impulsão com açâo
descontínua. Obviamente, uma força "descontínua" é uma idealização, poi, u aplicaçáo de
uma força sempre leva um tempo finito. Porém, se o tempo de aplicàção^é p.q.rÉ.ro quando
comparado ao período natural do oscilador, o resultado dà caso iàeal ã rma ,pio"i-uçao .r-
treita com a situação Íísica real.

A equação diferencial que descreve o movimento de um oscilador amortecido é

t+2Bi+roii1:I/)
A solução geral é composra das soluções complemen,".J:'. parriculares.

;x(l):x.(l)+r,,(1)
Podemos escrever a solução complementar como

x,(t) : c-§t(At c()s(rrl + A,senrr;,1)

onde

*,=fr'|,-B' (3.ee)

(3.e6)

(3.e7)

(3.e8)

A soluçâo particular xr(r) depende da natureza da função de força F(/).
Dois tipos de funçóes de força descontínuas idealizadas sáo de considerável interesse. EIas

são a função degrau (ou função de Heaviside) e a função de impulso, mostradas nas Figuras
3.21a e b, respectivamente. A função degrau D é fornecida por

"r,,,,:{l], 'l',", (3.100)

onde a é uma constante com dimensóes de aceleração e onde o argumento Ío indica que o
tempo de aplicação da força é t = to.

^ A funçáo de impulso 1 é uma função degrau positiva aplicada em / = Í0, seguida por uma
função degrau negativa aplicada em algum t.-pà posterior Í,. Desse modo,

) * H(tt)

t<
l,t1lllt

t)

(3.101)
t) tr

13.fosiah Willard cibbs (1839-1903) descobriu esse eleito empiricamente em 18g8. Uma discussão detalhada é 1ôr-
necida, por exemplo, por Davis (Da63, p. 113-1 18). o valor do ercesso é realmenre g,94g0 ... %.

I(til, t,) :

l(t,t, tt) :

H(1,'

t'
Ií
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Apesar de escrevermos as funçóes de Heaviside e impulso como H(to) e l(to, tt) para simplifi-
car' essas funçóes dependem do tempo / e sáo mais apropriadamente expressas cor11o Hir; to)
e I(t; to, tr).

F(t)
m

to

(a) (b)

FIGURA 3.21 (a) Funçáo degrau; (b) funçáo de impulso.

Resposta a uma funçâo degrau
Para funções degrau, a equaçáo diferencial que descreve o movimento para t > to é

.i+2pi]_otix:n, Í)tu (3.102)

consideramos as condiçóes iniciais como sendo x(lo) : 0 e (/o) = 0. A soluçáo particular éjustamente uma constante e a análise da Equação S.iOZ mostra que ela deve ,r, oirí. Assim,
a solução geral para 1 > 10 é

l(t) : 6,-P(1- r,,) [Ár c()s (rr(Í - t,,) * ,1:sen ut(t _ 1,,)] * _{.;
(r 

a;

A aplicaçáo das condiçóes iniciais produz

(3.103)

A,: -:t-. .{,:
@lt

Portanto, para t > lo, temos

nf
.x(l) : _!l | -. /j(/-/,)cos @t(t_ t,)

údl L

ex(r):0paraÍ<to.

_§a
@ @,i

(3.104)

Br' l] ''r ' I- 
* sena.r,(1 -r,,, 

I

(3.105)

Funçáo resposta au da força.

I(to,t)

FIGURA 3.22 para a função degr
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Se, para simplificar, consideramos ln = 0, a solução poderá ser expressa como

(3.106)

Essa função resposta é mostrada na Figura 3.22 para o caso B = 0,2ar. Deve hcar claro que a
condiçáo final do oscilador (isto é, a condiçáo do estado estacionáiio) é simplesmente um
deslocamento por um valor de «/al.

Se nenhum amortecimento ocorrer, Ê : 0 e @t = @0. Entáo, parato: 0, temos

'r.ft) :{9t1 -cos«.r,,ÍJ, P:o (3.107)
@it

Desse modo, a oscilaçáo é senoidal com extremos de amplitude x : 0 e x :2a/oü (veja a
Figura 3.22).

Resposta a uma função impulso
Se considerarmos a função impulso como a diferença entre duas funções degrau separadas
porumtemPolr _ to: r, então, pelo fato de o sistema serlinear, a solução geral para t > tté
fornecfda pela sobreposição das soluçóes (Equação 3.105) das duas funçóes degrau tomadãs
individualmente:

'(') 
: # [' - ., Êtcos c"' ,' * 9d"', ',']

,u, = *,1, 
* ,-u,, i,)cosr.,r(r - 1,,) ry*n@r(r- ,,,)]

-* 
[, 

- .t3Ír r',-;) çes tt t(t - to - r) sen cu,(Í - ,,, - ,r]

: 
#l-.'' ,,,r, ar(t - tr, - r) - cos ro, (Í - t,,)

.Tsento,(r * r,, f - *sen<"r,(/- 
r,,r], t ) tr (3.108)

A resposta total (isto é, as Equaçóes 3. I 05 e 3. 1 08) para uma função impulso com duração
r : 5 x 2n/al aplicada em t : tré mostrada na Figura 3.22 para B: 0,Zoo.

Se considerannos a duraçáo r da função impulso se aproximando de iero, a função res-
posta se tomará táo pequena a ponto de ser anulada. Porém, se considerarrnos a --+co à medida
q.r: , - 0 de modo que o produto ar seja constante, a resposta será finita. Esse caso particular
de limitação é consideravelmente importante, pois ele se aproxima da aplicação de umâ força de
impuslão que é um "pico" em Í : ro (isto é, r 11 2r/a 1).ta eueremos expandir a Equação 3.10g

r1 Um "pico" desse tipo é normalmente denominado como funçáo delta e expresso como ô(l - Ío). A função delta tem
apropriedade deque ô(t) : 0paraÍ * 0e ô(0) : ó, mas

i' 
"i'' 

- t,,\rtt = |.,-
Portanto, essa náo é uma função apropriada no sentido matemático, mas pode ser definida como o limite de uma
funçáo bem comportada e altamente localizada (como uma funçáo gaussiana) à medida que o parâmetro da largura
se aproxima de zero. Veja também Marion e Heald (MaBO, Seção l.l1).
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FIGURA 3.23 Funçáo resposta para a função impulso da força.

fazendo?J0,porém,comá:ar:constante.ConsidereA:t-tneB:te,aseguir,useas
Equaçóes D.1 I e D. t2 (do Apêndice D) para obter

-U, : ILB'j-{or';.o* L.t(t - 1,,)cos r,.r17 * sen ror(l - t,,)senar,rlai t

Br§'
-c()s tr,ll(Í- Íi)) * 

-fsen 
ar(t* /,,)costr-rtÍ - (:osr,rr(Í- lx)senoryr]

0)1

BI
-seniuuJt-t,,)J. ,),,, (3.10e)

Pelo fato de r ser pequeno, podemos expandir 
"B', 

cos orr e sen c,r,r utilizando as Equações
D.34, D.29 e D.28, mantendo somente os primeiros termos em cada uma. Após a multiplica-
çáo de todos os termos contendo r, mantemos somente o termo de mais baixa ordem de r.

i 
'u,,- 

t,,trtt . I

l

Utilizando a Equaçáo 3.99 para tofr e r = bla temos finalmente,

(t1 - rt" tt''--"s€Ír 
íd1 tt - t,,ll a,, * q-ll. 

Í ) /, (g.ll0)ui L @r_l

Essa funçáo resposta é mostrada na Figura 3.24 para o caso B = 0,2a4. Observe que, à me-
dida que Í assume um valor grande, o oscilador retorna à sua posiçáo original de equilíbrio.

O fato de que a resposta de um oscilador linear a uma força de impulsão pode ser repre-
sentada na forma simples da Equação 3.110 leva a uma técnica poderosa para a manipulação
de funçóes de força §erais, desenvolvida por Green.rs O métoào de Gréen se baseià na re-
presentação de uma função de força arbitrária como uma série de impulsos, mostrada esque-
maticamente na Figura 3.25. Se o sistema de impulsáo é linear, o princípio da sobreposição é

r'5 George Green (1793 - l84t), um matemático inglês autodidata.
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FIGURA 3.24 Solução da função resposta para um pico (ou funçáo delta)
da funçáo de força.

válido e podemos expressar a parte não homogênea da equação diferencial como a soma das
funçóes de forças individuais F,(t)l*, as quais no método de Green sáo forças de impulso:

x + 2P* + aix- ,,i-ry : ,,i-r,,{0 (3.1 t l)

1,,(t) : I(t,,, t,, + t)

íu "(t ")': 
10.

O intervalo de tempo no qual 1,, attJa é t,*, -
impulso é, de acordo com a Equaçáo 3.1 10,

t,,<t<t,,,1. 
1

caso contrário (3'112)

t,,: r, e r(Zn/ay. Asoluçãoparaon-ésimo

,,a) : !.!-üe 8,1 r, )sen a r(t - t,,), t ) t,, + r
ú)1

e a solução para todos os impulsos até e incluindo, o N-ésimo impulso é

Ja(1)r
*(t) : 

,,2_,;(-lJ(t 
t4\ sencol(/ - 1,,), Í,r.( I ( t.,,nr

Se considerarmos o intervalo r se aproximando de zeto e escrevermos Í,, como l',
torna uma integral:

(3.113)

,,, : 
l_fd-P(/-1')sen 

a,(t* t')dt'

(3.114)

a soma se

(3.1 r5)

Deltnimos

G(t,, t'1 = Í*'

P

-É(1-l')sen or(t - t'), t> l'

t< t'
(3.1 r6)
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FIGURA 3.25 Uma funçáo de Í'orça arbitrária pode ser representada como uma
série de impulsos, um método conhecido como método de Green.

Então, pelo fato de

ma(tt) : P11'1 (3.1 r7)
temos

,(O : 
J'_rI 

t')o(t, t')rtt' (3.1 r8)

A função G(t, t') é conhecida como função de Green para a equação do oscilador linear
(Equação 3.96). A soluçáo expressa pela Equação 3.118 é válida somente para um oscilador
inicialmente em repouso em sua posição de equilíbrio, pois a solução que utilizamos para um
único impulso (Equaçáo 3.110) foi obtida somente para uma condição inicial desse tipo. Para
outras condiçóes iniciais, a solução geral pode ser obtida de forma análoga.

O método de Green é geralmente utilizado para a soluçáo de equações diferenciais li-
neares náo homogêneas. A principal vantagem do método reside no fato de que a funçáo de
Green G(t, t'), que é a solução da equação para um elemento infinitesimal da parte não ho-
mogênea,7Z contém as condições iniciais - portanto, a solução geral, expressa pela integral de
F(() G(t,l'), também contém automaticamente as condiçóes iniciais.

@
Determine x(l) para uma função de força de decaimento exponencial, começando em Í : 0 e
com a forma abaixo para Í ) 0:

l:(t):1;,.,r'rt, Í>i) (3.119)

Soluçr

Alterz

EStA

parâr
pequ
a Fig
a resl
segui
tude
Equa

Dess
tude
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Soluçao. A soluçáo para x(t), de acordo com o método de Green, é

r(0 : .tl'p-Ptt' 1',Sen c,l t(t - t,)(lt,

Alterando a variável para z : @1(t-t') temos

t2l

Fu ["x(1): - :; I e
»tai lu,t

h'/nt

*tt pI 0 - í3) / o t)z sen z dz

x

x(Í)

v-p \l
u "t"'tt 1 I

t

7.

F,, ft

-l 

c
matJo

e-yt- e-pt (.o, ,,, -t
iL

(3.r20)

(3.122')

(v - §)'+ a (3.121)

Esta função de resposta é ilustrada na Figura 3.26 para três combinações diferentes dos
parâmetrosdeamortecimentoBeT.QuandoTégrandesecomparadoaBeseambosforem
pequenos se comparados a (l)0, a resposta se aproximará daquela para um "pico". Compare
a Figura 3.24 corn a curva superior na Figura 3.26. Quando 7 é pequeno se comparado a B,
a resposta se aproximará da forma da própria funçáo de força, ou seja, um aumento inicial
seguido por um decaimento exponencial. A curva inferior na Figura 3.26 mostra uma ampli-
tude em decaimento, sobreposta por uma oscilaçáo residual. Quando B e 7 forem iguais, a
Equação 3.121 se torna

x(0 : + e-'Pt(L - cosrrrlt), §: y
tlt{i -1

l7r

Desse modo, a resposta é oscilatória com "período" igual a2rla, porém com uma ampli-
tude decaindo exponencialmente, como mostrado na curva intermediária da Figura 3.26.

Fd*
11-pY a ,7*

il8)

lfar
dor
um
àra

s li-
rdr
hc.
lde

l-l r

ll9r

F{m

Ty:p*A

Flm

O-pf;,',--

P = o.lt"lo
y = 0.3o0

P = 0.2<oo

y = o.2ao

É = 0.3aro
y = 0.laro

FIGURA 3.26 Funçáo resposta do Exemplo 3
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Aresposta do tipo fornecido pela Equaçáo 3.121 poderia resultar, por exemplo, se um
circuito eletrônico em repouso, porém intrinsecamente oscilatório, fosse subitamente impul-
sionado pela tensão em decaimento de um capacitor.

PROBIJMAS

3.1. Um oscilador harmônico simples consiste de uma massa de 100 g presa a um fio cuja constante de

força é 10a dinas/cm. A massa é deslocada em 3 cm e liberada do repouso. Calcule (a) a frequência

natural v,, e o período ru, (b) a energia total e (c) a velocidade máxima.

3.2. Considere o movimento no problema anterior ocorrendo em um meio resistivo. Após l0 s osci-

Iando, a amplitude máxima se reduz à metade do valor inicial. Calcule (a) o parâmetro de amor-
recimenro Ê, (b) a frequência u, (compare com a frequência náo amortecida v,,) e (c) o decremento
do movimento.

3.3. O oscilador do Problema 3-l é colocado em movimento com velocidade inicial de 1 cm/s em
sua posição de equilíbrio. Calcule (a) o deslocamento máximo e (b) a energia potencial máxima.

3.4. Considere um oscilador harmônico simples. Calcule as médias temporais das energias cinética e

potencial em um ciclo e demonstre que essas quantidades sáo iguais. Por que este é um resultado

razoável? A segr.rir, calcule as médias espaciais das energias cinética e potencial. Discuta os resultados.

3.5. Obtenha uma expressáo para a fraçáo de um período completo gasto por um oscilador harmônico
simples em um pequeno inten,alo Àx em uma posição x. Desenhe as curvas dessa funçáo aersus x

para várias amplitudes diferentes. Discuta o significado fÍsico dos resultados. Comente sobre as

áreas sob as várias cunr'as.

3.6, Duasmassasur = 100 gemz= 200gdeslizamlivrementeemumapistahorizontalsematritoe
sáo conectadas por uma mola cuja constante de força é k : 0,5 N/m. Determine a frequência do
movimento oscilatório desse sistema.

9.7. Um corpo com área de seçáo transversal uniforme,4 : 1,0 cm2 e densidade de massa p = 0,8 g/ cm:}

flutua em um líquido de densidads pu = 1,0 g/ cm:] e, no equlíbrio, desloca um volume
I/ = 0,8 cm3. Demonstre que o período de pequenas oscilações em torno da posiçáo de equlíbrio
é lornecido por 

r : ?rV 
' 

g.r

onde g é a intensidade do campo gravitacional. Determine o valor de r.

3.8. Um pêndulo se encontra suspenso na cúspide de uma cicloider6 em um suporte rígido (Figura

3.4). O caminho descrito pelo pmmo do pêndulo é cicloidal e fornecido por

x : a(Ó - sen @), 1:a(cos@-1)

ondeocomprimentodopênduloél:4aeonde@éoânguloderotaçáodocírculogerador
da cicloide. Demonstre que as oscilações sáo extamente isócronas com frequência au = i g/l
independente da amplitude.

16 O leitor náo familiarizado com as propriedades das cicloides deverá consultar um texto sobre geonretria analítica.

3.1 2.

3.1 3.

3.14.

3.15.

3.16.
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FIGURA 3.4 Problema 3.8.

3.9.i Urna partícula de massa ?7, se encontra em repouso na extremidade de uma mola (constante de
força : Â) suspenso a partir de um suporte fixo. Em I : 0, uma força para baixo constante I é
aplicada à massa e atua por um tempo lu. Demonstre que, após a remoção da força, o desloca-
mento da massa a partir de sua posição de equilíbrio (x = fr0, onde x é para baixo) é

I.'Í * t, : * [cosrr.r,,(/ * /,,) - cosro,,/]

onde roi : k/n.

3.10. Se a amplitude de um oscilador amortecido diminui para lle de seu valor inicial após z períoclos,
demonstre que a frequência do oscilador deverá ser aproximadamente [l - (tta.:z:) r] vezes a
frequência do oscilador náo amortecido correspondente.

Derive as expressões das curvas de energia e perda de energia mostradas na Figura 3.8 para o
oscilador amorteciclo. Para um oscilador ligeiramente amortecido, calcule a taxa média na qr-ral
o oscilador amortecido perde energia (isto é, calcule uma média temporal sobre um ciclo).

3.12. Um pêndulo simples consiste de uma massa ?/r suspensa a partir de um ponto fixo por uma haste
de peso e extensáo desprezíveis de comprimento l. Obtenha a equação de movimento e, na
aproximaçãoondesen 0=0, demonstrequeafrequêncianatural é -u: r@,ondegéainten_
sidade do campo gravitacional. Discuta o movimento no caso de ele ocorrer em um meio viscoso
com lorça de retardo :t,,,\,Q à.

3.13. Demonstre que a Equaçáo 3.43 é, na realidade, a soluçáo para o amortecimento crítico, supondo
trma solução da forma x(Í) : y(Í)exp (- Bt) e determinando a funçáo 1(t).

3.14. Expresse o deslocamento x(l) e a velocidade (Í) do oscilador sobreamortecido em termos de fun-
ções hiperbólicas.

3.15. Reproduza as Figuras 3.10b e c para os mesmos valores fornecidos no Exemplo 3.2, porém con-
sidereB=0,1 s-leô:zrad.Quantasvezesosistemacruzaalinhax:0antesdeaamplitude
finalmente cair abaixo de l0-2 de seu valor máximo? Qual gráfico, b ou c, é mais útil pu.á d.t".-
minar este número? Explique.

3.16. Discuta o movimento de uma partícula descrito pela Equação 3.34 no caso de á < 0 (isto é, a re-
sistência de amortecimento é negatita).

3.17. Para um oscilador amortecido e impelido, demonstre que a energia cinética média é a mesma em
uma frequência com um determinado número de oitavaslT acima da ressonância da energia ciné-
tica, bem como a uma frequência com o mesmo número de oitavas abaixo da ressonância.

l7 Uma oitava é um inten'alo de lrequências no qual a frequência mais alta equivale justamente ao dobro da Íi.equên-
cia mais baira.
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3.18. Demonstre que, se um oscilador impelido é somente ligeiramente amortecido e impelido pró-
ximo à ressonância, o valor Q do sistema é aproximadamente

o = 2- * / Energia total \- 
\uneqgra 

perdida durante unt períodor/

3.197 Para um oscilador ligeiramente amortecido, demonstre que Q = <oç/ Aa (Equação 3.65).

3.20. Desenhe uma cun/a de ressonânciadauelocidade para um oscilador impelido e amortecido com

Q : 6 e demónstre que a largura total da curva entre os pontos correspondentes a i",.,*/V'T é

aproximadamente igual a o,r/6'

3.21. Use um compurador para produzir um diagrama de espaço de fase similar à Figura 3.11 para

o caso de amortecimento crítico. Demonstre analiticamente que a equaçáo da linha da qual os

caminhos de fase se aproximam assintoticamente é i : - Px Mostre que os caminhos de fase

para, no mínimo, três posiçôes iniciais acima e abaixo da linha.

3.22. Considere a posiçáo e velocidade iniciais de um oscilador sobreamortecido e náo impelido como
sendo xo e vo, respectivamente.

(a) Demonstre que os valores das amplirudes A, e A, na

..1,, : - 
Ét\" *."" onde (3 t : F * at e Ft : B * to.2.- B.- [3r

Equação 2.44 sáo a, : tü]l .
Ft- B,

(b) Demonstre que, quandoA, = 0, os caminhos de fase da Figura 3.ll deveráo estar ao longo
da linha tracejada fornecida por i' = -Êsx. Caso contrário, os caminhos assintóticos se encon-

tram ao longo da outra curna tracejada, fornecida por i = -Frx. Sugestao: Obsene 9ue Pz > Êr

e determine os caminhos assintóticos quando I + oo'

3.23. Para melhor entender o movimento subamortecido, utilize um computador para elaborar um grá-

Íico de x(l) da Equaçáo 3.40 (com,4 : 1,0 m) e de seus dois componentes [e-& e cos (ro,/ - ô)] e das

comparações (com B : 0) no mesmo gráfico, como na Figura 3.6. Considere rad/s e elabore gráfi-

cos separados para plloi: 0, l, 0,5, e 0,9 e para ô (em radianos) : 0, rl2, e z'. Inclua somente um
valor de ô e B em cada gráfico (isto é, nove gráficos). Discuta os resultados.

3.24, Para P:0,2 s-t, elabore gráficos no computador como aqueles mostrados na Figura 3.15 para
um oscilador senoidal impelido e amortecido, onde xr(I). x,(Í) e a soma x(Í) sáo mostrados.
Considere fr : 1 kgis2 em: I kg. Produza esses gráhcós para valores de alat, iguais a ll9, ll3,
1,1,3e6.Paraasoluçáox.(l)(EquaÇão3.40),considereoângulodefaseô:0eaamplitude
A: -l m. Paraaxr(Í) soluçâo (Equaçáo 3.60), considereA: I m/s2, mascalcule ô. O que se ob-

serya em relaçáo às'amplitudes relativas das duas soluçóes à medida que r,.l aumenta? Por que isto

ocorre? Para al a, considere,4 : 20 m/s2 para x 
t 
(t) e produza o gráfico novamente.

3.25, ParavaloresdeB: I s-1,À: I kg/s2, em: I kg,elaboregráficosnocomputadorcomoaqueles
mostrados na Figura 3.15 para um oscilador senoidal impelido e amortecido, onde xr(l), x,(l) e
a soma x(Í) são mostrados. Gere esses gráficos para valores de ala, ll9, ll3, 1,1, 3 e 6. Para a
soluçáo criticamente ô = 0 amortecida da Equaçáo 3.43, considere A = - | m e B : I m/s. Para a solu-

çáo de x.(Í) da Equaçáo 3.60, considere A : I m/s2 e calcule ô. O que se obser-va em relaçáo às am-

plitudes relativas das duas soluçóes à medida que r,l aumenta? Por que isto ocorre? Para alan = 6,

considere,4 : 20 m/sz paraxo(t) e produza o gráfico novamente.

3.26. A Figura 3.8 ilustra uma massa impelida por uma força senoidal cuja frequência é rrr. A massa ?,?l

é presa a um suporte rígido por meio de um fio de constante de força À e desliza sobre uma se-

gunda massa m, A força de atrito entre nx r e m, é representada pelo parâmetro de amortecimento
á,, e a força de atrito entre ,??2 e o suporte é representada por ár. Construa o análogo elétrico
desse sistema e calcule a impedância.
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FIGURA 3.8 Problema 3.26.

3.27. Demonstre que a série de Fourier da Equaçáo 3.89 pode ser exPressa como

['
/U) : .i ,,,, - .P, t cr>s(ttut - ú,,1

Relacione os coeficientes .n com a,, e b,, da Equaçáo 3.90.

3.28. Obtenha a expansáo de Fourier da funçáo

Í-t. -Ír./@<t<llr(t):[+r. o<t<7Í/ú)

no inter-valo -nla 1t l nla. Considere c,r : 1 rad/s. No inter-valo periódico, calcule e elabore o

gráfico das somas dos dois primeiros termos, dos três primeiros termos e dos quatro primeiros
termos para demonstrar a convergência da série.

3.29. Obtenha a série de Fourier representando a função

Írl. -2ritt,t < 1< ()

l1l) : (
fsena.,L ll 1I12r/a

3.30. Obtenha a representaçáo de Fourier da saída de um retificador de onda completa. Faça o gráfico

dos três primeiros termos da expansão e compare com a ftrnçáo exata.

iíil,, U- oscilador linear amortecido, originalmente no repouso em sua posição de equilíbrio, está- -./ sujeito a uma funçáo de força conforme
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Determine a funçáo resposta. Considere r - 0 e demonstre que a soluçáo se torna aquela de uma
funçáo degrau.

3.32. Obtenha a resposta de um oscilador linear para uma função degrau e uma funçáo de impulso (no

limite r - 0) para sobreamortecimento. Desenhe as funçóes resposta'

3.33. Calcule os valores máximos das amplitudes das funçóes respostas mostradas nas Figuras 3.22 e

3.24. Obtenhaosvaloresnuméricos paraB= 0,2aoquando a =2r'.;rls2, coo: l rad/s, er0 = 0.

3.34. Considereumosciladorlinearnáoamortecidocomfrequêncianaturalrr.rn:0,5rad/seafunçáodegrau
a : 1,0 m/s2. Calcule e desenhe a função resposta para uma funçáo de força de impulso atuando
durante um tempo r = 2nlao. Forneça uma interpretação física dos resultados'

3.35. Obtenha a resposta de um oscilador linear para a funçáo de força
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3.36. Derive uma expressáo para o deslocamento de um oscilador linear análoga à Equaçáo 3.110,
porém para as condiçóes iniciais x(/o) : x,, e i(Í,,) = i0.

3.37. Derive a soluçáo do método de Green para a resposta causada por uma funçáo de força arbitrária.
Considere a função consistindo de uma série de funções degrau, ou seja, parta da Equaçáo 3.105
em vez da Equaçáo 3. I 10.

3.38. Use o método de Green para obter a resposta de r.rm oscilador amortecido a uma funçãJe força
da forma

ío
/,lrr : (

[/ ,,r' Y/ 561t'''/

/<(i
1>0

3.39. Considere a ftrnção periódica

.. Ít.rrl. l,< t1t/a
"":1,,. r.ut1t{2rra

que representa as porções positivas de uma funçáo seno. (Esse tipo de funçáo representa, por exem-
plo, a saída de um circuito retificador de meia onda.) Determine a representaçáo de Fourier e
elabore o gráfico da soma dos primeiros quatro termos.

3.40. Um automóvel de massa 1000 kg, incluindo os passageiros, desce 1,0 cm mais próximo da pista
para cada 100 kg adicionais de passageiros. Ele é conduzido com um componente horizontal
constante da r,elocidade de 20 km/h sobre uma pista ondulada com lombadas senoidais. A am-
plitude e o comprimento de onda da cun,a senoidal são 5,0 cm e 2,0 cm, respectivamente. A
distância entre as rodas dianteiras e traseiras é de 2,4 m. Determine a amplitude de oscilação
do automóvel, supondo que ele se mo\re verticalmente como um oscilador harmônico impelido e
náo amortecido. Despreze a massa das rodas e molas e suponha que as rodas estejam sempre em
contato com a pista.

3.41. (a) Use as soluçóes gerais x(l) da equação diferencial tl2x/tk2 + 2Bttx/ttt. + <,.rix: 0 para movi-
mento subamortecido, criticamente amortecido e sobreamortecido e escolha as constantes de in-
tegraçáoparasatisfazerascondiçõesiniciaisr(=x0eu:ü()=0eml:0.(b)Useumcomputador
para elaborar o gráfico dos resultados para x(l)/xo como uma funçáo de rool nos três casos B :
(112)ao, P : .0, e B : 2o,,. Mostre todas as três cur-vas em um único gráfico.

3.42. Um oscilador harmônico náo amortecido satisfaz a equação de movimento m(d2xldt2 + ron2x) = l'11;.
AforçadeimpulsáoF(ü)=Fosen(toú) éaplicadaeml:0.(a)Determinex(l) paraf>0paraas
condiçóesiniciaisx:0eu:0emr:0.(b)Determinex(/)para17=at\considerandoolimiteo,,
r {d0 em seu resultado para a parte (a). Desenhe o seu resultado parax(l).
Sugestão: Na parte (a), busque uma soluçáo particular da equação diferencial na forma x : I
sen(oÍ) e determine ,4. Adicione a soluçáo da equação homogênea a essa soluçáo para obter a
solução geral da equaçáo náo homogênea.

3.43. Uma massa pontual rn desliza sem atrito sobre uma mesa horizontal na extremidade de uma
mola de massa desprezível com comprimento natural a e constante de mola Â, como mostrado na
Figura 3.C. A mola é presa na mesa de modo a girar livremente sem atrito. A força líquida sobre a
massaéaforçacentralF(r):-k(r-a).(a)DetermineedesenheaenergiapotencialU(r) eopo-
tencial efetivo U"ff(4. G) Qual velocidade angular r,1 é necessária para uma órbita circular com raio
ru? (c) Derive a frequência de oscilações pequenas r,r em torno da órbita circular com raio rn. Expresse
suas respostas para (b) e (c) em termos de k, m, r,, e a.

3.{{

3.4:



) 3.1 10,

bitr'ária.
io 3. 105

de lorça

,r e\el-n-
:urier e

la pista
rizontal
. -\ am-
ente. A
rilação
rlido e
.Pre em

r movi-
l de in-
»utador
OSB:

= r(r).
Para as

imite o.r

x:A
úter a

le uma
ado na
robre a
eoPo-
nn raio
rpresse

CAPÍTULO 3 - Oscilaçóes t27

FIGURA 3.C Problema 3.43. .

3.44. Considere um oscilador harmônico amortecido. Após quatro ciclos, a amplitude do oscilador caiu
para lle de seu valor inicial. Determine a relação entre a frequência do oscilador amortecido e sua
frequência natural.

8.45/ Ilri, relógio de parede do vovô tem um pêndulo de comprimento 0,7 m e prumo de massa 0,.1 kg.
--'/' Uma massa de 2 kg cai 0,8 m em sete dias para mant;r a amplitude (a partir do equilíbrio) de

oscilaçáo do pêndulo estacionária em 0,03 rad. Qual é o valor de e do sisrema?
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Oscilações nã,0 lineares e coos

4.L Introdução

A discussáo dos osciladores no Capítulo 3 se limitava a sistemas lineares. Ao ser pressionada
para divulgar mais detalhes, entretanto, a natureza insiste em ser nã,o linear; exemplos são as

ondulações de uma bandeira ao vento, o gotejamento de uma torneira vazando e as oscilaçóes
de um pêndulo duplo. As técnicas aprendidas até agora para sistemas lineares podem não ser

úteis para sistemas náo lineares, mas um grande número de técnicas foram desenvolvidas
para sistemas não lineares, algumas das quais abordamos neste capítulo. Utilizamos técnicas
numéricas para resolver algumas das Equações não lineares neste capítulo.

A Equaçáo de movimento para o oscilador amortecido e acionado do Capítulo 3, movendo-se
somente em uma dimensáo, pode ser formulada como

,,.i+71i) +gtx) = h(.t) (4.1)

Sefli; ou g(x) contém potências de i ou x, respectivamente, mais altas que o linear, então o
sistema físico é náo linear. Soluçóes completas não estão sempre disponíveis para a Eqtração
4.1 e, às vezes, é necessário tratamento especial para resolver tais Equaçóes. Por exemplo,
podemos aprender muito sobre um sistema físico ao considerar o desvio de forças da lineari-
dade e ao examinar diagramas de fase. Tàl sistema é o pêndulo plano simples, um sistema
que é linear somente quando oscilaçóes pequenas são pressupostas.

No início do século 19, o famoso matemático francês Pierre Simon de Laplace deÍêndeu
a visão divulgada da posiçáo e velocidade de todas as partículas no universo, o que nos le-
varia a conhecer o futuro o tempo todo. Esta é a visão determinista da natureza. Nos últimos
anos, pesquisadores em várias disciplinas perceberam que conhecer as leis da natureza náo é

suficiente. Grande parte da natureza parece ser caótica. Neste caso, nos referimos ao caos de-
terminista, em oposição à aleatoriedade, como sendo o movimento de um sistema uja euoluçao

do tempo tenha uma dependência sensitiua em condições iniciais. O desenvolvimento determinista
refere-se ao modo que um sistema se desenvolve de um momento ao próximo, onde o sistema
atual depende daquele que acabou de passar em um modo bem determinado por meio das
leis físicas. Não estamos nos referindo ao processo aleatório no qual o sistema atual não pos-
sui conexão causal com o anterior (por exemplo, jogar uma moeda).

Medições feitas no estado de um sistema em um dado tempo podem não permitir que
façamos predições da situação futura nem mesmo pouco adiante, independentemente do fato
de as Equaçóes governantes serem conhecidas exatamente. O caos determinista é sempre as-

sociado a um sistema não linear; a não linearidade é uma condição necessária para o caos,
mas náo suficiente. O caos ocorre quando um sistema depende, de um modo sensitivo, de seu

estado anterior. Mesmo um efeito pequeno, como uma borboleta nas proximidades, pode ser

suficiente para variar as condiçóes de tal modo que o futuro é inteiramente diferente do que ele

r29
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poderia ter sido, zdo somente um pouco diferente. o advento dos computadores permitiu que
o caos fosse estudado porque nós, agora, temos a capacidade de execuiar cálculos da evolução
9q flp:. de propriedades de um sistema que inclui esras pequenas variaçóes nas condições
iniciais. Sistemas caóticos podem somente sei solucionudo, ..rà..icamente, e não há modos
simples, gerais, de prever quando um sistema irá exibir caos.

Fenômenos caóticos foram descobertos em praticamente todas as áreas da ciência e en-genharia - em batimentos cardíacos irregularesi movimentos dos planetas em nosso sistema
solar; água caindo de uma torneira; circuitos elétricos; padrões de tempo; epidemias; popula-
çóes mutáveis de insetos, pássaros e animais; e o movimento dos elétions nos áto,-,,o.. segue
assim por diante. É geralmente dado crédito a Henri Poincarér por ser o f.iÀ.i- u ...o-
nhecer a existência do caos durante sua investigação da mecânica celestial no final do séculol9' Ele chegou à percepção de que o movimentã de sistemas aparentemente simples, como os
planetas em nosso sistema solar, pode ser extremamente complicado. Embora vários investi-
gadores também chegaram a entencler a existência do caos, desenvolvimentos relevantes não
aconteceram até a década de 1970, quando os computadores estavam disponíveis para calcu-lar os históricos de longo prazo neceisários para documentar o comportamento.o estudo do caos se espalhou e somente abordaremos os aspectos rudimentares dosfenômenos. Livros especializados2 no assunto se tornaram abundantes para aqueles que dese-jarem estudos mais profundos. Por exemplo, o espaço não nos permite discutir a área fasci-nante dos fractais, os padrões complicadoi que emergem dos p.á.".ro. caóticos.

4.2 Oscilações não lineares

Considere uma energia potencial de forma parabólica

I
[(x) : - 7t-1

Então, a força correspondente é

.É'(x) : _ftr 
ê.3)

Este é somente o caso do movimento harmônico simples discutido na Seção 3.2. Agora,
Yp?"lu que uma partícula se mova em um poço pot.rr.ial, que é uma fu.rçáo arbitrária dadistância (como na Figura 4. 1). Então, rrur prà"i-idades do -i.ri-o do poçà, g..ul-.rr,...
aproxima o potencial com uma parábola. Êortanto, se a energia .lu pu.ti.rio é- somente umpou:o superior â u,,i,,, apenas amplitudes pequenas são posJveis e o movimento é aproxi_madamente harmônico simples. sé a energia é notadamànte superior â u,,i., de tar modot{x) ='.f1,' qr. a amplitudà do movimentó nao pode ser considerada pequeÀa, então podenão ser?nais suficientémente precisa para fazer a áproximação e devemos liàar com umaforçanão linear.

Em muitas situaçóes físicas, o desvio da linearidade da força é simétrica em relação àposição de equilíbrio (que assumimos como estando em x : 0). Em tais casos, a magnitude claforça exercida em uma partícura é a mesma em -x como em x; a direçao au rorçu J à"fá.,u ,o,dois casos' Portanto, em uma situaçáo simétrica, a primeira co.r.ção para uma força Iineardeve ser um tempo proporcional a x3. Assim,

(4.2)

(4.4)fl(x)=*É"r*ex:]

rHenri Poitrcaré (I854-1912) foi um matemático que tâmbém pode ser considerado um Iisico e filósoflo. sua carreira acon-teceu na época que a mecânica clássica estava em seu auge, sendo logo superada pela relativiclade e mecânica quântica.Ele buscou fórmulas matemáticas precisas que permitiram a ele co-pÃendà. n.rtobilidude dinâmica dos sistemas.2l-ivros especialmerrte úteis por Éaker 
" 

i.rtlub (Bag6), N{oon (Mog2), Hilborn (Hi00), e strogatz (stg4).
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onde e é geralmente uma quantidade pequena. O potencial correspondente a tal força é

[r(x) : I 
i rr - 

1"*,
'2-1

Dependendo do sinal da quantidade e, a força pode ser superior ou inferior à aproximaçáo
linear. Se e ) 0, então a força é inferior ao termo linear sozinho e o sistema é considerado

flexíuel;see(0,entáoaforçaésuperioreosistemaérígido.AFigura4.2mostraaformada
força e o potencial para um sistema flexível e um rígido.

FIGURA 4.1 Potencial arbitrário U(x) indicando uma regiáo parabólica quando o

movimento harmônico simples é aplicável.

FIGURA4.2 Força.F(x) e potencial U(x) para um sistema rígido e flexível quando
um termo x3 é acrescentado à força.

@
Considere uma partícula de massa m suspensa entre duas molas idênticas (Figura 4.3).Mostre que
o sistema é náo linear. Encontre a solução de estado estável para uma força motora FocosoÍ.

(4.5)

,.1 I

à
fa

u(x)

/'

u(x)
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Soluçao. Se ambas as molas estiverem em condições não estendidas (isto é, não há tensão, e,
portanto, náo há energia potencial, em ambas as molas) quanclo a partícula estiver na posição
de equilíbrio - e se negligenciarmos as forças gravitacionais -, então, quando a partíiula for
deslocada do equilíbrio (Figura 4.3b), cada mola exerce uma força -À(s - / ) sobre a partícula
(Á é a constante de fbrça em cada mola). A Íbrça líquida (horizonlal) nu pu.ií..rla

/r: -2ft(.r - 1) sen í)

r: 1r'!l-;

(4.6)
Agora,

então

Assim.

t
selr d

= -:r, (r * Vl l- (,-,,'1L
(4.7t

(a) Posiçáo de eqLrilíbrio (b) Posição estendicla

FIGURA4.3 Exemplo 4.1. Um sistema elástico duplo em (a) equilíbrio e
(b) posiçóes esrendidas.

se considerarrnos x/l como sendo uma quantidade pequena e expandirmos o radical, descobrimos

É = -rlf l)'[, - -()) * I\rll t\t/ _l

Se negligenciarrnos todos os termos exceto o termo principal, temos, aproximadamente,

(4.8)

Portanto, mesmo se a amplitude do movimento estiver suficientemente restrita de modo quexll seja uma quantidade pequena, a força ainda é proporcional a xs. o ,irt.-, ã, fá.ru",o,intrinsecantente nao linear. Entretanto, se fosse necessári,c esticar cada mola a uma distância d
para conexão com a massa na posição de equilíbrio, então descobriríamos, para a força (con-
sulte o Problema 4.1):

/r(x) = -2(kd1l)t - tÀ(1 - d)/t:\lx:l (4.e)
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e um termo linear é introduzido. para oscilações com amplitude pequena' o movimento é,

aproximadamente, harmônico simples'

A partir da Equaçáo 4.9, identificamos

e'= *lt(!* d\il:\ <{\

Desse modo, o sistema é rígido'

se tivermos .rma forçu-*otora Fo cos roÍ, a Equação de movimento para a mola esticada

(força da Equaçáo 4.9) se torna

Sendo

entáo

o=t' ,, --u'''' . '* 1;=lt:
t)t ttrl tlt

,, : -(ro - 1"^" - .)..,, ún + LsÁ:l t:os 3coÍ

(4.10)

(4.11)

(4.12)i: *ax*sx:'* Gcosrrrl

A Equaçáo 4.12 é uma Equação diferencial de difícil soluçáo' Encontramos as características

i*pár,urr,., da .ol.rçao p;; "; método de aproximaçóes sucessivas (técnica de perturbação)'

Primeiro, tentamos uma soluçáo xr = A to' '/, e inserimos x, no lado direito da Equação 4' 12'

que se torna

i: : -n,'1 cos rol + €,{il cos:l al * O cosat (4'13)

Equaçáo 4.13 éx : xz. Esta Equaçáo pode ser resolvida para 12 utilizando
onde a soluçáo da

a identidade 3 1 
c.s 3arlcosilrol=;Cosol* 

n

Com a utilização desta Equaçáo na Equaçáo 4'1^3' temos

Ao integrarmos duas

zero), temos

(4.14)

iguais a

(4.15)

vezes (com as constantes de integração estabelecidas como

t/ :t \ e-{'
-,,:;(r, - lr t'- í;Jc«rsrr.rr - .u* cos3'o;1

Esta já é uma soluçáo complexa. sob qrre condiçóes pal"a s, a e x é x2 uma solução adequada?

Técnicas numéricas .o* r* computaàor podem prôdurir rapidamente uma solução de per-

rurbaçáo razoavelme"i. f.".iru.'Descobrimo, q.r. a ampliiude depende-da.frequência de

acionamento, mas q.," ,.r"r-rhrr-a ressonância ocoi.. na frequência natural do sistema'

Uma discussao -ai, aprofundada dos métodos de soluçáo da Equaçáo a ll nos. distan-

ciaria muito de nossa discussáo atual. o resultado é que, para alguns valores da frequência de

acionamento rrr, três amplitudes diferentes podem otàt"t com''saltos" entre as amplitudes' A

amplitude pode ter um àiferente valor pu.á.r- dado ro, dependendo se or estiver aumentando

o,-, ài-irr.rirrdo (histerese)' Apresentamos um caso simples deste efeito na Seção 4'5'

Em situaçóes físicas reais, estamos frequentemente preocupados com forças simétricas e

pot;iais. Porém, alguns casos têm formas assimétricas' Por exemplo'

1'(r):-Ât*À-rr (4.16)
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O potencial para o qual é

L(x) :

Este caso é ilustrado na Figura 4.4 para À,

.x <0.

I
- - Àli

i,

o sistema é rígido paÍa x

I
- /r.Y:
2

<0: >0e

(4.t7)

flexível para

ígido) (Rígido) ' 0

FIGURA 4.4 Exemplo de forças assimétricas e potenciais.

L'(x)

(Não rígido)

4.3 Diagramas de fase püasistemas não lineares

A constr-ução de um diagrama de fase para um sistema não linear pode ser feita ao utilizar a
Equação 2.97:

i(x)xVI-i'(.r) (4.18)

Quando U(x) é conhecido, é relativamente lácil fazer um diagrama de fase para i(x).
Computadores, com sua capacidade gráfica crescente, fazem essa iarefa tornar-se particular-
mente fácil. Entretanto, em muitos casos, é diÍícil obter [/(x) e devemos recorrer a procedi-
mentos de aproximação para produziq eventualmente, o diagrama de fase. por outro lado,
é relativamente fácil obter um retrato qualitativo do diagrama de fase para o movimento
de uma partícula em um potencial arbitrário. Por exemplo, considere á potencial assimé-
trico mostrado na Figura 4.5a, que representa um sistemà flexível para x ( 0 e rígido para
x > 0. se não ocorrer amortecimenro, então, porque Í é proporciónal a \,T.--A,0, o dia-
grama de fase deve ser da forma mostrada na Figura 4.5b. Três dos caminhos de fase oval
estão desenhados, correspondendo aos três valores da energia total indicada pelas linhas
pontilhadas no diagrama de potencial. Para uma energia totàl somenre um pouco superior
àquela do mínimo do potencial, os caminhos de fase oval aproxima de elipses. Se o siste-
ma estiver amorteciclo, então a partícula oscilante irá "desceiem espiral ,"ro poço potencial,,
e eventualmente chega ao repouso na posição de equilíbrio, x : O. Cl porrio áe equilíbrio
em x : 0 neste caso é chamado de atrator. Um atrator é um conjunto de pontos lo., ,-
ponto) em espaço de fase na direção em que um sistema é "atraído" quando o àmortecimento
está presente.

Para o caso mostrado na Figura 4.5, se a energia total E da partícula é inÍbrior à altura
na qual o potencial se eleva em qualquer Iado de x : 0, então ã partícula é "enculalada"
nopoçopotencial(cf.,are-gião*":*(xrnaFigura2.l4).opontóx:0éumaposiçãode
equilíbrio estáuel, porque (d2Li(x)ldx2),, > 0 (consulte a Equação i. rosy, e uma p.qráru perrur-
bação resulta em um movimento localmente limitado.



l7r

.x ,_

ar-
di-
k,.
!tú
ré-
lra
ia-
ra.l

las

lor
te-
il-
ric,

]m
tto

r:l
Ia-

dÊ

>.

CAPÍTULO 4 - oscilaçôes náo lineares e caos 135

FIGURA 4.5 (a) Potencial assimétrico e (b) diagrama de fase para movimento limitado.

Nas proximidades do máximo de um potencial, um tipo qualitativamente diferente de movi-

mento oio... (Figura 4.6). Aqui o ponto x : 0 é de equilíbrio instável, porque, se uma partícula

estiver em repouso neste ponto, então uma pequena perturbaçáo resultará em mot'imentct local-

mente tlimitado.3 Do mesmo modo, (d2(J(x)ldx2\n < 0 oferece equilíbrio instável.

SeopotencialnaFigura4.6afosseparabólico-se I'(.r') : -jlr,t: -,oscaminhosdefase
.o....porrd.nte à energia E,, seriam linhas retas e aquelas correspondentes às energias E, e

E, seriam hipérboles. Isto é, portanto, o limite para o qual os caminhos da fase da Figura 4.6

se aproxlmarlam se o termo náo linear na expressão para a força fosse feita para diminuir
em magnitude.

Ao referir aos caminhos de fase para os potenciais mostrados nas Figuras 4.5 e 4'6, po-

demos rapidamente constmir um diagrama de fase para qualquer potencial arbitrário (tal

como na FigLrra 2.14).
Um tipó importante de Equação não linear foi extensivamente estudado por van der Pol

em sua investigaçáo de oscilaçóes não lineares nos circuitos a válvulas dos primeiros rádios'a

Esta equação tem a forma

.il * pr,(:t: - r,'r)"i * rofr.r: 0 (4.19)

3A deÍiniçáo de instabilidade deve ser feita em termos de movimento Localmente ilimitado, uma vez que, se houver

outras máximas de potencial superiores àquelzr mostrada em r : 0, o mor,imento será limitado Por estas outras bar-

leiras potenciais.
aB. van der Pol, Phit. Mag.2,978 (1926). Tiatamentos extensivos da Equação de van der Poi podem ser encontrados,

por exemplo, em Minor-skv (Mi47) ou em ,Andronorv e Chaikin (An49); discussóes breves sáo dadas por I-inclsay

(Li51, pp.64-66) e Pipes (Pit16, pp.606-610).
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onde p, é um parâmetro pequeno e positivo. Um sistema descrito pela Equação de Van der Pol
tem a seguinte propriedade interessante: se a amplitude lxl exceder o valor crítico lal, entáo
o coeficiente dei é positivo e o sistema é amortecido. Mas se lxl<lal, então um amortecimento
negatiuo ocorre, isto é, a amplitude do movimento aumenta. Segue que deve haver alguma
amplitude para a qual o movimento nem aumenta nem diminui com o tempo. Tal curva
no plano da fase é chamada de ciclo limite5 (Figura 4.7) e é o atrator para este sistema.
Caminhos de fase fora do espiral do ciclo límite para dentro, e aqueles dentro do espiral do
ciclo limite para fora. Na medida em que o ciclo limite define o movimento localmente lími-
tado, podemos nos referir à situação que ela representa como e.stáxel.

(b)

FIGURA 4.6 (a) Potencial assimétrico invertido e (b) diagrama de fase para movimento ilimitado.

Um sistema descrito pela Equação de van der Pol é autolimitanle, isto é, uma vez colocado
em movimento sob condições que levem a uma amplitude crescente, a amplitude é automati-
camente impedida de crescer sem limite. O sistema tem esta propriedade se a amplitude ini-
cial for superior ou inferior à amplitude crítica (limitante) xo.

Vamos agora para o cálculo numérico da Equaçáo de van der Pol (4.19). Para tornar o
cálculo mais simples e para poder examinar o movimento do sistema, deixamos a : I e a,, =
1 com unidades apropriadas. A Equaçáo 4.19 se torna

i+p(x:-l)i+"t:Q

FIG

iO ter-mo foi introduzido por Poincaré e é Íiequentemente cham:rdo cicLo limite de Poinruré.

(4.20)
FI(
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FIGURA4.7 Diagrama de fase para a soluçáo da Equação de van der Pol (4.20). o termo de

amútecimento é p, : 0,05 e a soluçáo se aproxima lentamente do ciclo limite

em 2. Ocorre amortecimento positivo e negativo, respectivamente, Para lx I valores

fora e denrro do ciclo limite em 2. As linhas sólidas e pontilhadas têm valores iniciais

1x. i I de ( 1,0. 0) e (3'0. 0). I'espectilamenle'

FIGURA4.8 Cálculo semelhanre para a Figura 4.7 para a solução da Equaçáo de van der Pol (4'20)'

Neste caso o parâmeiro de aÀortecimento p, : 0,5. Note que a soluçáo atinge o ciclo

limite (agora inclinado) muito mais rapidamente'
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Em nosso caso, utilizamos Matchcad para resolver esta Equaçáo diferencial. Utilizamos o valordt ry 
: 0,05, que dará um termo deàmortecimen_to p.q.r.rro. Levará algum tempo para quea soluçáo atinja o ciclo limite. Mostramos o cálculo para dois valores iÀiciais d., ir^ = 1,g

e 3,0) na Figura 4.7; em ambos os casos, deixamos o valor inicial de i : 0. N;;. q,r., nesre
caso' o ciclo limite é um círculo de raio 2. Em ambos os casos, quando os valores iniciais estão
ambos dentro e fora do ciclo limite, os espirais de solução .rào .- direção ao ciclo limite.
Se estabelecemos x0 : 2.(co.m lo = 0), o movimento perÍnanece no ciclo limite. A solução do
círculo neste caso é resultado de nossos valores especiais paraa e r,ro dados no parágrafo an-
terior. Se utilizarmos um termo com grande amortecimerrto, p : 0,É, usoluçao atin§e o ciclolimite muito mais rapidamente, e o ciclo limite é distorcido como mostra a Figural.g. para
um pequeno valor de p(0,05), os termos x e rrro sáo sinusoidais com o tempo mas, para valores
maiores de p,(0,5), os formatos sinusoidais se tárnam inclinados (consulte o problema 4.26). O
oscilador van der Pol é um bom sistema para estudar comportamento náo linear e será exami-
nado adiante nos problemas.

4.4 Pêndulo plano

As soluçÓes de certos tipos de problemas de oscilação não linear podem ser expressos naforma fechada por integrais elípticas.6 Um exemplo à.rt. tipo é o pàndulo plano. Considere
uma partícula de massa_ rn restrita por uma barra sem p.ro, i"- extensão puau -or.. em um
círculo vertical de raio / (Figura 4.9). Aforça.gravitac]ànal age para baixo, mas a componen-
te desta força que influencia o movimento é perpendicula, í bàrra de suporte. Esta ct-rmpo-
nente de força, mostrada na Figura 4.10, é simplésmente F(g) : .-mg sen g. O pêndulo plano
é um sistema não linear com uma força restauradora simétrica. É somente para desvios angu-
lares pequenos que uma aproximação linear pode ser utilizada.
. obtemos a Equação do movimento para à pêndulo plano ao equacionar o torque sobre oeixo de suporte para o produto de aceleração angular e a inércia de rotação sobre o mesmo eixo:

ou porque I = ml2 e F : -mg sen 0,

onde

I0-lf

0+oisená:0

o., s
Ai: -

(4.21)

(4.22)

FIGURA 4'9 o pêndulo plano onde a massa m náo é necessária para oscilar em pequenos
ângulos. o ângulo 0 > 0 está na direção anti-horária de forma que oo i o.

6 Consulte o Apêndice B para uma lista de alguns integr:ais elípticos.
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Aproximação
linear 

. r(o)

0
-7t 0 it

FIGURA 4.10 A componente da força, .E(0), e seu potencial associado que

age no pêndulo plano. Note que a força é náo linear.

Se a amplitude do movimento for pequena, podemos aproximar, e a Equaçáo do movimento se

torna idêntica àquela para o oscilador harmônico simples:

ii +r;tt:o
Nesta aproximaçáo, o período é dado pela expressão familiar

r :2rr. E- '" V.,I

Se desejamos obter o resultado geral para o período no caso da amplitude ser finita,
podemos iniciar com a Equação 4.21. Mas, porque o sistema éconseruador, podemos utilizar
o fato de que

T+Lf=E:constante
para obter uma soluçáo ao considerar a energia do sistema ao invés de resoh'er a Equaçáo

de movimento.
Se o zero da energia potencial for considerado como o menor ponto no caminho circular

descriro pelo peso do pêndulo (isto é, 0 :0; veja a Figura4.l0), as energias cinética e poten-
cial podem ser expressas como

(4.23)

Se deixarmos 0 : 0o no ponto mais alto do movimento, entáo

7'(0:0,'):ç1
Lt(0:0): E: ntgl(l - cos0,,)

Ao utilizar a identidade trigonométrica

7: ! 6, = 1r,7r 9.l22\
{': rng/(I * .,rrfi; 

,f

§

u(0)

cos0= l-2sen2(012)



da qual

,t, ::rF.[sen:1H,,.,,2) - sen:(0,22)] -t,2 d0lv g'

Esta Equação pode ser integradapara obter o período r. como o movimento é simétrico, aintegralsobre 0de g:0paia U: t,,produz r/4. Assim

n t,',,

" 
: , 

V*.f,, lse,rr{0,,.,,21 - sen2(0/Z)) t,r rt| G.Zl/)

Isso é' na verdade, uma integral elíptica de printeiro gratt,T que pode ser 
'isto 

mais claramente aolazermos as substi tuiçoes
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temos

e

Ao expressar a
temosT:E-

Então

da qual

E = 2mgl sen2 (0,,12)

LI :2mgl sen2 (g/2)

energia cinética como a diferença entre a energia total e a energia
U,

I'trt l!02 : 2tttg.l [sen:(tl ,/2) - senr((/2)l

, io
, - ! r I Isen-tti,, :) - sen-(í/,:)lr r

\'1

, ct,s(t/,f) V,t-lr-'rtl:.: Ldg
2 sen(e(, 2) "" 

: 
,n lU

nilt: I 
VsJ,,[,, -::')(t - À-:-)l t:rt:,

(1*/r2:2) ,'1 : J

(4.24)

(4.25)

potencial,

(4.26\

(4.28)

5e F.

result
L'nra
orclen

Portar
plituc

P,

Eqr-rar

por r.r

fbrmr

valores numéricos para integrais deste tipo podem ser encontrados em várias tabelas.Para o movimento oscilatório ..srlta., l%l . , "", á."-ããJ .q.,iuut.rte, sen (0nr2) = k,onde -l < k < *1. para.este caso, podemosâvaliar a rrr,.g.ui ,u rq.ruçao 4.2g, aoexpandir(I - ffrz1-tt2 em uma série de forcai

Se as

serãcr

r.imer
P

Poço
tanto.
perió,

,-
posiçr

P

bora
comp
serlta
CASO :

ponti
molir

5

Equar

entáo
das Ir

sJsso t,

dada p,

/,'::r 3/r ]: t+_+_-+...2S

7 (lonsuke a Equaçáo 8.2, Apêndice B.
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Assim, a expressáo para o período se torna

formulada como

se lÀl for grande (isto é, próximo a 1), serão necessários muitos termos para produzrr um

resultado razoavelmente pie.iso. Mas, para À pequeno, a expansáo converge rapidamente'

Uma vez que À = sen (0,,72), então À : (0,1/2) - (oillaS); o resultado, correto para quarta

ordem, é

nl I lr Ir=2n V*L, 
* *rr+ -oil 

(4.2s)

Portanto, embora o pêndulo plano náo seja isócrono, é aproximadamente para pequenas am-

plitudes de oscilaçáo.8

Podemos construir o diagrama de fase. para o pêndulo plano na Figura 4.11 porque a

Equaçáo 4.26 oferece a relaçaã necessária e : etgl.-O parâmetro 0,, especific_a a.energia total

po. *eio da Equaçáo a.2a. se g e 0o forem pequenos ângulos, entáo a Equaçáo 4.26 pode ser

, 
- 

rl
(.llo\ + o: = o,\v.q /

BI

t

úr

Se as coordenadas do plano de fase forem O e O/y,?/1, osr:aminhos de fase próximos a 0 :0

seráo aproximadamenie círculos. Este resultado é esperado, porque, para 0o pequeno, o mo-

vimentà é aproximadamente harmônico simples'

Para -r < 0 < r e E I 2mgl :- 11,,, a situaçáo é equivalente a uma partícula limitada no

poço potencial L/(g) : mgl(l - ãos g) (consulte a Figura 4.10)' Os caminhos de fase sáo' por-

iu.rro, cur-vas fechadas pã.u .r,u regiáo e sáo dadas pela Equação 1.26. Como o potencial é

periódico em g, exatamente os mesmos caminhos de fase existem para as regióes-z <.0 < 3o'

-3n 1 0 < -r e assim por diante. os pontos 0 : "', -2r, 0, 2r, "' ao longo do eixo 0 sáo

posiçóes de equilíbrio está-uel e são os atratores quando o pêndulo não acionado é amortecido'

Paravalores de energia total que excedamEo, o movimento náo é mais oscilatório' em-

bora ainda seja periódião. Esta situaçáo corresponde ao pêndulo executando revoluçóes

completas ,oú. i.., eixo de apoio. Normalmente, o diagrama de espaço de fase é repre-

sent;do graficamente para somente um ctclo completo ou uma "unidade de célula" - neste

.uso sobie o intervalo -it < 01t. Denotamos ésta regiáo na Figura 4'11 entre as linhas

pontilhadas nos ângulos -T e,Í. É possível seguir um caminho de fase ao perceber que o

movimento que sai á esquerda da célula entra novamente à direita e vice-versa'

Se a eneigia total foi igual a En, então a Equaçáo 4.24 mostra que 6n : + Ír. Neste caso, a

Equaçáo 4.26 reduz Para
.lc

H : +2 
\/ 

t cc,s(tll2)

(4.30)

(4.31)

slsso foi descoberto por Galileu na catedral de Pisa em 158i. A expressáo para o período de pequenas.oscilaçóes foi

dada por Christiaan Huygens (1629-1695) em 1673. Oscilaçóes finitas foram tratadas primeiro por Euler em I 736'

entáo, os caminhos de fase para E = -6,, sáo somente funçóes cossenoidais (veja as cur-vas pesa-

das na Figura 4.1 l). Há duâs extensóei, dependendo da direçáo do movimento.



142 Dinâmica clássica de parúculas e sistemas

E=Eo

tor
Llnl

L'n

r rll(

(_)

rL \,I

I

Equilíbrio estável Equilíbrio instável

FIGURA 4.1 l Diagrama de fase para o pêndulo prano. observe os pontos de
equilíbrio instável e as regiões de mo'imenro limitadà e ilimitado.

os caminhos da fase para E = Eo não representam, na verdade, movimentos contínuos
possíveis do pêndulo. se o pêndulo éstivesse em repouso - por exemplo, 0 : n (que é um
ponto nos caminhos de fase E : Eo) -, entáo qualquer perturbaçáo p.qr.rru faria cám que o
movimento seguisse proximamente mas nao exatametlte em umdos caminhàs de fase que diverge
de 0 : 7r', porque a energia total seria E = E_o f ô, onde ô é uma quantidade p.qr..ru.rru,
nd,o zero. Se o movimento estivesse ao longe de um dos E : Eo caminhos de fase, à pêndulo
atingiria um dos pontos 0 : nr com velocidade exatamente" zero, mas somente após um
tempo infinito! (Isto pode ser verificado ao avaliar a Equação 4.27 para 0o = n; o re'sultado
é r -+ oo.)

Um caminho de fase que separa um movimento localmente limitado de um movimento
localmente ilimitado (como o caminho para E : E,, na Figura 4.ll) é chamado de separatriz.
Uma separatriz sempre passa por um ponto de equilíbrioinstável. o movimento nas proximi-
dades de tal separatriz é extrema-ente sensível às condiçóes iniciais, porque o, poiror, ...,
qualquer lado da separatriz, possuem trajetórias muito diflrentes.

4.5 Saltos, histerese e retardos de fase

No Exemplo 4.1, consideramos uma partícula de massa nL suspensa entre duas molas.
Mostramos que o sistema era não linear e mencionamos os fenômenos de saltos em efêito
de amplitude e histerese. Agora, queremos examinar tais fenômenos mais cuidadosamente.
Seguimos a descriçáo de Janssen e colegase que desenvolveram um método simples para in-
vestigar tais efeitos.

r,
F

E,
(
:l:

;L

ir
II

L

eH.J.Janssen, et al., Am.J. phys., 51, 655 (1983).
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Considere
força viscosa
uma partícula

Uma

onde

um oscilador harmônico sujeito a uma força externa F(t) : Fo cos <o/ e

resistente -ri, onde r é uma constante' A Equaçáo de movimento

de massa rt, conectada a uma mola com constante elâstíca h é

uma
para

nt'i : * r* * kx * -Iiv ctls co1

soluçáo para a Equação 4.32 é

x(r) : ,{(to) cosfarl - Ó(r'r)]

,{(co) :
[(lt - 'rrro?)2 * (r'co;:1 t'r

tgn[r](ro)l:

verificar que a Equaçâo 4'33 é

ru)

c: ,,1d\

uma soluçáo Particular

(4.32)

(4.33)

(4.34)

(4.35)

pela substituiçáo da

Él'

O leitor pode
Equaçáo 4.32.

FrcuRA 4.l2 e u-prLla. e,, . . **. o" *rJl«,1 .;.,;""r" da frequência ansurar

ol.Obser..leos..saltos',em@ter,r,dependendodadireçáodemudançade<,r'
nUO!

i unr
ue c,

ergc
mas

dul,-,
, unl
lad,,,

€flto
Eü.
imi-
- enl

ola..
feitc,

\rr,
a lll-

e a Equaçáo resultanre do movimento na Equaçá o 4.32 é conhecida como a Equação de Duffing'

Foi amplamente estudado por meio de técnicás de perturbaçáo com soluçóes semelhantes à

Equaçáo 4.33, mas.o*..lUrudos complexos para'4(o) t Ó(') como mostra a Figura 4'12'

ConÍ'orme (l) aumenta,,4(ro) aumenta até seu pico atingir ? - 'r: onde a amplitude subita-

mente diminui p", ";i;;ár 
grande. ConforÀe ro diminui de válores grandes' a amplitude

lentamente aumenta-até ol ="@1, onde a amplitude d9bra. aproximadamente' de repente'

Esses sáo os 
,,saltos,, mencionados anteriormenie. A amplitude enffe{r1 e ro, depende se co está

aumentando ou diminuindo (efeito de histerese)' Fenômenos estranhos semelhantes ocorrem

furu u fase f(r,.r) na Figura +.i2. t.explicaçáo física da Figura 4.L2 nâo é transparente, o que

nos leva a considerar Jma dependência mais simples de À, como mostra a Figura 4'13'

Se a constante elástica À depende de x como À(x), entáo temos um oscilador náo ltnear.

Uma dependência frequentemente utilizada é

Â(x): (1 +Bx!)/i1, (4.36)

1'(x) : *7,, yí rt
(4.37)

: -l!x- t. .rà a

A Equaçáo de Duffing rePresenta

continuamente na Equaçáo 4'36'

matemática mais simPles.

uma situaçáo com vários valores de a, porque À(x) varia

Nosso e"lmplo de um oscilador anarmônico permite

A(d)

ol @2

Q\a)



-1.(x)
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FIGURA 4.13 Uma dependência mais simples de F(x) na constante elástica À que a
da Equação 4.36.

A Figura 4.14 mostra as cun,as de resposra harmônicas A(a) para k e k,(com k < k).
Para valores muito grandes de n(a -+ *), temos um oscilador linear com constante de tbrça À
(porque x (4, veja a Figura 4.13) e uma frequência de ressonância ar: (k/m)1i2. para valore.
muito pequenos de ct(a -> 0). a constante dé força é k,e <i,,, = (k/m)tt|.

Desejamos considerar valores intermediários de r, orrâ. tanto k quanto À,são efetivos.
Consideramos a situação em quea é muito menor que a amplitucle máximadeA(a)t.Se ini-
ciarmos-emvalores pequenos de r,l, nosso sistema tem pequenas vibraçóes qr" ,.grà- a cun.a
de amplitude para À. A amplitude eleva a parte inferiôr áa curva,4(<,,) purà k, cüno mostra a
Figura 4.15.

Entretanto, quando a amplitude de vibraçáo AQo) for maior que a amplitude crítica a.
a constante de força À'é efetiva. Para estas amplitudes maiores, o sistema ,"g.r.,4,1r; para cons-
tante de fotçak'.Isso é representado pela linha contínua em negrito de n icna Àg.u'ra a.15.

asroj
FIGURA4.14 os valores de A(a)para os dois'alores de À mostrados na Figura 4.r2.

A(a)

FIGURA 4.15 As linhas em negrito e setas ajudam a seguir o caminho
conforme rr-r aumenta e diminui.

A(a)

a1 @2
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1
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t45
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(b)

FIGURA 4.16 O âr.rgulo de fase @(r,.r) para h e k' é mostrado em (a), e o caminho de

sistema é mostrado em (b).

Entre,4 e B, conforme a frequência aumenta, o sistema segue o aumento da amplitude

simplificada mostrado pela linhá pontilhada na Figura 4.15. Ao continuar o aumento da

frequência de acionamento t,-l em C, atingimos no\/amente a amplitude crítica a,no ponto

D. Se , é pouco aumentada, o sistema deve seguir,4(c,r) para À, e a amplitude subitamente

salta para Êaixo de A'<o no ponto D para AQ't) no ponto F em r,r = o' Conforme ct-l continlra a

crescer acima de 02, o sistema segr-le a cun'a,4(ro).
Agora, vamos ,,.. ., q.r. acontece se diminuirmos r,r de valores altos. O sistema segue,4(o.r)

até at-: c,.r,, onde A(a) : a. Se o for pouco aumentada, a amplitucle aumenta acima de a, e

o sistema àeve seguir,4'(o). Portanto, a amplitude salta de E a G. Conforme o continua a di-

minuir, ela segue um caminho semelhante ao anterior.

Um efeitõ de histerese ocorre porque o sistema se comporta de forma diferente depen-

dendo se ro estiver aumentando ou diminuindo. Dois saltos de amplitude ocorrem, um para

012 crescente e um para ro decrescente. Os caminhos do sistema sâo ABGCDF (ro crescente) e

F EG BA (ro decrescente).
Fenômenos semelhantes ocorrem para o retardo de fase Ó(cr).A Figura 4.16a mostra as

cun/as de fase @(r»)e @(ro) para osciladores harmônicos lineares. Ao utilizar os mesmos argu-

mentos aplicados paraA(a), representamos os caminhos do sistema na Figura 4.16b por linhas

"- ,r.g.ito e setai. Para um experimento que demonstra adequadamente esses fenômenos,

consulte o artigo de Janssen et al.

4.6 Caos em um pêndulo

Utilizaremos o pêndulo amortecido e acionado para introduzir vários conceitos de caos.

O movimento simples de um pêndulo é bem compreendido após centenas de anos

de estudo, mas seu movimento caótico foi estudado extensivamente somente nos úl-
timos anos. Entre os mot,imentos de pêndulos que forarn descobertos como caóti-

cos estão r-rm pêndulo com um apoio forçado de oscilação como mostra a Figura

4.17a, o pênduló duplo (Figuru 4.17b), pêndulos conjugados (Figura 1.17c), e um pêndulo

oscilando entre ímãs (Figura 4.17d). O pêndulo amortecido e acionado que iremos consiclerar

é acionado em torno de um pivô, e a geometria é exibida na Figura 4.18.

O torque em torno do pivô pode ser formulado como

(a)

l:B

^-: 
,; : IH : -lte - ars{ sin I + Àr,i Cos{/,11 (4.38)
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onde 1 é o momento de inércia , b é o coeficiente de amortecimento, e N,t é o torque de acio-namento de frequência angular r,1,. Se dividirmos por I = m!2, temos

ii : - 4O -f *i,a 
" #cos@.1r (4.3e)

R1,,o,,,

(a) Pivô forçado (b) Pêndub dupto

(c) Pêndulos acoplados

2.4

(d) Pêndulos magnéticos

FIGURA 4.17 Exemplos de pêndulos que possuem movimento caótico.

Movimento
forçado

FIGURA 4.18 Um pêndulo amortecido é acionado sobre seu ponto pivô.

Iremos, eventualmente, lida,r com esta Equação com um computador. será bem mais fácil, nessecaso, utilizar parâmetros não dimensionadás. vamos- dividir a Equação 4.39 por oo2 : gr{ e

acronamento @ = @,/ <r.ro. As novas variáveis e parámetros náo dimensionados são
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variável oscilante @.40a)

coeficiente de amortecimento (4.40b)

intensidade da força motora (4.40c)

tempo náo dimensionado (4.40d)

@l frequência angular de acionamento (4.40e)

Perceba que

. d.t d0 d,t l0 I
i\-

dt' {lt dt' dt ao

.. r/ir ,tr()l dt\: tl:H I 0

': *': ít,\ru) : ,n. ^': *
Ao utilizar essas variáveis e parâqretros, a Equação 4.39 se torna

Í = *ri - senx * .1,'cos rr;l' (4.4r)

(4.42)

(4.43)

IR
t: t

/,,-\i {'

a, l7

,r, - t.S

A Equação 4.11 é uma Equação não linear da forma primeiramente apresentada na
Equação 4.1. Utilizamos métodos numéricos para resolver esta Equação para x, dados os
parâmetros c, F e a. As técnicas mencionadas no Capítulo 3 são utilizadas para resolr.er esta
Equação, dependendo da precisáo desejada e da velocidade do computador disponír'el, e
programas de softr,vare comerciais estão disponír,eis. Nós utilizamos o programa Chaos
Demonstratiorzs de Sprott e Rorvlands (Sp92).

A Equação 4.41, uma Equação diferencial de segunda ordem, pode ser reduzida a duas
Equações de primeira ordem ao fazer a substituição

dx
): ril

A Equação 4.41 se torna uma Equação diferencial de primeira ordem

dt
,lf = -r) - sen"r * I cos z

onde também fizemos a substituição z : at'. As Equaçóes 4.42 e 1.43 sáo as Equaçóes diferen-
ciais de primeira ordem.

Apresentamos os resultados de soluções de métodos numéricos na Figura 4. 19. Deixamos
os parâmetros ú e ro estabelecidos em 0,05 e 0,7, respectivamente, e variamos somente a
força de acionamento F nos passos de 0,1 a0,1 e a 1,0. Os resultados são que o mor,imento
é periódico para F valores de 0,4, 0,5, 0,8, e 0,9, mas é caótico para 0,6, 0,7, e 1,0. Esres
resultados indicam os belos e surpreendentes resultados obtidos da dinâmica náo linear.
O lado esquerdo da Figura 4.19 exibe-y : dx/d,t'(velocidade angular) uei-sus tempo muiro após o mo-
vimento inicial (isto é, efeitos transientes desapareceram). O valor de F : 0,4 *ortrà o moyi-
mento harmônico simples, mas os resultados para 0,5, 0,8, e 0,g, embora periódicos, estão
longe de serem sirnples.

Podemos aprender mais ao examinar os gráficos de espaço de fase, mostraclos na coluna
do meio da Figura 4.19 (obsene que apresentamos somente uma unidade cle célula do dia-
grama de fase de -rr a z). Como esperado, o resultado para .F : 0,4 mostra os resultados
vistos anteriormente no Capítulo 3 (Figura 3.5). O gráfico de fase para F : 0,5 mostra um
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ciclo longo que inclui duas revoluçóes completas e duas oscilaçóes. Toda a área permitida no
planodafaseéacessadacaoticamenteparaF:0,6e0,7,masparaF:0,S,omovimentose
torna periódico novamente com uma revolução completa e uma oscilaçáo. O resultado para
l' : 0,9 é interessante, porque parece haver duas revoluçóes diferentes em um ciclo, cada uma
semelhante àquela para F : 0,8. Este resultado é chamado de du,plicaçao de período (isto é,

o período para F : 0,9 é duas vezes o período para F : 0,8).Após uma inspeção cuidadosa,
este efeito também pode ser obser-vado de d/drt uersu,s grâfrco de tempo, mostrado na coluna
esquerda da Figura 4.19.

Seção de Poincaré
Henry Poincaré inventou uma técnica para simplificar as representaçóes dos diagra-
mas de espaço de fase, que podem se tornar bastante complicadas. E equivalente a as-

sumir uma visão estroboscópica do diagrama de espaço de fase. Um diagrama de fase

tridimensionalrepresental( : i: d) tlo'sltsx (: 0) uersus z(= oot\. Acoluna esquerda
da Figura 4.19 é uma projeção deste gráfico em um plano 1-2, mostrando pontos que cor-
respondam a vários valores de ângulo de fase x. A coluna do meio da Figura 4.19 é uma
projeção em um plano y-x, mostrando pontos que pertencem a vários valores de z. Na
Figura 4.20 mostramos o diagrama de espaço de fase tridimensional com intersecçáo por
um conjunto de planos )-x, perpendicular ao eixo z, em intervalos z iguais. Um gráfi.c0 de

Seçao de Poincaré é a sequência de pontos formados pelas interSeções do caminho de fase

com estes planos paralelqs em espaço de fase, projetados sobre um dos planos. O caminho
de fase perfura os planos àemo uma função de velocidade angular( ) : d ), tempo (z = ialt') e

ângulo de fase (x : 0). Os pontos nas interSeções sáo classificados como A,, &, Au etc. Este
conjunto de pontos,\ forma um padráo quando projetado em um dos planos (Figura 4.20b)
que às vezes será uma curva reconhecír,el, mas às vezes aparecerá irregular. Para movimento
harmônico simples, como F : 0,4 na Figura 4.19, todos os pontos projetados são os mesmos
(ou em uma curva suave, dependendo do espaçamento z dos planos 1-x). Poincaré perce-
beu que as curvas simples representam movimento como possíveis soluções analíticas, mas as

curvas muito complexas, aparentemente irregulares, representam o caos. A curva da Seção
Poincaré reduz um diagrama dimensional l,I para dimensóes (l/ - 1) para fins gráficos e fre-
quentemente ajuda a visualizar o movimento no espaço de fase.

Para o caso do pêndulo amortecido e acionado, a regularidade do movimento dinâmico
é devida ao período de forçamento, e uma descriçáo completa do movimento dinâmico de-
pende de três parâmetros. Podemos assumir esses parâmetros como sendo x (ângulo 0), y
= dx/dt'(frequência angular) e z = ú)t'(fase da força motora). Uma descrição completa do
movimento em espaço de fase necessitaria de diagramas de fase tridimensionais ao invés de
exibir somente dois parâmetros como na Figura 4.19. Todos os valores de z estáo incluídos na
coluna do meio da Figura 4.i9, por isso, escolhemos as Seçóes estroboscópicas do movimento
somente para os valores de z :2nr (n : 0, t, 2, . . .), que está em uma frequência igual à da
força motora.

Mostramos a Seçáo de Poincaré para o pêndulo na coluna direita da Figura 4. 19 para
os mesmos sistemas exibidos nas colunas esquerda e do meio. Para o movimento simples de
F : 0,4, o sistema sempre retorna à mesma posição de (x, 1) após z passar por 2r. Portanto,
esperamos que a Seçáo de Poincaré mostre somente um ponto, e isto é o que encontramos
na Figura superior da coluna direita da Figura 4.19. O movimento para F : 0,8 também mostra
somente um ponto, mas F : 0,5 e 0,9 mostram três e dois pontos. respectivamente. por causa
do movimento mais complexo. O número de pontos n na Seção de Poincaré, aqui, mostra que o
novo períodoT : Ton/m, onde Tr: 2n/a é o período da força acionada e m éurn inteiro (m :2
parao gráficoF:0,5 em: L parao gráficoF:0,9). Os movimentoscaóticosparaF:0,6,0,7
e 1,0 exibem a variação complexa de pontos esperada para movimento caótico com um período
',1'--+ oo. As Seçóes de Poincaré também sáo ricas em estnrtura para movimento caótico.
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Gráfico fase-espaço Seção de Poincaré
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FIGURA 4.19 O pêndulo amortecido acionado por vários valores da força motora.
A velocidade angular aersus o tempo é mostrado à esquerda, e os

diagramas de fase estáo no centro. As Seçóes de Poincaré estáo
mostradas à direita. Note que o movimento é caótico para os

valores de força motora F de 0,6, 0,7 e 1,0.
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(= #)

t (=0)

(a) (b)

FIGURA 4'20 (a) Representaçáo gráfica de Poincaré, um diagrama de fase tridimensional, mostrando
as três Seções de Poincaré e o caminho de fase. As Seções sáo projeçóes ao longo
do plano-lr'-x' (b) o_s.pontosl, sáo as interseções de caminho ;"; u; ..p..r.rr,ã1o.,
gráltcas de Seçáo. Eles são representados aqui no planol-x para ajudai a 

'isuallar omovimento no espaço de fase.

Em três ocasióes até agora (Figuras 4.5,1.7 e 4.ll), mostramos atratures,um conjunto depontos (ou um ponto) no qual o movimento converge para sistemas dissipadores. As regióes
atravessada.s em espaço de fase são limitadas .rt.italrrÉrrte quando há um atrator. No movi-mento caótico, trajetórias próximas em espaço cle fase são continuamente divergentes uma claoutra, mas eventualmente retornam ao atrator. Porque os atratores nestes movimentos caóti-cos, chamados de atratores estranh,os ou caóticos, estâo necessariamente limitados no espaçode fase, os atratores devem retrair-se para as regiões próximas do espaço de fase,Àtratores
estranhos criam padrões intrincadot, po.q.,. a retração e esticamento das trajetórias têm queocorrer de modo que nenhuma trajetária no espaço de fase faça interSeção, á q.,. ã.*.r.riaopelo movimento dinâmico determinista. As seçóes de Poincaré da Figura +.tg'.*.tu* u 

".-trutura retraída, em camadas dos aÚatores. Atratores caóticos são fraltais, mas o 
"rfuço 

.raopermite mais discussóes deste fenômeno extremamente interessante.

4.7 Mapeamento

se utilizarmo: ??, parl denotar a, sequência de tempo de um sistema e x para denotar umobservável ffsico do sistema, poclemàs descrever o progresso de um sistema não linear emum momento específico ao investigar como o @ I l)-ésimo estado (ou iteração) dependedo ereésimo estado. um exempro á"rr. comportamento simples, não rinear, é x,*, = (2x,,

l:.r"f':.a^:,11.]::T:j,.', 
:.f @:,), é chamada mapeamenro e é frequenremenre utilizada paraclescrever o progresso do sistema. As representaçóes gráficas da Sêção de poincaré são exem-plos discutidos anteriormente de dois Áapas biãimeãsionais. um exemplo físico apropriadopara mapeamento pode ser a temperatura do revestimento do ônibus espacial qrulàJ a.r."pela atmosfera' Após o ônibus espàcial estar em solo há algum tempo, a temperatura 7. . é amesma que 1,, mas isso não é verdade enquanto a nave mergulha'pel, atrrtrf.ra j. ;lij à._bita terrestre' Fazer a modelagem das temperaturas do revestillento por meio de um modelo
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matemático é difícil, e pressupostos lineares são geralmente considerados nos cálculos com
termos náo lineares para realizar cálculos mais realistas.

Podemos formular urna Equaçao de diferença utilizando f(a, x,) onde x,, é restrito a um
número real no intervalo (0, 1) entre 0 e 1, e a é um parâmetro dependente do modelo.

§,rrr : .Í'(a, x,,) (4.44)

A funçáofla, x,,) gera o valor de x,*, de x,,, e o agrupamento de pontos gerado é conside-

rado como rm mapu da funçáo. As equaçóes, frequentemente não lineares, sáo conformáveis

a uma soluçáo numérica por iteraçáo, iniciando com xl. Iremos nos restringir aqui a mapas

unidimensionais, mas equaçóes bidimensionais (e de alta ordem) são possíveis.

O mapeamento pode ser melhor compreendido por meio de um exemplo. Vamos considerar

a Equaçáo "logística", uma equaçáo simples unidimensional dada por

.l(tr, ,) : ax(l - x)

de modo que a Equação iterativa se torne

I,.t : a.t,,(I - 'r,,)

ra*1

13 x4

X,,

(a)

xn+1

0r,,
(b)

FIGURA 4.21 Técnicas para produzir um maPa de Equação da logística.
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Seguimos a discussão de Bessoir e Wolf (Begl), que utilizam a Equação da logística para um
exemplo de aplicação biológica de estudo do crescimento populacional de peixes em um
lago, onde o lago está isolado de efeitos externos como o tempo. As iteraçóes, ou z valores,
representam a população anual de peixes, onde xl é o rrúmero de peixes no lago no início do
primeiro ano de estudos. Se x, for pequeno, a populaçáo de peixes pode crescer rapidamente
nos primeiros anos devido aos recursos disponíveis, mas a superpopulação pode ãiminuir o
número de peixes. A população x,, é escalonada de tal modo que este valor ajuste-se no intervalo
(0, l) entre 0 e l. O fator a é um parâmetro dependente de modelo representanclo efeitos
médios de fatores ambientais (por exemplo, pescadores, enchentes, seca, predadores) que
podem afetar os peixes. O fator o pode variar como dese.jado no estudo, mas a experiência
mostra que a deve ser limitado, neste exemplo, ao inter-valo (0, 4) para impedir que a populaçáo
de peixes se torne negativa ou infinita.

Os resultados da Equaçáo losística são obsenados mais facilmente por meios gráficos
em um mapa chamado nrufia logí.stico. A iteraçao r,,*, é representada graficamente ,,rr.rr, ,,, r-ru
Figura 4.21a para um valor de o : 2,0. -\o começar com um valor inicial x, no eixo eixo hori-
zontal(x,,),aumentamosatéfazerainterSeçãocolll acl-u-\'ax/r+l =2x,,(l- x,,),eentãomove-
mos à esquerda, onde encontramos x, no eixo vertical (,t,,*,). Inicia-à. .r-,tá,, com este valor
de x, no eixo horizontal e repetimos oprocesso para achar r., no eixo vertical. Se fizermos isso
em algumas iterações, convergimos o valor x : 0,5, e a população de peixes se estabiliza em
metade de seu máximo. Chegamos a este resultado independenternente cle nosso valor inicial
de x,, contanto que não seja 0 ou l

Um modo mais simples de seguir o processo é acrescentar,lS" à linha cle xx+l : xil ao
mesmo gráfico. Após fazer a interseção, inicialmente, da cun,a de xt, mova-se hôrizontal-
mente para fazer a interseção com a linha de 45' para encontrar.r, e, então, mover-se ver-
ticalmente para encontrar o valor iterativo seguinte de xr. Este p.ã.e..o pode continuar e
atingir o mesmo resultado que na Figura 4.21a. Mosramos o processo na Figura 4.2lb para
indicar que este método é mais simples de utilizar que aquele sem a linha de 45".

Na prática, desejamos estudar o comportamento do sistema quando o parâmetro o do
modelo varia. No caso atual, para valores de a inferiores a 3,0, iráo resultai populações es-
táveis (Figura 4.22a). As soluçóes seguem um caminho espiral quadrado .* ,êluçao ao valor
central, final. Para valores de a pouco acima de 3,0, mais de uma solução para a população
de peixes ocorre (Figura 1.22b). As soluções seguem um caminho similar à àspiral quàdrada,
que converge aos dois Pontos nos quais o quadrado faz a interSeção com a "linha ãe intera-
ção", ao invés de um ponto único Essa mudança no nírmero de soluçóes para uma Equaçào,
quando um parâmetro como o varia, é chamada bifurcaçáo.

Obtemos uma visão mais geral do quadro global ao fazer a representação gráfica de um
diagrama de hifurcaçao, que consiste de x,,, determinado zrpós r,hrias iierações parievitar efeitos
iniciais, representados como uma função do parâmetro de modelo cv. Váiios efeitos novos
interessantes surgem, indicando regiôes e janel,as de estabilidade, assim como da dinâmica
caótica. Mostramos o diagrama de biÍürcação na Figura 4.23 paraa Equação da logística sobre
a faixa de a valores de 2,8 a 4,0. Para o valor de a : 2,g mostrado rà Figu.o 1.22a, obsena-
mos que, após algumas iterações, resulta uma conliguração estável para r : 0,655. I)m ciclo
N é uma órbita que retorna a sua posição original após,À/ iteraçóes, isto é, x**, = xi. o período
para a : 2,9 é, então, u,m ciclo. Para a : 3,1 (FigLrra 4.22b), o valor de x oicila entre 0,55g e
0,765 (dois ciclos) após algumas iteraçÕes se desenvolverem. A bifurcação que ocorre em 3,0 é
chamada bifurcaçao de forqtLilha por causa do formato óbvio do diagrama causado pela divisão.
Ema:3,l,oefeitodeduplicaçãodeperíodoterrx,,*r:xl,.Ema:Z,45,abifurcaçãode
dois ciclos progride para quatro ciclos, e a duplicaçãó ãe bifurcação e período conrinua aré
um número infinito de ciclos próximo a d :3,57. O caos ocorre pará vários valores de a
entre 3,57 e 4,0, mas há janelas com movimento periódico, com umà janela particularmente
ampla em 3,84. Um comportamento interessante ocorre para d :3,82831 (Problema 4.11).
Um ciclo periódico aparente de 3 anos parece ocorrer para vários períodos, mas ele muda
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o xn I
(b)

FIGURA 4.22 Mapa de Equação da logística para valores a de 2,9 e 3, l, que indicando
populaçóes está\,eis em (a) e várias soluções possíveis para ct > 3,0 em (b).

r, 0,5

3,1
a

3,6 4,0

FIGURA 4.23 Diagrama de bifurcação para o mapa de Equação da logística.
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violenta e subitamente para alguns anos, e então retorna novamente ao ciclo de 3 anos. Este
comportamento intermitente sería certamente devastador para um estudo biológico que ope-
rasse por vários anos ao se tornar caótico sem razão aparente.

@
Digamos que 

^or? 
= o, - o.,_, seja a largura entre bifurcações de duplicaçáo de período suces-

sivas do mapa logístico que discutimos. Por exemplo, da Figura 4.23, temos cr, = 3,0 onde a
primeira bifurcação ocon'e e oz : 3,449490 onde a próxima ocorre. Vamos definir o., como
a razáo

ô,: lo"
Ào,,*,

e ô, + ô como n + t. Encontre ô,, para as primeiras bifurcaçóes e o limite ô.

(4.47)

Soluçao. Embora pudéssemos programar este cálculo numérico com um computadoq ire-
mos utilizar um programa de softrvare disponír,el no mercado (Be9l) para trabalhar com este
exemplo. Criamos uma tabela de valores ct,, utilizando o programa de computadoq encontra-
mos Acr,,, e então determinamos alguns valores de ct,,.

ô,ür

I

:.1

3

I
:)

:1,0

3.4.19.+90

3,.:r-l.l{)90

3.ã(i+107
3,r'rlj87r'r!)

:r,5699.1.;6

í)..1 19 1IX)

0,091í100

0.{)20:i I 7

0.(X) l3:-r2

.1,751Ir

.1,6562

+,(i68+

4,Ôr192

Conforme o, se aproxima do limite 3,5699456, o número de duplicações periódicas se
aproxima da infinitude, e a razã.o õ,,, chamada rnimero de Feigenbaum, se aproxima de
4,669202. Este resultado foi primeiramente atingido por Mitchell Feigenbaum nos anos
70, e ele descobriu que o limite ô era uma propriedade universal da rota de duplicação de
período quando a função f(o, x) tem üm máximo quadrático. É um fato notável que esta
universalidade não esteja restrita a mapeamentos unidimensionais; é também verdadeira para
maPas bidimensionais e foi confirmada para diversos casos. Feigenbaum alega ter chegaão a
este resultado utilizando uma calculadora portátil programável. O cálculo obviamente deve
ser feito para r,ários números relevantes para estabelecer sua precisão, e este cálculo não era
possível antes dessas calculadoras (ou computadores) estarem disponíveis.

4.8 Identificação do caos

Em nosso pêndulo acionado e amortecido, descobrimos que o movimento caótico ocorre para
alguns valores dos parâmetros, mas não para outros. Quais são as características do caos e
como identificá-las? O caos não representa movimento periódico, e seu movimento limitante
não será periódico. O caos pode ser geralmente descrito como possuindo uma dependência
sensível às condiçóes iniciais. Podemos demonstrar este efeito pelo exemplo a sesuir.
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considere a relaçáo não linear x,+r: f(d, x,) = oc{, (l - x,,2). Estabeleça a : z,b e faça dois
cálculos numéricos com valores iniciais de de 0,700000000 e 0,700000001. Represenre os
resultados e encontra a iteração n onde as soluções claramente divergiram.

Soluçao. A Equaçáo iterativa que estamos considerando é

x ,=or[ (1-x2) (4.48)

Executamos um cálculo numérico curto e representamos os resultados das iterações para os
dois valores iniciais no mesmo gráfico. O resultado é mostrado na Figura 4.24 onde náo hâ
diferença obsen'ada para x,+l até n atingir no mínimo 30. Por n : 3g, a diferença nos dois
resultados é marcada, apesar de os valores originais diferirem por somente uma parte em 108.

rn+l

0,4

Iteração, n

FIGURA4'24ff 
T'J""Íi":::i1?i,::':'il:J.iil:T:::ljâ::.1H',ffi 1x,

condiçóes iniciais levemente diferentes de x,.

Se as computações forem feitas sem erros, e a diferença entre valores iterados dobrarem
na média para cada iteração, entáo haverá um aumento exponencial tal como

2t, _ 
"t 

h2

onde n é o número de iterações sofridas. Para as iterações serem separadas por ordem de
unidade (o tamanho do atrator), teremos '

2,10-8 - I

que resulta em ?? : 27. Isto é, após 27 iterações, a diferença entre as duas iteraçóes atinge
a faixa máxima de x,,. Para que os resultados se diferenciem por unidade para n : 40 itera-
çóes, teríamos que saberosvalores iniciais comumaprecisão de I parte em 10121

O exemplo anterior indica a dependência sensír,el das condições iniciais, que é caracter-
ística do caos. Os dois resultados podem ser determinados neste caso, mas é raro conhecer os
valor-es iniciais a lrma precisão de l0 8. Se acrescentarmos outro fator de 10 à precisão de x,,
ganhamos somente quatro degraus interativos de concordância no cálculo. Devêmos aceitar o
fato de que o aumento das condiçóes iniciais aumente apenas um pouco a precisão da medição
final. O crescimento exponencial de um erro inicial irá impedir a previsão do resultado de
uma medição.

0,8

0,6

- 
0,700000000

---.0.70000000

(\9

50403020t0
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O efeito da dependência sensível das condiçóes iniciais foi chamado de efeito "borboleta".
Uma borboleta que se move no ar pode causar um efeito extremamente pequeno no fluxo de
ar que irá impedir que nós flaçamos previsóes sobre os padróes do tempo para a próxima
semana. Interferências secundárias ou efeitos térmicos irão acrescentar incertezas maiores
que as que discutimos aqui, e náo podemos distinguir estes efeitos dos erros de mediçáo.
Simplesmente a força de redução não é possível para vários passos.

Expoentes de Lyapunov
Um método para quantificar a dependência sensível das condiçóes iniciais para o comporta-
mento caótico utiliza o expoente característico de Lyapu,nou. Ele foi assim chamado por causa do
matemático russo A. M. Lyapunov (1857-1918). Há tantos expoentes de Lyapunov para um
sistema específico quanto variáveis. Por isso nos limitaremos, primeiro, a considerar somente
uma variável e, portanto, um expoente. Considere um sistema com dois estados iniciais que
diferem por uma quantidade pequena; chamamos os estados iniciais xo e x. * e. Desejamos
investigar os valores eventuais de x, após n iteraçÕes dos dois valores iniciais. O expoente de
Lyapunov À representa o coeficiente do crescimento exponencial médio por unidade de tempo
entre os dois estados. Após rz iteraçóes, a diferença entre os dois valores é aproximadamente

d, = een\ (4.49\

A partir desta Equaçáo, podemos ver que, se À é negativo, as duas órbitas irão eventualmente
convergir, mas se for positivo, as trajetórias próximas divergem e resultam em caos.

Vamos ver um mapa unidimensional descrito por x,+r : f(x,). A diferença inicial entre os

estados é d, : e, e após uma iteraçáo, a diferença d, é

dtl
l, : f(.r,,* e) - f(.r,,) - o,,rl.

onde o último resultado no lado direito ocorre porque a é muito pequeno. Após n iteraçóes, a
diferença d,, entre os dois estados inicialmente próximos é dada por

rl ,,: J."(x + e) *./'"(r,,) : t)("À (4.50)

onde indicamos a enésima iteraçáo do mapaflx) pelo m sobrescrito. Se dividirmos por e e pe-
garmos os logaritmos de ambos os lados, temos

I t'(^ + ,t
""\' - ,

e porque e é muito pequeno, temos para À,

tl
À :;*\

')
-.f "(x,s-)f "(-t + I

: -Fmll

r{/"(t) | |

^l.l
(4.51)

O valor de/'(xo) é obtido pela iteraçáo da funçáoflxo) n vezes.

./"(r,,) : f(f{ "'(/(r,,)) "'})

Usamos a regra de cadeia derivada da enésima iteraçáo para obter

tlf (ttl ,lll ,lll ,lll
i. l,:/-1, ,Ã1, ,irl,

Assumimos o limite como ?t ---+ oo e finalmente obtemos
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À=tirrrl!,,, i'l1"'i
,r-, x li i..,() | r/x I

(4.52\

Representamos o expoente de Lyapunov como uma função de a na Figura 4.25 para
o mapa logístico. Percebemos a concordância do sinal de À com a discussáo de comportamento
caóticonaSeçáo 4.6.O valorde À,ézero quandoocorreabifurcaçáo,porque ldfldxl :1,
e a soluçáo se torna instável (consulte o Problema 4.16). Um ponto superestável ocorre onde

df@)U, : 0, e isto implica que À : -oc. Da Figura 4.25, conforme À avança acima de 0, per-

cebemos que há janelas onde À retorna a À < 0 e órbitas periódicas ocorrem dentro do com-
portamento caótico. Ajanela relativamente ampla pouco acima de 3,8 é aparente.

FIGURA 4.25 Expoente de Lyapunov como uma função de ct para o mapa de
Equaçáo da logística. Um valor de À > 0 indica o caos.
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- _ 
Lembre que, para n mapas dimensionais, haverá i? expoentes de Lyapunov. Somente um

deles precisa ser positivo para ocorrer o caos. Para sistemas dissipadores, o volume de espaço
de fase irá aumentar com a passagem do tempo. Isto significa que a soma dos expoentés de
Lyapunov será negativa.

O cálculo dos expoentes de Lyapunov para o pêndulo amortecido e acionado é difícil,
Por ter que lidar com soluçôes de Equaçoes diferenciais ao invés de mapas como aqueles
da Equaçáo logística. Não obstante, esses cálculos foram feitos e mostramos na Figura 4.26
os expoentes de Lyapuno\', três deles por causa das três dimensões (calculados utiiizando o
programa de Baker [Ba90]). Os parâmetros são os mesmos que aqueles discutidos naqseção
4.6:c:0,5,a:0,7,e.F:0,4(periódico)eF:0,6(caótico).Emambososcasos,devemos
fazer pelo menos t'árias centenas de iteraçóes para assegurar que os efeitos transientes desa-
pareceram. Note que um dos expoentes de Lyapunov é zero, porque ele não contribui para
a expansão ou contraçáo do volume do espaço de fase. Para o caso de F :0,4, nenhumdos
expoentes de Lyapunov é superior a zero após 350 iterações, mas para o caso acionado F :
0,6, um dos expoentes ainda está bem acima de zero. O movimento é caótico para F : 0,6,
como descobrimos anteriormente na Figura 4.19. Entretanto, devido ao movimento descrito
na Figura 4.26 estar amortecido, a soma dos três expoentes de Lyapunov é negativa para
ambos os casos, como deveria ser.

PROBLEMAS

4.1. Consulte o Exemplo 4. 1. Em caso em que uma das molas deve ser esticada uma distância d, para
colocar a partícula na posição de equilíbrio (isto é, em sua posiçáo de equilíbrio, a partícula está
sujeita a dttas lorças iguais e diretamente opostas de magnitude kd), emâà mostre que o potencial
no qual a partícula se move é aproximadamente

l1(.r) = (kd/l)x2 + lk(t * (t)/4t:\1x1

4.2. Construa um diagrama de fase para o potencial na Figura 4.1.

4,3. Construa um diagranta de fase para o potencial t.(r; : - (À,/,1).t,r.

4.4. Lorde Ravleigh utilizou a Equaçáo

I - (, - ,ir)i+ roir: 0

em sua discussáo sobre os efeitos não lineares ern lenômenos acÍrsticos.l0.Mostre que, ao diferen-
ciar esta Equação em relaçáo ao tempo e ao fazer a substituiçáo, _r = _r,,V':ilri ..rrltu na Equaçào
de van der Pol:

i-{ir;-r1)i+oir:9. -\;

4.5, Resolva por procedimento de aproximação sucessiva e obtenha um resultado preciso para quarro
números relevantes:

(a) r+r:+l: tgr, ll=x<tr/2
(b) x(r + 3) : l0sen ",r. r > 0
(c) 1+.t* 1'1v5a: r", x)0

(Pode ser vantajoso fazer um gráfico simples para escolher uma primeira aproximaçáo razoável.)

4.6. Derive a expressáo para os caminhos de fase do pêndulo plano se a energia total for E > 2mgl.
Note que este é somente o caso de uma partícula que se move em um potÃcial periódico U(0) :
mgl(l - cos 0).

10J. \\i S. Rayleigh, Phil. Mag. 15 (April 1883); consulte rambém Ra9,1, Seção 6ga.
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4.7. Considere o movimento livre de um pêndulo plano cuja amplitude não é pequena. Mostre que o

comp7trcnte horizontal do movimento pode ser representado pela expressáo aproximada (compo-

nentes pela terceira ordem estáo incluídos)

r*.,jú.:l).-cr'-o
\ 1'l

onde roi : gll e t : ?tg,/21'\, com I igual ao comprimento da suspensào.

4.8, Uma massa ,?? se move em uma dimensáo e está sujeita a uma força constante *Fn quando

x{0eaumaforçaconstante-{,quandox}0.Descrevaomovimentoconstruindoumdiag.rama
de fase. Calcr.rle o período do movimento em termos de m, Fo, e a amplitude,4 (desconsidere o

amortecimento).

4.g. Investigue o movimento de uma partícula náo amortecido sujeito à força de forma

í *r. 1tl(a
' rr) = 

1-(/' r ôtr * ô,r. lrl ) a

onde k e ô sào constanles positir as.

4.10. Os parâmetros F : 0,7 e c : 0,05 sáo fixados para Equaçáo 4.43 descrevendo o pêndulo acio-

nadà, amortecido. Determine quais dos valores Para r» (0,1, 0,2, 0,3, . . . , 1,5) prodr-rzem movi-

mento caótico. Produza um gráfico de fase para c.-r : 0,3. Faça este problema numericamente.

4.11. Uma situaçáo realmente interessante ocorre para a Equaçáo logística, a Equação 4'46, quando

a : 3,82831 e rl = 0,51. Mostre que três ciclos ocorrem com os valores aproximados de x 0,16,

0,52, e 0,96 para os primeiros 80 ciclos antes do comportamento aparentemente se tornar caótico.

Descubra para qual iteraçáo o próximo ciclo aparentemente periódico ocorre e Para quantos

ciclos ele permanece periódico.

4.12. Estabeleça o valor de a na equaçáo da logística, a Equação 4.46, como igual a 0,9. Faça um ma-

pa como o da Figura 4.21 quandp xr :0,4. Faça o gráfico para outros valores de x, para os

quais0<r,<1.

4.13. Faça o cálculo numérico apresentado no Exemplo 4.3 e mostre que os dois cálculos divergem

claramente por ?? : 39. Em seguida, faça com que o segundo valor inicial concorde com outro
fator de l0 (isto é, 0,700 000 000 1), e confirme a afirmaçáo no texto que somente mais quatro

iterações sáo adquiridas na concordância entre os dois valores iniciais.

4.14. IJtilize a função descrita no Exemplo 4.3, x,,n,, - orc,,(1 - x,,2) onde a : 2,5. Considere dois'r'alores

iniciais de x, que sejam semelhantes, 0,900 000 0 e 0,900 000 1. Faça um gráfico de x,,uersus n

para dois uriores iniciais e determine o menor valor de rl para o qual os dois valores divergem em

mais de 307c.

4.15. Utilize cálculo numérico direito para mostrar que o mapaflx) : a sen zx também lidera a constante

de Feigenbaum, onde r e o estáo limitados ao inten'alo (0, l).

4.16. A curra Í,+1 : f@,,) faz a interSeçáo da cun'a ff,+t = x, em xn. A expansão d. ,,*, sobre x,, é r,*, -
xo : Ê(x,, - x,,) onde P : (dffrx) em ,x = xo'

(a) Descreva a sequência geométrica formada pelos valores sucessivos de x,,*r - x,,.

(b) Mostre que a interSeçáo é estável quando lpl < I e instável quando lpl > l.

4.17. O mapa de tenda é representado pelas seguintes iteraçóes:

x,, 1 
:2rr.r,, Para0 ( x11i2

x,,.r :2a(l * x,,) Para l,/2 ( .x ( 1
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onde 0 ( a ( I . Faça um mapa de até 20 iterações para a : O,l e 0,7 com x | : 0,2. parece que
qualquer um dos mapas representa comportamento caótico?

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

Represente graficamente o diagrama de bifurcaçáo para o mapa de ten.da d,o problema anterior.
Discuta os resultados para as diversas regióes.

Mostre analiticamente que o expoente de Lyapunov para os mapas de tenda é À : In(2a). Isto in-
dica que o comportamento caótico o.o... pu.u d > ll2.

Considere o mapa de Henon descrito por

.\, r:_y,,*l-a"tl
,1 ,, I = 1.rr,,

Estabeleça a : 1,4 e b : 0,3, e utilize rtm computador para representar graficamente os primeiros
10.000 po-ntos (x,,, 1,,) começar.rdo dos r.alores iniciais iu = 0, )u = 0. Eicolha a regiáo áo gráfico
como -1,5 <tr < 1,5 e -0,45 <-r < 0,45.

Faea 11 s1áfico do mapa de Heno,, desta'ez começando pelos'alores iniciais x,, : 0,6313544g,
1n = 0, 18940634' Compare o formato deste gráfico com á obtido no problema anterior. o for-
mato das curvas é independente das conclições iniciais?

Um circuito com um indutor náo linear pocle ser modelado pelas Equações diferenciais de
primeira ordem.

dx
rl t

dt,

n: -kl - _r:r* 1Jt:osl

oscilaçóes caóticas para esta situaçáo foram estudadas extensivamente. Utilize um computador para
constnrir o gráfico da seção de poincaré para o caso À : 0,1 e g,g 

-<.8 -< 1g,4. D.rc..rà o ,rupu.

O movimento de uma bola quicando, em quiques sucessivos, quando o piso oscila de modo si-
nusoidal, pode ser descrito pelo mapa de Chirikor.:

5.1

Enr
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e1-I1

fer
gra
ofir
ac(
col:
tar

uln
\ren

cail
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sin.r
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l),,.t: /,, - Âsenr7,,

1,,. t: t1 , * lt,, ,

onde -z =P < ne -T,<q <2. l. FàçamapasbidimensionaisparaK:0,8, z,2el,riniciando
comvalores aleatórios dep eq fazendo a iteração deles. Utilize condiçóes limítrofes periódicas, o
que significa que, se os valores iterados de p ou q excederem ,r, .r* uãlo. de 2rr será subtraÍdo e,
quando forem inferiores a -rr, um valor de 2z'será adicionado. Examine os mapas após milhares
de iterações e discuta as diferenças.

Suponha que x(/) = ó cos (rool) + u (l) é uma soluçáo da Equaçáo de van der pol 4.19. Suponha que
o parâmetro de amortecimento p é lequeno e mantém os termos em z(l) para priméiru o.dàm
em p,. Mostre que á -- 2a e u(t) = - (w3l4au) sen (3r,.rol) é uma soluçáo. prcrduza Jm diagrama de
fase de i uersusx e produza gráÍicos de xO e *p; pa.a valores dr a J l, oo : l e p : 0,05.

Utilize cálculos numéricos Para encontrar a soluçáo do oscilador de van der pol da Equação ,1. lg.
Estabeleça x0 e (,0 igual a 1 por simpliciclade. Faça a represenraçáo gráfica do diag.;ra de fase,
x(/), eparaasseguintescondiçóes: (a) p:0,07,x,,= l,0,in = 0emt":0; (b) p:i,7,xo = 3,0,Í,,
= 0 em I : 0. Discuta o movimento: o movimento parece ie aproximar do ciclo limite?

Repita o problema anterior com /.r, 
: 0,5. Discuta tambérn a aparência do ciclo limite, x(t), e Í(l).
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5.1 Introdução

Em 1666, Newton formulou e verificou numericamente a lei da gravitação, publicada mais tarde
em seu livro Principea de 1687. Nervton esperou quase 20 anos para publicar seus resultados
porque ele não podia justificar seu método de cálculo numérico no qual considerava a Têrra
e a Lua como pontos de massas. Com a matemática formulada no cálculo (que Nervton in-
ventou mais tarde), provamos muito mais facilmente o problema com que Newton teve tantas
dificuldades no século XVIL

A lei da gravitação universal af,rrma que cada partícula de massa atrai outra paúícu,la no utti-
uersl clm u,ma força que uaria diretamente conforrne o produto clcts duas mossas e inuersamen,te conto o

qu,adrado da dtstância entre elas. Em forma matemática, escrevemos a lei como

tr )'l
F : -()**.;e,

t--
(5.1)

onde a uma distância r de uma partícula de massa M uma segunda partícula de massa z ex-
perimenta uma força atrativa (consulte a Figura 5.1). O vetor de unidade aponta de M param,
e o sinal de menos assegura que a força é atrativa, isto é, que m é atraída em direçáo a M.

Uma verificação em laboratório da lei e uma determinação do valor de G foi feita em
1798 pelo físico inglês Henry Cavendish (1731-1810). O experimento de Cavendish, descrito
em vários textos elementares de física, utilizou uma balança de torção com duas pequenas es-

feras hxadas nas extremidades de uma barra leve. As duas esferas foram atraídas a duas outras
grandes esferas que poderiam ser colocadas em um dos lados das esferas pequenas. O valor
oficialparaG é6,673 -f 0,010 x l0 llN'm2/kg2.Éinteressantenotarque,emboraG sejatalvez
a constante fundamental mais antiga conhecida, a conhecemos com menos precisão que outras
constantes fundamentais modernas como /, c e it. Hâ pesquisas importantes, hoje, para aumen-
tar a precisão de G.

Na forma da Equaçáo 5.1, a lei se aplica estritamente somente parapontos materiais. Se

uma ou ambas as partículas forem substituídas por um corpo com uma certa extensão, de-
vemos fazer uma hipótese adicional antes de calcularmos a força. Devemos pressupor que o
campo de força gravitacional é um cantpo linear. Em outras palavras, pressupomos que é pos-
sível calcular a força gravitacional líquida em um partícula devido a várias outras partículas
simplesmente tomando a soma de vetores de todas as forças individuais. Para um corpo con-
sistindo de uma distribuição contínua de matéria, a soma se torna uma integral (FigLrra 5.2):

I o(r'\e
F:-Ottt l' , rlt"

It t'-

iIr
It

i

(5.2)

onde p(r') é a densidade de massa e du' é o elemento de volume na posiçáo definida pelo
vetor r' da origem (arbitrária) ao ponto na distribuição de massa.
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e. --"

í
FIGURA 5.1 A partícula m sente uma força gravitacional em direçáo a M.

_ . 
Se tanto o corpo da massaM quanto o corpo da massa rz tiverem extensão finita, uma segun-

da integração sobre o volume de lz será necessária para cómputar a força gravitacional toial.
. - o vetor do campo gravitacional g é o que representa a fàrça po..,ridád. de massa exer-

cida em uma partícula no campo de um corpo dà massa,tf. Assim

. I plr')e, 
.g: -(,1 ----, d"L'

ll l-

on
X

ça

Ar

(5.3)

(5.4')

Note que a direção de e. t aria com r' (na Figura 5.2).

5.2 Potencial graütacional
O vetor de campo gravitacional g varia conforme llr2 e, portanto, satisfaz o requisitol quepermite que g seja representado como o gradiente de umà função escalar. Desse'modo, po-
demos escrever

FIGURA 5'2 Para encontrar a força gravitaciorral entre uma massa pontual rz e uma
distribuiçáo contínua de matéria, integramos a densidàde da massa ao yolume.

A quantidade g possui as dimensões deforça por u,ni,dade d,e massa, também igual à acelera-
çáo' Na verdade, próximo à superfície da Têrra, a magnitude de g é somenteá quantidade
que nós chamamos de constante de aceleraçâo graütacional. A Àedição .o* .r* pêndulo
simples (ou algumavariação mais sofistic"{1) é.úfi.i.rt. para mostraique lgl é aproxima-
damente 9,80 m/s2 (ou 9,80 N,&.g) na superfície da Têrra.
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(5.5)

onde @ é chamado de potencial gravitacional e tem dimensóes de (força por unidade de massa)

x (distância) ou energia por u'nidade de massa.

Como g tem somente uma variaçáo radial, o potencial @ pode ter, no máximo, uma varia-

çáo com r. Portanto, ao utilizar a Equaçáo 5.3 para g, temos

Ao integrar, obtemos

(5.6)

A possível constante de integraçáo foi suprimida, porque o potencial é indeterminado em

uma constante adicional, isto é, somente as diferenças em potencial são significativas, não va-

lores particulares. Geralmente removemos a ambiguidade no valor do potencial ao exigir
arbitrariamente @ + 0 como r ---+ @; então, a Equaçáo 5.6, corretamente, dá o potencial para

essa condiçáo.
O potencial devido a uma distribuição contínua de matéria é

dQ ill
Ít,Il: . e,: (J--e,

(lt' |-

4,- - r;l '-'!),',"
-11 t'

Da mesma forma, se a massa é distribuída somente por uma
distribuição su.p e rfi cial), entáo

t!t = - t,l P' 
,t,,'l.r

onde p, é a densidade de superfície da massa (ou densrdade de massa de ítrea).

Finalmente, se há uma/onte de linha com densidade de massa linear p,, entáo

(5.e)

O signif,rcado físico da funçáo potencial gravitacional se torna claro se considerarmos o

trabalho por unidade de massa ril,l" que deve ser feito por um agente externo em um corpo
em um campo gravitacional para deslocar o corpo a uma distância dr. Nesse caso, o trabalho
é igual ao produto escalar da força e do deslocamento. Portanto, para o trabalho feito ieo

corpo por unidade de massa, temos

dll:' : *g. r1r = iVrI) ' rlr

: >1g tx : irb
t í)x;

porque @ é uma função somente das coordenadas do ponto no qual é medido:
@: cD(xv x:,"r:) : r}(x;). Portanto, a quantidade de trabalho por unidade de massa que

deve ser feito em um corpo para movê-lo de uma posição para outra em um campo gravita-
cional é igual à diferença no potencial nos dois pontos.

Se a posição final estiver mais distante da fonte de massa M que a posição inicial, o trabalho
foi feito na unidade de massa. As posiçÕes dos dois pontos são arbitrárias e podemos tomar um
deles como estando no inhnito. Se definimos o potencial como zero no infinito, podemos
interpretar @ em algum ponto como o trabalho por unidade de massa necessário para trazer

lo,
tlt: -()l' rl:'

)r r

(5.7)

camada fina (isto é, uma

(5.8)

(5.10)

liiiiii 

iiiliiilfiliiiiill iiriijilir



que é justamente a expressão que utilizamos anteriormente (Equaçáo 2.gg).
. ^ .Percebemos que tanto o potencial quanto a energia potenciâl aumentamquando o trabalho

é feito. ??0 corpo. (o potencial, cle acordô com nossa ãehnição, é sempre negátivo e somente se
aproxima de seu'alor máxirno, isto é, zero, conforme r tende ao infinito.;"
. L.Tn certa energia potencial existe quando um corpo é posicionado no campo gravita-

cional de uma massa fonte. Essa energia potencial reside no càmpo,2 mas é comu-,'r.r"rur.i.-
cunstâncias, se referir à energia potencial "do corpo". Iremos continuar com essa prática aqui.-lambém podemos considerar a massa fonte como tendo uma energia potenciui intrínseca.
Essa energia potencial. é igual à energia graviracional liberada q.,urráo à .o.po foi formado
ou, reciprocamente, é igual à energia q,r. d.u. ser fornecida (isà é, o trabalho que deve serÍêito) para dispersar a massa sobre a ..f..a no infinito. por exemplo, quando o gà, irrt...rt.-
lar se condensa para formar uma esffela, a ene;gia gravitacional emitida é usada'amplamente
no aquecimento inicial da estrela. Conforme a temperatura aumenta, a energia é irradiada
como radiação eletromagnética. Em todos os problemas de que tratamos, .orrrid..u-os que aestrutura dos corpos permanece inalterada dúrante o p.o..*o que estamos estudando. Desse
modo, não há mudança na energia potencial intrínsecà e .la poáe ser desconsiderada para os
propósitos dos cálculos que estamos fazendo.

Qual é o potencial gravitacional tanto dentro quanto fora de uma camada esférica de raiointerno ó e raio externo ai

S.oluçao' Um dos problemas importantes da teoria gravitacional está relacionado ao cálculo
da força gravitacional devido à eifera homogênea. Eite problema é um caso especial do cál-
culo- mais geral para uma camada esférica homogênea. Uma solução para o problema da ca-mada pode ser obtida por meio clo cálculo clireto áa força em um obj.to arbitàrio da unidacle
de massa ttazida a (ranlpo (veja o Problema 5.6), mas é mais fácil utílizar o método poi...lut.

Consideramos a camada mostrada na Figura 5.3 e calculamos o potencial no ponto p a
uma distância r? do centro da camada. Uma r,éz que o problema tem uma simetria sobre a linha
que conecta o centro da esfera e o ponto de campo P, o ângulo azimutal $ não é mostrado na
Figrrra 5'3 e podemos imediatamente integrar emdQna expressão para o potencial. Assim,

,b: -r;1, fa,,
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o corpo do infinito até- aquele ponto. A energ.ia potencial. é igual à massa do corpo multiplicada
pelo potencial @. Se U for a energia potencial, então

L,: nrtlt (5.Il)
e a força no corpo é dada pelo negativo do gradiente da energia potencial daquele corpo,

F: *VI1
(5.12)

(5.13)
sen (/

r
onde-pressupomos uma distrib,ição homogênea de massa para a camada, p (r,) = p. De
acordo com a lei dos cossenos,

t'2 : r'2 + /?! - 2r'.R cos í7 (5.t4)

= -2, {,( ;J:1,",t,' 
1,",

e Consulte, entretanto, as obsen'açóes no Íinal cla Seção f .ir referentes à energia errr um campo.
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FIGURA 5,3 A geometria para encontrar o potencial gravit:rcional no ponto P
devido a uma camada esférica de massa.

Como .R é uma constante, para um dado r' podemos diferenciar essa equaçáo e obter

2rrlr:2r'Rsen0d0

Seníi dr_d0:
t fll

Ao substituir essa expressáo pela Equação 5.13, temos

2,!() 
l" ,,,,,,1 ,r,Q : - -,, ),, .,,

(5.15)

(5.16)

(5.17)

(5.18)

(5.1e)

Os limites na integral em dr dependem da localização do ponto P. Se P estiver/orz da ca-

mada, então

clt(It) a) :
2iÍ o(; [" i/i+ /'

I r'lr'l dtÃ J,, Jt, ,

tnpo 
[ ,.,, tr,R J,,

4 rpG
u'- lt'\31i

Mas a massa M da camada é

então o potencial é

(;M
dr(It>o):- 

n

Se o ponto de campo estiver dentro da camada, temos

ottR 1 t,1 = *"#'lil, ,',,, )) 
',,,,

['t-1rp(il tttlr'
It'

: -2rP(l(a: - 1,1)

'.1.

:

,,1'f:',,i

(5.20)
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o potencial é, portanto, constante e independente da posição dentro da camada.

1":1fl:*::,*:,?i::s,calluly o potencial pà.u po,r,o, ,o ,u uau, precisamos so_

:i:Í,:,ir:,,,:l:: py l"ferior 
da integiação ",.;p;;,:;.;;ú(Ã'.ij'ff,:lil;:,;,

:::::,:T:l.1_ite superior da inregraçao"na ;*p;,;ô;áâ; ;';;*,.",;;ll'jllllJ:tados. Encontramos

Qtllt < li 1 ru - * l-',1,('r,r,

(5.21)

Note que tratamos a camada da massa como
corpo sólido, maciço, como um planeta que tenha

homogênea. Para fazer cálculos para um

vemos que, se R - a, então a Equação 5.2r produzo mesmo resultado que a Equação 5.lgpara o mesmo limite. Do mesmo modo, as Equaçóes 5.21 e 5.20 produzê- o -àr-o .erul_tado para o limite o - ?.. 
o po.tencial é, portanto, con,tínuo.se o potencial não fosse contínuoem algum ponto, o gradiente do potenciàl - e, assim, a força - 'r..iu inÍrnito 

""qr.r. prra.Lima'ez que forças infinitas não iepresentam realidade fisià, concluímos q". il;ã;, f,or.rr-ciais realistas devem sempre ser contínuas.

simétrica, podernos adicionar al§umas cumadas o.,,
densidade mude como uma função do raio.

- b:11 * 2rp}(ri * Í()
b' 1i.\*:iH- 

ri/

uma distribuição de massa esfericamente
se preferirmos, podemos permitir que a
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FIGURA 5.4 os resulrados do Exemplo 5.1 que indicam o porencial
gral,itacional e a magnitude do vetor cle campo g
(na verdade -g) como uma funçáo da distância radial.

os resultados do Exemplo 5.1 são muito importantes. A Equação 5.1g afirma que o poren_cial' em qualquer ponto, foia de uma clistribuiçáo esferica-.rà simétrica de matéria (camada
?} s?]id.o' porque sólidos são compostos de muitas camadas) é independenre do tamanho dadistribuição' Portanto, para calculàr o potencial externo (ou a força;, consideramos que toda
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a massa está concentrada no centro. A Equação 5.20 indica que o potencial é constante (e a
força, zero) em qualquer lugar denro de uma camada de massa esfericamente simétrica. E,
Itnalmente, nos pontos dentro da camada de massa, o potencial dado pela Equação 5.21 é
consistente com ambos os resultados anteriores.

A magnitude do vetor de campo g pode ser computada de g : 4@dR para cada uma das
três regióes. Os resultados são

,C'( Â < l'') = 11

lroollt' \
!'tl,(/ilttt: .. tO 

,r)

(lr\'f
3(R>rtt=-.,',

_ti'

(5.22)

n
É

a

Percebemos que não somente o potencial mas também o vetor de campo (e, portanto, a força)
sáo contínuos. Aderiuada do vetor de campo, entretanto, não é contínua através das superfí-
cies externa e interna da camada.

Todos esses resultados para o vetor potencial e o vetor de campo podem ser resumidos na
Figura 5.4.

@
Mediçóes astronômicas indicam que a velocidade orbital das massas em várias galáxias espirais
em rotação em seus centros é aproximadamente constante como uma funçáo da distância do
centro da galáxia (como nossa própria Via Láctea e nossa vizinha mais próxima, Andrômeda),
como mostra a Figura 5.5. Mostre que esse resultado experimental é inconsistente com o fato
de a galáxia ter sua massa concentrada próxima ao seu centro e pode ser explicado se a massa
da galáxia aumenta com a distância lR.

.âi:,fl 
:...:T:.,"f, l,1i:',7

FIGURA 5.5 Exemplo 5.2. A linha contínua representa os dados para a velocidade

h*l#t:T#l:;._§',$,:1i:'*.1:::'::'.:*"::tix"11.-ll'Tê

Soluçao. Podemos descobrir a velocidade orbital esperada I devido à massa da galáxia M
que está dentro do raio .R. Neste caso, entretanto, a distância -R pode ser centenas de anos-luz.
Só podemos pressupor que a distribuição de massa é esfericamente simétrica. A força gravita-
cional neste caso é igual à força centrípeta devido à massa m ter velocidade orbital u:
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Resolvemos essa equação para ?,:

,:. ã'
Vn

Se fbsse o caso, esperaríamos que a velocidade orbital climinuísse como lrV'? como mostrado
pela linha pontilhada rra Figura 5.5, onde o que é descoberto experimentalmente é que 2.,

é constante como uma função de -R. Isso somente pode acontecer na equação anterior se a
massa M da galáxizr for unr:r funçãro linear de R, M(R) oc.R. Os astroÍísicoyconcluem desse
resultado que, Para ntuitas galáxias, tem de haver uma matéria além da obsen,ada, e que essa
matéria não obserlacla, fi'equentemente chamada "matéria escura", deve correspo.rde. a mais
de 90% da rnassa conhecida no ttniverso. Esta área de pesquisa está na linha de frente da as-
trofísica hoje em dia.

Considere um anel circular uniÍorme fino de raio a e massa M. Uma massa nz é posicionada
no plano do anel. Encontre uma posiçáo de equilíbrio e determine se ela é estár,eÍ.

Soluçao. Da simetria, devemos acreditar que a massa riz posicionada no centro do anel
(Figura 5'6) deve estarem equilíbrio porque é uniformementà cercada pela massa. Coloque a
massa tn a uni.a distância do centro do anel e posicione o eixo x nessa direção.

FIGURA 5.6 Exemplo 5.3. A geometria da massa pontuar rz e aner de massa M

O potencial é dado pela Equação 5.7, onde p : Ml2ra:

,lq, = -(;'llÍ 
()tn

h 
: - ,,' dó (5.23)

ondeóéadistânciaentredMent,edM:pd$.Temosrer,comoosvetoresdeposiçãode
dM e m, respectir,amente.

b= lr - r'i : la cos {-le1 * a sendel - r'eil

- t,: i(1/ c()s Q * t')e 1 -l- zl seo

t.): (rt'I t" - Ztrr'cosq!,1t:'

[(r cos @ - * c: sen? 61 
t' :

Pr
l()

óerl :

: ,[, .ü) -
t, ,
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E,

É.

ci
t.
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(5.24)
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A integração da Equaçáo 5.23 obtém

t' tt.\l l:" ,ld,
<[t(t't : - r,J n - -0,,()),, 

b

, lt' d4,:-P".1,, 
m 

(5'25)

L' 
. [,,/ --c,só-.,

Integrar a Equaçáo 5.25 é difícil, então vamos considerar posições próximas ao pollto de

equilíbrio, r' = 0. Se r'{< a, podemos expanclir o denominador na Equação 5.25.

[, * í.)'- r.,,*ó-l ': , - {fi)'-,,'.,,*6-l
L \,,/ u _.1 2[\u / a 

_.]

" 
i[fi)' - r .,,.. al' * .

xl\n/ ,t 
-)

: I + | cosf + 1(L)'1,r.".,ó - t) + .. (5.26)
n ' 2\rtl

A Equação 5.25 se torna

q)(tr\ = --1,t;l'-{t * i,.,..ó * ], (l)'t,, 1.r,s:tf - ,, - ...},,,
'--J,,[' tt 2\t) )

que é facilmente integrada ao resultado
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(5.27)

,I>1r'y: -T[, . i9)'.

tl r'2 9 0'\

então r' : 0 o ponto de equilíbrio é instár,el.
Este último resultado não é óbvio, porque podemos ser

pequeno deslocamento de r' = 0 ainda pode t,oltar a r' : O

toda a massa no anel que o cerca.

l (5.28)

(5.2e)

(5.30)

(5.31)

levados a acreditar que um
pelas forças gravitacionais de

A energia potencial U(r') vem da Equaçáo 5.11, simplesmente

[.(t't:,,,<rt1t!\: -!)!c[, . j(-a)'- In | -l\rrl l
A posiçáo de equilíbrio é encontrada (da Equação 2.100) por

(ll'\tr) ttt.\l()l r'
=0: - -+...tl r' rt 2 tr:

entáo é um ponto de equilíbrio. Utilizamos a Equação 2.103 para determinar a estabilidade:

I

í.2.1 ,

Equação de Poisson

É útil .o-parar essas propriedades de campos gravitacionais com alguns resultados conhe-

cidos de eletrostática que foram determinados na formulação das equaçóes de Maxwell.

Considere uma superfície arbitrária como na Figura 5.7 com uma massa rz posicionada em

algum lugar interno. Como no fluxo elétrico, vamos descobrir o fluxo gravitacional @, que

emana da massa m pela superfície arbitrária S.

i

,r.ii
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e COm(

de ser,,, 
Superfície S

FIGURA 5'7 Lma superlície arbitrária com uma massa ?n posicionada em seu interior.o'eror de *nidade n é normar à superÍície ia áreadiferenciar da.

o'"' : 
lrÍr'g 

do (5.32)

(5.33)

(5.34\

(5.35)

(5.36)

Esse rr
V.E=

In
V.g =

queé,
Quanc
conher

çÕes dr

sistem;

5.J

Vamos
por un
direçãc
se estel

Ao
fície da

espaço
da ma:

ondeaintesralestásobreasuperfícieseovetordeunidadenestánormalparaasu-
perfície na área diferencial da.ie substituirmos g da Equação 5.3 para o vetor de campogravitacional para um corpo de massa r?, teremos qr., pu.u o produto.r.ulu. ,, 

jg,'

n'g: *Gr,i+9

onde 0 é o ângulo entre n e g. substituímos isso ,',^ Jq.rurro b.z2 eobremos

<lt,. = - t;,,,1:1,1:!,t,,

A integral está sobre um ângulo sólido du ,.,p".fi.i. arbitrária e tem o valor 4rresterradianos,
que dá, para o fluxo de massa,

1'
,t,,, = | n.g tltr - - lrO»t

Jr

Note que é irrelevante onde a massa está localizada dentro da superfície s. podemos genera-lizar esse resultado para muitas massas z- dentro da superfície s ao somar essas massas.

i
J,n.* 

ttrr = -1;OZtn
se alterarmos para uma distribuiçáo de massa contínua na superfície s, teremos

lr
J,n.S,/r, 

= -)rt;J,Ortt,

onde a integral no lado direito está sobre o volume tr/ circundado por S, p é densidade damassa e da é o volume diferencial. utilizamos o teorema da divergência de Gauss para rees-crever esse resultado' O teorema da divergência de Gauss, na Equação 1.130, onde da : nda. é

l" .* ,r,, : l,v 
.s rrz,

se estabelecermos que os lados direitos das Equações 5.35 e 5.36 são iguais, teremos

J,{_nrr)oo,: I o.* ,,
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e como a superfície S e seu volume tr/ são completamente arbitrários, as duas integrações têm
de ser iguais.

V'g: *4r(4t (5.37\

Esse resultado é semelhante para a forma diferencial da lei de Gauss para o campo elétrico,
V ' E : ple, onde p neste caso é a densidade de carga.

Inserimos S: -Vrll da Equação 5.5 no lado esquerdo da Equaçâo 5.37 e obtemos
V. g : * V' V@ - * §:qp. A Equaçáo 5.37 se torna

Y:rb : lrOp (5.38)

que é conhecida como equaçao de Poisson e é útil em várias aplicaçóes de teoria de potencial.

Quando o lado direito da Equaçáo 5.38 é zero, o resultado Ve@ : 0 é uma equação mais
conhecida, chamada equaçao de Laplace. A equação de Poisson é útil para desenvolver as fun-
çóes de Green, onde frequentemente encontramos a equação de Laplace ao lidar com vários
sistemas de coordenadas.

5.3 Linhas de força e superfícies equipotenciais

Vamos considerar uma massa que produza um campo gravitacional que possa ser descrito
por um vetor de campo g. Vamos desenhar uma linha fora da superfície da massa tal que a

direção da linha em cada ponto seja a mesma que a direção de g naquele ponto. Essa linha irá
se estender da superfície da massa ao infinito. Essa linha é chamada linha de força.

Ao desenhar linhas semelhantes a partir de cada pequeno incremento da área de super-
fície da massa, podemos indicar a direçáo do campo de força em qualquer ponto arbitrário no
espaço. As linhas de força de uma única massa pontual são todas linhas retas que se estendem
da massa ao infinito. Definidas dessa forma, as linhas de força estáo relacionadas somente

:,,lll

it,: t):ll

FIGURA 5.8 As sr-rperfícies equipotenciais para duas massas pontuais M
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à dneçao do campo de ftrrça em qualquer ponto. Podemos considerar, entretanto, qüe a d,ensidade
dessas linhas - isto é, o número de linhas que passam por uma unidade de áiea perpendi-
cular às linhas - é proporcional à magnitude da força naquela área. O quadro de liniras de
força é, portanto, um modo conveniente de visualizar tanto a magnituáe quanto a direçáo
(isto é, a propriedade de aetor) do campo.

A funçáo potencial é definida em todo ponto no espaço (exceto na posição de uma massa
pontual). Porlanto. a equaçãcr

t1t : Qt(x,, rr, x:r) : constallte (5.3e)

: constânfc

define uma superfície na cltral o potencial é constante. Essa superfície é chamada de s ,per-
fície equipotencial. O vetor- de campo g é igual ao gradiente de @, entào g não pode ter com-
Ponente ao longo da superfície equipotencial. Portanto, cada linha de forçã t.- à. ser normal
para cada superficie equipotencial. Assim, o campo não age sobrc um corpo que se move ao
longo de uma superfície equipotencial. Uma vez que a função potencial possui valor único,
duas superfícies equipotenciais não podem se interceptar ou se tãcar. As superfícies de poten-
cial igual que cercam uma massa pontual única e isólado (ou qualque. ,rràrru esfericamente
simétrica) são todas esÍbras. Considere dois pontos de massa,vi quà são separados por uma
certa distância. Se r, é a distância de uma massa a um ponto no espaço . .e i, é a disància da
outra massa ao mesmo ponto, então

O : -,,., (; . 
;) (5.40)

define as superfícies equipotenciais. Várias clessas superfícies são mostradas na Figura 5.g
para esse sistema de duas partículas. Em três dimensões, as superfícies são gerada. uã fur.. o
rotação desse diagrama em torno da linha que conecta as duas massas.

5.4 Quando o conceito de potencial é útil?
O uso de potenciais para descrever os efeitos de Íorças de "ação a distância" é uma técnica
extremamente importante e poderosa. Não devemos, entretanto, esquecer o fato de que a
justificativa para utilizar um potencial é oferecer um meio conveniente de calcular a força em
um corpo (ou a energia do corpo no campo), pois é a força (e energia) e náo o potencial que é
a quantidade física relevante. Assim, em alguns problemas, pode sei mais fácil calcular u io.çu
diretamente, em vez de computar um potenciai e então caLular o gradiente. A vantagem de
utilizar o método potencial é que o potencial é uma quantidade ercilor,, Não precisamãs lidar
:n- o complicação adicional de ordenar as componentes de um vetor até a áperação de gra-
diente ser executada. Nos cálculos diretos da força, as componentes devem éstarlntegràas
por todo o cálculo. É necessári4 então, alguma técnica ao eicolher u ufro.Jug.rrr-.rp.tfi.u u
ser utilizada. Por exemplo, se um problema tem uma simetria específica gue] por cànsidera-
ç_Óes físicas, permite determinar que a força tenha uma certa direção, então i escolha dessa
direção como uma das direçóes de coordenada reduz o cálculo do vetor a um simples cálculo
escalar. Nesse caso, o cálculo da força pode ser suficientemente direto para não haver necessi-
dade de utilização do método potencial. -lodos 

os problema, qr. ,..Érritem de força devem
ser examinados para descobrir o método mais Íácif cle cálculo.

r veremos no Ciapítulo 7 outro exemplo de furrção escalar a partir da qual resultados de vetor podem ser obtidos
Essa é a funçáo lagrangiÍrna, qlte, para enfatizar a sernelhança, é às vezes (principalmente em tratamentos mais anti
gr;s) chamada de potentiol. cittltico.
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@
Considere um disco uniforme fino de massa M e raío a. Encontre a força em uma massa m

localizada ao longo do eixo do disco.

FIGURA 5.9 Exemplo 5.4. Utilizamos a geometria mostrada aqui para encontrar a força
gravitacional em uma massa pontual zr devido a um disco uniforme fino de massa M.

Soluçao. Resolvemos este problema utilizando tanto a abordagem potencial quanto a abor-
dagem de força direta. Considere a Figura 5.9. O potencial diferencial d@ ali:ll;.a distância z

é dado por

,yP : -1;'J:\í

A massa diferencial dM é umanel fino de largura Oi, Oo.O.r. temos simetria azimutal

,1 t"l: prl,\: St2irx d,x

l rlr r r/r'
rl<h = -2irtt() = -!rlt()-, -, . ;' I t\--,-) '

t/r1 .1 
: - ;p( )l' , ,',t "),, = '!;r1t( )rr- * .',' tl

Jrr {\- I :-i'' 
I

: *2rrpo[(«t * -:)r'] - 'l
Encontramos a força em

F: *fII: -*r/T.P

Da simetria, temos somente uma forçâha direçáo z,

itlt1"-t I t Il: - -t)t . -2;,tt1t(,1 

- 

- | 
I' ít'- I (rr- * --r)r : 
I

(5.41)

(5.42)

(5.43)

(5.44)

(5.45\

Em nosso segundo método, calculamos a f'orça diretamente utilizando a Equaçáo 4.2:

rtF: -r;r,4., (5.46)

onde r/,'lí' se refere à massa de uma área diferen.iJt p.q.r.ru mais semelhante a um
quadrado que a um anel fino. Os vetores complicam as matérias. Como a simetria pode
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ajudar? Para cada d.l/' pequeno em um lado do anel fino de largura r/x, outro ri',u, existe nooutro lado que cancela exatamente a componente horizontat ae"ar em nz. De modo serre-
lhante, todas as componentes horizontaisiancelam, e precisamos somente considerar a
componente vertical de dF ao longo de z.

rllt : c'r» t)l ,lb' -- - ,r( , 
r'r 's 0 11 \ /'

'r!

e, já que cos 0 : zlr,

tll; - -,,,(;::!:!!'
Agora integramos sobre a massa i.\t' : p2irx dxem torno do anel e obtemos

rlt-. = - ,t,(;(,]r\r'l:
t

t ' .).t ,1tl:.--ittto(,. I -
' .i, í-_: I ,-ir-'

l- r ll= nttlp(;:l . -,- ll
f ('-- r i- 1 _1 1,,

t-t
=2r;trtp(il .. , :,-ll

L{/1- + '' }', 
I

que é idêntica à Equaçáo 5.45. Note que o valor de F, é negativo, indicando que a força é des-cendente na Figura 5.9 e atrativa.

5.5 Marés oceânicas
As marés oceânicas têm atraído o interesse dos humanos há muito tempo. Galileu tentou, sem
sucesso, explicar as marés oceânicas, mas não podiajustificar o tempá de aproximadamente
duas marés altas por dia. Newton finalmenre it.goJ a uma explicaçao adequada. À, mr.é,são causadas pela atração gravitacional do oceano com relação à L.ru . ao Sol, mas há váriosfatores complicadores.

o cálculo é dificultado pelo fato de que a superficie da Têrra não é um sistema inercial. ATerra e a Lua siram em torno de seu..,ri.o de Âassa (e se movem ao redor do Sol), então po-demos considerar que a porção de água mais próxima da Lua está sendo afastada da Têrra, ea Terra está sendo afastada da porÇão de águà mais distante da Lua. Entretanto, a Têrra giraenquanto a Lua gira ao redor da Têrra. Vamos considerar, primeiro, somente o efeito da Lua,acre§centando o efeito do sol mais tarde. Iremos pressupor um modelo simples oncle a super-fície da Terra está completamente coberta com água, e devemos acrescentar o efeito da rotaçãoda Têrra em um momento adequado. Estabelecãmos um q.,u.l.ã-irr...ial de referência c,momostra a Figura 5'l0a' consideramos M a massa da Lua, r-o raio da'ltrra circular e D a dis-tância do centro da Lua para o centro dJ''r...u. consideramos o efeito tanto da atração gravi-tacional da Lua quanto da Terra em uma massa pequena rz posicionada na superfície da Têrra.
9oT" mostra a Figura 5.r0a, o veror de pàsição de musru m d,a Lua é R, do centroda Terra é r e de nosso sistema inercial é r',,. o vetgr {e p"rifa, do sistema inercial para ocentro da Terra é r'r. Como medido do sistema inercial, a ro.ia em iiz, devido à Têrra e à Lua, é

(5.47)
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FIGURA 5.10 (a) Geometria para encontrar marés oceânicas na Terra devido à Lua.
(b) Visão polar com eixo polar ao longo do eixo z.

Do mesmo modo, a força no centro da massa da Terra causada pela Lua é

'1í,.íi.: - 4f!u,,tf:

Queremos descobrir a aceleraçáo Í como medida no sistema

centro da Terra. Portanto, queremos

f : i,:, * 'i;, : trti"" 
- 
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não inercial O.rr.r.r"::.n:l

(5.50)

AprimeiraparteédevidoàTêrra,easegundaéaaceleraçãodaforçadasmarés,queéres-
ponsável por produzir as marés oceânicas. Esse fato é devido à diferença entre o empuxo
gravitacional da Lua no centro da Têrra e na superfície da Terra.

Encontramos o efeito da força das marés em vários pontos na Têrra como mostra a
Figura 5.10b. Mostramos uma visão polar da Terra com o eixo polar ao longo do eixo z. A
força das marés F. na massa'm na superfície da Terra é

Fr: - (-)t '\1,,,(;1 ;)

i]]illi

Têrra

(5.51)

I

]l
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onde utilizamos somente a segunda parte da Equaçáo 5.50. Primeiro olhamos para o ponto
Í2, o ponto mais longe na Têrra a partir da Lua. Ambos os vetores de unidade ei? e eD estáo

apontando na mesma direção para longe da Lua ao longo do eixo x. Como R > D, o segundo
termo na Equação 5.51 predomina, e a força das marés está ao longo do eixo *x como mostra
a Figura 5.10b. Para o ponto b, R < D e a força das marés tem aproximadamente a mesma
magnitude que no ponto a porqlle rlD << 1, mas está ao longo do eixo -x. A magnitude da
força das marés ao longo do eixo x, .R.. é

t. ,: - (;,,,.\t (+, *) : - ,,,,, t,,, (-_ | - - 11,,\r1- t,, ) 
',,,\rD + ,y] t), /

Expandimos o primeiro termo entre parênteses utilizando a expansáo (1 + x) 2 na Equa-

çáo D.9.

)

(5.52)

onde mantivemos somente o maior termo diferente de zero na expansão, porque rlD :0,02.
Para o ponto c, o vetor de unidade eo (Figura 5.10b) náo está exatamente ao longo de er.

mas as componentes do eixo x cancelam aproximadamente, porque R : D e as componentes r
de e^.e e, sáo semelhantes. Há um componente pequeno de eo ao longo do eixo'!. Nós
aproximamos o componente) de er? por (rlD)j, e a força das marés no ponto c, chamada de
Fr., está ao longo do eixo ) e tem a magnitude

OntÀl f
ts1,: - , ['

1 2Gtn,tl,,,t

_) t)"

/ \,,) / ' \--: + 31- ll) \l))

(5.53)

Note que essa força está ao longo do eixo -1, em direçáo ao centro da Têrra no ponto c.

Encontramos, do mesmo modo, no ponto D a mesma magnitude, mas a componente de eo

estará ao longo do eixo -), então a força, com o sinal da Equaçáo 5.53, estará ao longo do
eixo *1 em direção ao centro da Terra. Indicamos as forças das marés nos pontos a, b, c e d

na Figura 5.11a.
Determinamos a força em um ponto arbitrário , ao notar que as componentes x e ) da

força das marés podem ser encontrados ao substituir x e ) por r em Fr, e F^, respectivamente.
nas Equaçóes 5.52 e 5.53.

t,. ,., : 
rlr r,,r.\!a,,

I):\

t',:-"#
Assim, emum ponto arbitrário como e, temosx :,.cos 0e1 :r sen 0, entáo temos

2(i»r,\',Í,,,r'<'os 0 (5.5aa)

(5.54b)

t,-,,
D]

As Equaçóes 5.51a e b apresentam a força das marés ao redor da Têrra para todos os ângulos
0. Note que eles apresentam os resultados corretos nos pontos a, b, c e d.
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A Figura 5.11a oferece uma representação das forças das marés. Para nosso modelo sim-
ples, essas forças resultam no fato de a água ao longo do eixo 1 ser mais rasa que ao longo do
eixo x. Mostramos um resultado exagerado na Figura 5.1 1b. Como a Terra faz uma revolução
em torno de seu próprio eixo a cada 24 horas, observaremos duas marés altas por dia.

Um cálculo rápido mostra que a atração gravitacional do Sol é por volta de 175 vezes

mais forte que a da Lua na superfície da Têrra, então devemos esperar forças de marés a

partir do Sol também. O cálculo da força das marés é semelhante ao que hzemos para a Lua.
O resultado (Problema 5.18) é que a força das marés devida ao Sol é 0,46 vezes aquela devida
à Lua, um efeito dimensionável. Apesar da atração mais forte r,inda do Sol, o gradiente de
força gravitacional na superfície da Terra é muito menor, por causa da distância muito maior
para o So1.

qu;-

i52i

t.

ee_,^

t€:i '.

\r-,.
adc

i53r

tcr ,a .

Êe,
rd,
'e;

Idi
'ntr.

í{er
i

i{b r

ulo.

Força das
lllâl'€S r

-D

i\

\t./
I
d

(a)

b 'fl,

-

Eixo
polar

Terra

, Esfera

\

Oceano

(b)

FIGURA 5.11 (a) As forças das marés sáo mostradas em vários locais da superfície
terrestre, incluindo os pontos a, b, c e d da Figura 5.10. (b) Uma
visão exagerada das marés oceânicas terrestres.
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@
calcule a alteraçáo máxima de altura nas marés oceânicas causadas pela Lua.

Têrra

FIGURA 5.12 Exemplo 5.5. Calculamos o trabalho feito para mover uma massa
pontual rz do ponto c para o centro da Terra e entáo para o ponto a.

Soluçao. Continuamos a utilizar nosso modelo simples de oceano envolvendo a Têrra.
Newton propôs uma solução para este cálculo ao imaginar dois poços sendo cavados, um ao
longo da direção da maré alta (nosso eixo x) e um ao longo da direçao da maré baixa (nosso
eixo y ). Se a alteração da altura da maré que queremos determin ar é h, entáo a diferença na
energia potencial da massa m devido à diferença de altura é mgh. Vamos calcular a diferença
no trabalho se movermos a massa m do ponto c na Figura 5.12 para o centro da Terra e então
para o ponto a. Esse trabalho W feito pela gravidade deve ser igual à alteração de energia
potencial mgh. O tabalho W é

(5.55)

Á
estão
ocorr
relaçã
semal

L
da co

em cr

papel
dram
tretar
dos c
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pelas
.1

tornc
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redol
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oceal
eixo'

PRC

5.1.

*': I r',,t1L f'' 
n/,,,./"

J,-3 Jtt

onde utilizamos as forças de marés FT.. Fr, das Equações 5.54. As pequenas distâncias ô, e ô,
devem compreender as pequenas vaiiaçoês de uma Têrra esférica, mas esses valores são tão
pequenos que podem ser, daqui em diante, desconsiderados. O valor para tr/ se torna

,,'= 
t":itl''I 

I ,-))/] + l2\dÀlt):\ LJ 
, 

J 
_" "l

Gn.\l ,,, 1t) .,\ 3Gttr.\l ,,,r':: 
» (,, - '",,/ :»

Uma vez que o trabalho é igual a mgh, temos

, 3()m)[,,,r']
ill{lt: -------- - -,, 2D:

. 3(]JI,,,r2rt: 
'rrvr

Note que a massa ?72 cancela, e o valor d e h náo depende de m. Nem depende da substância. L,ntáo,
dado que a Terra é plástica, efeitos semelhantes de maré deveriamier (e sáo) obsenados para
a superfície. Se inserimos os valores conhecidos das constantes na Equação 5.55, encontramos

:t(6.(,7 x l0 11rn']/ks.sr;t7.3i0 x l()--kg)((i.:t7 X 10,'rrr)r,,,= :().i-l rrr
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As marés mais altas (chamadas marés de sizígia) ocorrem quando a Têrra, a Lua e o Sol
estáo alinhados (lua nova e lua cheia), e as marés menores (chamadas marés de quadratura)
ocorrem nas luas crescente e minguante quando o Sol e a Lua estáo em ângulos retos um em
relaçáo ao outro, cancelando parcialmente seus efeitos. A maré máxima, que ocorre a cada 2

semanas, deve ser l,46lt, :0,83 m para as marés de sizígia.
Um obser-vador que passa muito tempo próximo ao oceano percebe que as marés típicas

da costa são maiores que aquelas calculadas no Exemplo 5.5. Vários outros efeitos entram
em cena. A Têrra náo é coberta completamente por água, e os continentes assumem um
papel importante, especialmente os recifes e estuários estreitos. Os efeitos locais podem ser

dramáticos, levando a alteraçóes em marés de vários metros. As marés meso-oceânicas, en-

tretanto, sáo semelhantes às que calculamos. Ressonâncias podem afetar a oscilaçáo natural
dos corpos de água e causar alteraçóes nas marés. A fricção de marés entre a água e a Têrra
causa uma perda signihcativa de energidna Terra. A Terra náo é rígida e também é distorcida
pelas forças das marés.

Além dos efeitos discutidos, lembre que, conforme a Terra gira, a Lua também orbita em
torno da'lerra. Isso leva ao fato de que náo há exatamente duas marés altas por dia, porque
elas ocorrem uma vez a cada 12 h e 26 min (Problema 5.19). O plano da órbita da Lua ao

redor da Têrra também náo é perpendicular ao eixo de rotaçáo da Têrra. Isso faz com que

uma maré alta a cada dia seja um pouco mais alta que a outra. A fricçáo das marés entre a

água e a terra mencionada anteriormente também resulta no fato de que a Terra "arrasta" o

oceano consigo conforme gira. Isso faz com que as marés altas não estejam bem ao longo do
eixo Terra-Lua, mas vários graus separados como mostra a Figura 5.13.

Distorção das marés
(altamente exagerada)

Lua

Têrra

FIGURA 5.13 A-lguns efeitos fazem com que as marés altas náo

, fiquem exatamente ao longo do eixo Terra-Lua.

PROBLEMAS

5,1. Tiace as superfícies equipotenciais e as linhas de força para dois pontos de massa separados por
uma certa distância. A seguir, considere uma das massas como tendo uma massa negativa ficti
cia de -M. Ti'ace as superfícies equipotenciais e as linhas de força para esse caso. Para que tipo
de situaçáo física este conjunto de equipotenciais e linhas de campo se aplica? (Note que as linhas de

força têm dirução; portanto, indique isso com setas apropriadas.)
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5'2' se o vetor de campo for independente da distância radial em uma esfera, descubra a função quedescreve a densidade p : p(r) da esfera.

5'3' Supondo que a resistência do al náo é relevante, calcule a velocidade mÍnima que uma partícula
deve ter na superfície.da-Têrra Para escapar do campo gravitacional da Têrra. obtenha um valornumérico para o resultado. (Essa velocidade é chamádaãe aeloci.dad,e de escape.)

5.4. Uma partícula em repouso é atraída em direçáo a Ltm centro
F : -ml,2lx3. Mostre qlle o tempo necessário para a partícula
distância d é d2lk.

J.

de força de acordo com a relaçáo
atingir o centro de força de uma

5.1

5.1

5'5' uma partícula cai na -lerra a partir clo repolrso a uma grancle altura (r,árias r.ezes o raio
da Têrra). Descousiclere a resistêtrcia do ar e ,-r,ort." qr" , prirÍ..rla requer aproximadamente doternpo total de q.eda para percorrer a primeira -.tuà. da distância.

5'6' calctlle dit'etat-tlente a força era'itacional em urna u.idade de massa em um ponto exterior a umaesfera homogêr-rea de matél.ia. ---- r-^--" 
i

5'7' calcule o potencial gravitacional devido a uma barra fina de comprimento I e massa.M a uma-/ distância -R do centro da barra e a uma direçáo perpendicular a ela.

5'8' calcule o vetor da força gravitacional devido a um cilindro homogêneo em pontos exterioresno eixo do cilindro. Faça o cálculo (a) computando a força diretamente e (b) computando o po-tencial primeiro.

5'9' calcule o potencial det'ido a um anel circular fino de raio a e massa M para os pontos no plano doanel e exteriores a ele' o t'esultado pode ser expresso como uma integral elíptica.n s.,fJr,t u q.,"a distância do centro do anel para o ponto do .ámpo é grande se comparada com o raio do anel.Expanda a expressáo para o potencial e encontre opriÀiro termo de correçáo.

5'10' Encontre o potencial em pontos fora do eixo devido a um anel circular de raio a e massa M.considere Ã como a distância do centro do anel ao ponto de campo e 0 como o ângulo entre alinha que conecta o centro do anel com o ponto de .ámpo e o eixo ão anel. suponhu!.r. n ,, ,de forma que os termos de ordem (arR)3 e superior porro* ser desconsiderados.

5'll' considere um corpo maciço de formato arbitrário e uma sr-rperfície esÍérica que seja exterior aocorPo e não o contenha. Mostre que o valormédio do potencial devido uo.o.po toilàào.p.tu rr-perfície esférica é igual ao valor do potencial ,ro .e.tro da esfe.a.

5'12' No problema anterior, 
-considere 

que o corpo maciço está dentro da superfície esférica. Agora,mostre que o valor médio do potencial sobre a superfície da esfera e iguà ao valor do fotencialque existiria na superÍície da esfera se toda u ,rràrro do corpo estivesse concentrada no centroda esfera.

5'13" um pla,eta de densidade p1 (núcleo esférico,^raio À,) com uma nuvem de poeira esférica espessa(densidad-e p,, t-ai.o Ã,) é desioberto. Q.al é a força nã partícula d. -urru m posiciona6a na nu\remde poeirai 
I

5'14' Mostre que a autoenergia gravitacional (energia de um conjunto por partes do infinito) de umaesfera uniforme de massa M e raio R é

5.1

5.1

5.2

5.2

., :1 C.l/r( :.*--
ir l-i

a Consulte o Apêndice B para uma lista de algumas intesrais elípticas
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5.15. Uma partícula é jogada em um orifício feito diretamente através do centro da Têrra. Ao descon-

siderar efeitos de rotaçâo, mostre que o movimento da paltícula é harmônico simples se você

pressupóe que a Terra possui densidade uniforme. Mostre que o período de oscilaçáo é por volta
de 84 min.

5.16. Uma esfera de massa uniformemente sólida M e raio .R é fixada a uma distância h acima de uma
folha Íina infinita de densidade de massap. (massa/área). Com que força a esfera atrai a folha?

5.17. O r-nodelo de Newton de altura das marés, utilizando os dois poços de ágtta escavados no centro

da Têrra, baseou-se no fato de que a pressáo na parte inferior dos poços deveria ser a mesma.

Suponha que a água é ir-rcompressível e encotttt'e a diferença de altura de marés /r, Equaçáo 5.55,

devido à Lua, utilizando esse modelo. (Dica: .1,), 'pg,/l : li pg.rl.i: h : x,u,, - -),,,, , onde r,,,.,.- *
),u,, = 2 ÃT.,,.o, € Â.a..., é o raio mediano da Têrra.)

5.18. Mostre que a razáo das alturas máximas das marés devido à Lr-ra e ao Sol é dada por

e que esse valor é 2,2. RL, aTerraeM éamassadoSol
J

5.19, A revoluçáo orbital da Lua em torno da Têrra leva por volta de 27,3 dias e segue a mesma direçáo
da rotação da Têrra (24 h). Utilize essa informação para mostrar que as marés altas ocorrem por
todo lugar na Terra a cada 12 h e 26 min.

5.20. Um disco fir.ro de massa M e raio -R Ílca no plano (x, y) com o eixo z passando por seu centro.
Calcule o potencial gravitacional @(z) e o campo grar.itacional g(:): -YrD1i: -i.d<It(z)/lz
no eixo z.

5.2). Um ponto de massa m está localizado a uma distância D da extremidade mais próxima de uma'.' 
barra hna de massa M e comprimento L ao longo do eixo da barra. Encontre a força gravitacional
exerrida na massa pontual pela barra.
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CÃPÍTUI,O

Alguns métod,os de cá,lculo
de uariações

6.1 lntrodução

Muitos problemas na mecânica newtoniana sáo analisados mais facilmente por meio de aÍir-
mações alternativas das leis, incluindo a equação de Lagrange e o princípio de Hamilton.l
Como um prelúdio a essas técnicas, consideramos, neste capítulo, alguns princípios gerais das

técnicas de cálculo de variaçóes
A ênfase será dada àqueles aspectos dá teoria das variações que têm uma influência direta

nos sistemas clássicos, omitindo algumas provas de existência. Nosso interesse primário aqui
é determinar o caminho que leva a soluçóes de extremos, por exemplo, a distância mais curta
(ou o tempo) entre dois pontos. Um exemplo bem conhecido de uso da teoria das r,ariações é

o princípio de Fermat: A luz viaja pelo caminho que leva a menor quantidade de tempo (con-

sulte o Problema 6.7).

6.2 Formulação do problema

O problema básico do cálculo de variaçóes é determinar a função 1(x) de tal modo que
a integral

(6.1)

seja um extremo (isto é, um máximo ou um mínimo). Na Equação 6.1, 1,'(x) = dyldx e o
ponto-e-vírgula em / separa a variável independente x da variável dependente )(x) e sua

derivada. O funcionalJ depende da funçáo1,@), e os limites de integraçáo são fixados.3 A função

1@) é entáo variada até um valor extremo de/ ser encontrado. Queremos dizer que, se uma
função y :1@) der à integral./ um valor mínimo, então, qualquerfzn çã,o aizinha, independen-
temente de quáo próxima for a"t(x), deve fazer/ aumentar. A definiçáo de função vizinha pode
ser feita como segue. Damos a todas as funçóes possír,eis ) uma representação paramétrica

) :)(d, x) de modo que, para d :0,) :)(0, x) :l(x) seja a função que produza uma extrema
paraJ. Podemos, entáo, formular

r(a, r) : r(0. r) + aq(r') (6.2)

iO desenvolvimento do cálculo de variaçôes foi iniciado por Ne'wton (1686) e ampliado porJohann eJakob Bernoulli
(1696) e por Euler (1744). Adrien Legendre (1786),Joseph Lagrange (1788), Hamilton (1833) e.facobi (1837) fize-

rarn contribuiçóes importantes. Os nomes de,Péter Dirichlet (1805-1859) e Karl \{eierstrass (1815-1879) são

especificamente associados com o estabelecimúto da base matemática rigorosa para a matéria.
2 A quantidade;l é uma generalizaçáo de uma função chamada ftmcional , na r,erdade uma funcional integral, neste caso.
:rNão é necessário que os limites de integração sejam considerados fixos. Se eles puderem variar, o problema aumellta

para encontrar não somente 1(x) mas também r, e x, de modo que./ seja um extremo. 
1g3

I: f''f {r'tr), r'(x);x}rlx
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onde 4(x) é alsuma função de x que tem uma primeira derivada contínua e que desapa-rece em xrex2, porque ullç1n variada)(4, x) deve ser idêntica a1(x) nos pontàs finais docaminho: T(r(r) = q(x) : 0. A situação é iescrita esquematica-.r"r,. na Figura 6. r.

Jrt x2

FIGURA 6'1 A funçáo 1(x) é o caminho que faz do funcionalrl um exrremo.
As funções vizinhasl(x) + a4(x) desaparecem nos pontos linais
e podem estar próximas a 1(x), mas não sáo o exrémo.

^ 9. funções do tipo dado pela Equação 6.2 forem consideradas,
funcional de parâmetro a:

r\,
.l@t = I f trt"..r)..r.'(a, .r): .r) 1Lr

J t'

A condição que a integral tem um aalor estacionário (isto é, que um
./ seja independente de a na primeira ordem ao longo clo .aminho(a : 0), ou, de modo equivalente, que

'_:! |

,u, J -_ ,,

para todas as funções 4(x). Esta é somente uma condiçã o necessária,não suÍiciente.

a integralrl se torna um

(6.3)

extremo resulta) é que
que resulta no extreÍro

(6.4)

-r(r) + 04(\)

Clalninho
variaclo

Carninho extremo,1(r)

..1

q

:

6

P

çr

o--0.
Soluçõo.

Considere a função/: (!1lrtx)2, oncley(x)
ÍreJ@) entre os limites dex : 0 e x : 2n.

: x. Acrescente a y@) a função ,,(x) : sentr e encon_
Mostre que o valor estacionário deJ@) ocorre para

.l (.r) :
variados ao acrescentar para 1,(x),

(6.5)

(6.6)

Podemos construir caminhos vizinhos

a varração sinusoidal rrsentr,

-1(tx, .r) = .t -1- rrsen.r
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Estes caminhos são ilustrados na Figura 6.2 para a : 0 e para dois valores diferentes que não
desaparecem de o. Claramente, a função l(x) : senx obedece as condições de ponto final,
isto é, 4(0) : 0 : nQrr).Para determinarf§, -l'; x) primeiro determinamos

Ü-t.':.l: r*rrcrs.uix
entáo

/ar'(a, r)\'
I : I + 2ac<lsx* alctls2.t

\ í/.\' /
A Equaçáo 6.3 agora se torna

I

.1,,,, 
* "0cus r - úr:r'rrsi rlr/.t

2n * a2r

I(u) :

(6.7)

(6.8)

(6.e)

(6.10)

i-3r

|ue
mt'

i.{r

on-
ara

0z2z
FIGURA 6.2 Exemplo 6. 1. Os vários caminhos 1(ct, x) : x * cr sen x. O caminho

extremo ocorre para ct : 0.

Assim, percebemos que o valor de/(a) é sempre superior aJ(0), independentemente de
que valor (positivo ou negativo) escolhemos para a. A condiçáo da Equação 6.4 também
é satisfeita.

6.3 Equação de Euler

Para determinar o resultado da condiçáo expressa pela Equação 6.4, executamos a diferencia-
ção indicada na Equaçáo 6.3:

i5r

r.b)1 ll : :' I 
' 

r1r. r,: v| ,/x
rld da ) r,- ' (6.1 r)
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uma vez que os limites da integração são fixados, a operação diferencial
integração. Assim,

U : i" tlq ;t' ár'\ 
,

;w .1, \Ã;* * i,.;,i)dr
A partir da Equação 6.2, remos

ll, = n(*,; 
,!- :,tl

tt(l rirt rl t
A Equaçáo 6.12 se rorna

!:t(Jr,,1 *!t)r.ítu .l \,t) ' ítt, ,l.tf '""

O segundo termo na integração pode sàr integrado por partes:

J,, 
,t,, : ,,,,- 

1,,,t,,

Equaçâo de Euler

afeta somente a

(6.12)

(6.13)

(6.14)

(6.15)

(6.17)

(6.18)

#,: l,'l|r(r - *(,#),rr",]a^
f 
,,ft,t ,1 ;l/\:i'6-,.ai)nat,,'

A integral na Equação 6.17-agora parece ser independente de a. Mas as funções1e-y,
com relação a que derivadas de/são toÁadas ainda são funçóes de a. Uma vez que (l//ael*-,,
deve desaparecer para o valor extremo e r1(x) é uma função arbitrária (sujeita as conáiçoes3a
colocadas), a integração na Equação 6.17 deve desaparecer para o : 0:

onde agora 1 e 1' são as funções originais, independente de a. o resultado é conhecido c,mo
equação de Euler,a que é uma condição necessária para.l ter um valor extremo.

Podemos utilizar o cálculo de variações para resolver um problema clássico na história da
física: a hraEr,istócrona." considere uma parlícula que se ,,ou"'.- um campo de força constante
que inicia do repouso de algurn ponto (xr,1,) a aigum ponto mais inferiàr (xr, 1r). Encontre ocaminho que permite que a partícula atra'eise o trânsiio no menor tempo possível.

i:!::: P*:r:.-y 1e-coordenadas 
pode ser escolhido para que o ponto (xr,)r) esreja naorigem. Além dos mais, faça .o- qrê o campo de força i.ja di...ior'ad" 

"";i
r'L.r uur urdrr, rdçd Lurrr quc o campo oe lorça SeJa dlreclonado no eixo positivo x

:"T9 "u 
Figura 6.3. Já que a força na partícuia é constante"- e se ignorar-o, u porribilidadepossibilidadedafricção-o campo é consenado.,. u energia total da partícula éT + u: const.

i Derivada primeiro por Euler em 1744. Quando aplicada a sistemas mecânicos, é conhecida como eqtução 4ehler-Lagrange.
5 Resolvida primeiro por Johanr-r Bernoulli (1667-1 74g) em I 696.
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(xr,)r)

FIGURA 6.3 Exemplo 6.2. O problema da brarluistócrona é encontrar- o caminho
de uma partícula que se move de (x,, )1) a (xr, 1r) que ocorre no menor
tempo possível. O campo de força que age na Partícula é F, que é

para baixo e constante.

Se medirmos o potencial do ponto x : 0 [isto é, L/(x :0) : 0], entáo a partícula inicia do repouso

será f + LI :0. Aenergia cinética é7': f,y11'2, e a energia potencial é LI : -Fx: -ngr, onde

g é a aceleraçáo transmitida pela força. Assim,

(6. r e),:\:.*
O tempo necessário para a partícula atravessar o trânsito da origem para (xr, 1r) é

i'' " ' ,1r l'( r/xr + '/.t-)' 
l

': .J,, , ;: .J (r.s^l-

: | 1tI''')'"r'J,,,\ 2s. I
O tempo de trânsito é a quantidade para a qual o mínimo é desejado.
(2g)-t/'náo afeta a equação final, a função/pode ser identificada como

/l - r'r\r":
/:\'= )

E, por causa de ôf/4' :0, a equação de Euler (Equação 6.18) se torna

(6.20)

Como a constallte

(6.21)

ou

ô.í

ítJ'

onde a é uma constante nova.
Ao executar a diferenciaçáo ,tí4'

Isto pode ser colocado na forma

,t dÍ

- 
:0

d.x ár1'

: constante = 12a)-rr2

na Equaçáo 6.21 e quadrando o resultado, temos

tl. : _ (6.22)
.r( I*y'?) 2a

i lr1 r
' 

J (z«r - .Y:)r 'r
(6.23)

ffii,
rl[ill I

;lffilil I '
;lflir i i i

il$it!r. ',
IUr,i
'lliii,lll

1,
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FIGURA 6.4 Exemplo 6.2. A soluçáo do problema da braquistócrona é um cicloide.

Agora fazemos a seguinte alteração de variável:

Í: a(I * cos0)
tl,x: g, sen? (lA

A integral na Equaçáo 6.23 se torna, então

t
r - la(I - cosá)r/d

J

| : a(0 - sen g) + constante

As equaçóes paramétricas para um cicloide\ que passa pela origem são

x : //(.t * cos á)\
), : a(0 - sen Ír) J

(6.24)

(6.25)

(6.26)

que é somente a solução descoberta, com a constante de integração estabelecida como
igual a zero para se conformar ao requerimento que (0, 0) é o ponto inicial de movimento.
O caminho é então como mostra a Figura 6.1, e a constante a deve ser ajustada para
permitir que o cicloide passe pelo ponto especificado (xr,)z). A resolução do"problemà da

os procedimentos de cálculo operacional são projetados iomente para produzir um extremo,
mínimo ou máximo. E quase sempre o caso na dinâmica que desejamo, 1. .rr.ortramos) um
mínimo para o problema.

Considere a superffcie gerada ao girar a linha conectando dois pontos fixos (x,, y,) e (xr, 1r).sgbre um eixo coplanar com os pontos. Encontre a equação da linha .orr..ruridâ o, porrro,
de modo que a área da superfície gerada pela revoluçáo listo é, a área da superfíci. dà .ero-
luçáo) seja um mínimo.

solução. Pressupomos que a curua que passa por (xr,),) e (x*y2)é girada pero eixoy, copla-
nar com os dois pontos. Para calcular a área total da superfíc-ie áa rãvoluçaà, primeiio encon-
tramos a área dÁ de uma faixa. Consulte a Figura 6.5.

(;Um cicloide é uma cun'a traçada por um ponto em círculo rodando em um plano em uma linha no plano. Veja a
esfera pontilhada rodando ao longo de x : 0 na Fisura 6.4.

.li:li.*{ilmffii.jffiflillffiffixfrfl|ffiixlül.illxii[.l

.,i,'ii
'llii

riiillii,ii
ii:,illi

pc

A1

As
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"!

FIGURA 6.5 Exemplo 6.3. A geometria do problema e da área d,4 são indicados para

minimizar a superfície de revoluçáo em torno do eixo.l.

rlA: Zrrx d.s: 2rx(dx2 + d\2)t/2

.4:2nf *f r + _1,r;r 
:,1x

J ''
onde 1' : d)/dx. Para encontrar o valor extremo, estabelecemos

.l: ,(1 + -)'/2)r"r

e inserimos na Equação 6.18:

t=o
A-r

ú: *)'
í\' (1 + 1',:;t;:

portanto,

,1 a xl" I
-l l: or/rftt + _)'')' 'l

x)' : constante
(l + 1'z1t':

A partir da Equaçáo 6.30, determinamos

189

6-2{ r

6.26 r

com,,

eot,,

Parj
lad;
. \Ía.
Em{-}.

lr utr:]

&r-,,,.
rg\1-

Dpiâ-
mcr\n-

A solução desta integração é

^',* ã
) - 

11: - r/'r)r :

I ndr
l= l-- i(À- - d-)'-

r: írc()sn 'ír) *,' \n/

(6.27)

(6.28)

(6.2e)

(6.30)

(6.31)

(6.32)

(6.33)

>\r:1rtx2+11121\'
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onde a e á são constantes de integração determinados ao exigir que a curva passe pelos pontos
(x,, ),) e (xu, ):). A Equação 6.33 também pode ser formuladicomo

/r' - 1,\\: írc()slr I I

\a )
(6.34)

que é mais facilrnente reconhecido como a equação de uma catenária, a curva de uma corda
flexír,el suspensa livrer.r-rente entre dois pontos.

Escolha clois pontos localizados em (,rr,-)r) e (t'r,12) reunidos por uma cunay(x). Desejamos
encontrar -I('t) cle modo qlte. se girarnros a cllr-\'a pelô eixo ,, u á..u da superfíáe de revãlução
é um mínimo' Este é o.problema da "pelíctrla cle sabão", porque uma película de sabâo sus-
pensa entre dois anéis de arame circulares assumerr essa formá (Figura b.6;. gr...-os mini-
mizara integral daárea dA:Zry dsondedç: \ I * i.r., et,= d\/dx.

(6.35)

Encontramos o extremo ao estabelecer .f : r\,.4 * l- e inserir na Equação 6. lg. As derivadas
que precisamos são

\,í. #
»':

Vl + ,'',
AEquação 6.lB se torna

r!.t-À:2r I rVl +r'r.,/r
J''

/t +I'::/[-Ll' tlxly/l+.,,,:_1

t:
ô1,

íü_
í\'

(6.36)

6.4

Lm:t
çtit. ,

{lucl

l rrtnlr.

()-s rrli

tpc clr

Pocllrr.
tt:lt., tl.

A Equação 6'36 não parece ser simples de resolver para 1(x). vamos parar e pensar sepode haver um método mais fácil dê solução. você pode íer percebidá q.r. est'e proble-
ma é. como o Exemplo 6.3, mas naquele caso estávamos miniÀizardo ,-a superf,cie dere-volução sobre o eixo 1 ao invés do eixo x. A soluçáo do problema da películã ae ,alao
det'e ser idêntica à Equação 6.34 se intercambia.-ori .1. Mu, como resolvemos uma equa-
ção tão complicada quanto a Equaçáo 6.36? Escolhemoi aleatoriamente x como a variável
independente e decidimos descobrir a função l(,r*). De fato, geralmente, podemos escolher
a variável independente como sendo u q.r. qrir.rmos: _x, o,i ou mesmo y. Se escolhermos) como a variár'el independente, teríamos que intercambiar x e ) em 

"áiu. au, .qruç6.,
anteriores que levaram à equaçáo de L,uler lEquaçao 6.18). podá ser mais fácil, no'início,
simplesmente intercambiar as variár'eis .orn ui quais começamos (isto é, nomeie o eixohorizontal 1 na Figura 6.6 e estabeleça .r como a variável inàependente). (Em um sistema
de coordenadas do lado direito, a direção de x seria para baixo, mas isto não é uma dificul-
dade neste caso devido à simetria.) Independentemente do que façamos, a solução á. rorroproblema atual seria somente paralela ão Exemplo 6.3. Inielizmente, não é sempre pos-
sível fazer previsões quanto à melhor escolha parà variável independe"r.. Àr;;;i;* q".proceder por tentativa e erro.
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6.4 A "segunda forma" da equação de Euler

L,ma segrrn<[a erluaçito pocler srr cleriracla dir cqtr;rção tlc F"uiel tlr"te é trotl'etlietltc pal'lt {Ltt-

çÕrs qLre rriro dcltcnrlcrrr exltlicitulncnte cie r:rlflít.t : i). Pt-itneir-ti oltsel'r'atrr()s (ltte, llirr:r tllrai-

r1-rer {inrçáo.1(-r,.r'; r). a det'ir';tcla é ttttra soln;l de tc)I'nl()s

(6.37)

(6.38)

quc desapiit'ecc tlelido à etpaçiro de l'-uler (Equaçilo {i. l8). Ibrtattto,

Rrrlemr s utiIizh-la chamancio-a <le

não tleperrcle cxplicitarnente de x,

(6.3e)

l.rilt't tlr,r (J\í)\ ('lll (lll('/

,l! tl , . ) ,tl ,11 i,f 4.t' ;tl
l lt l rl 

- 
ts

,ir ,lr't'''' '' ,'r1riI iit',1.r irt

-,'l!*,!,-lL' rlt íi\ ir\'

liinibéni
tt( ,;tl\ ,;ll .,t í'l

,/,\t;,., I = r,r.i \,/1,r1'

orr. substituindo da }-qultçiio 6.37 para 1"(âl)í4"1,

tl | .;t1 \ ,ll ;'l ,í'l ,,1 i'!

,/r\';,.r') 
- 

,tr irr \,1' - l',1r;,r'

()s irltitrios rlois termos r'rit I'-quaçã«r ô.118 porlctn ser'{Lt'mr.rlatlos corncr

, {ii;l - ::l)

iJ6r

[f !c

ülr-
edc
rbã,
que-
iár'c!
rlhcr
Tn('!
(í-)< >

,ícir-,.

eix,,
.ente
icul-
iOS:i l

P(':-
qric

"seg-rirtda fbrrna" tla equiição cle

e ítl/ôx = 0. I'"r-rt:ro,

ítl t ;'l \';,f,- tnnttxntc \llilra;,, -í)l (6.40)1*:
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l;

Uma geoüsica.é.uma linha que representa o caminho mais curto entre dois pontos quaisquer
quando o caminho está restrito a ttma superfície específica. Encontre a geodésicà em umã esfêra.

Soluçao, O elemento de comprimento na superfície de uma esfera de raio p é dada (con-
sulte a Equaçáo F.l5 com dr : 0) por

,1.r: p(d02 * sen2 0 dg2)t 2

A distância s entre os polltos 1 e 2 é, portanto,

': ,l'a (Ü)' * "" o1' 
- 

'tó' .tt LVtô / I
e, se s Íbr um mínimo,/ é identificado corno

.í : (0') + sen? 0) I .'?

onde 0' = d1ldó.Como AflAó : 0, podemos utilizar a segunda forma da
(Equação 6.40), que resulta

(0'' + sen20) rit - 0" *;@'' * sen26;r': - constante =' ít0'

Ao diferenciar e multiplicar porf temos

sen: 0 : a{A'2 + sen: 0;t'r

Isto pode ser resolvido para dóldl : 0'-1 , com o resultado

(6.41)

(6.42)

(6.43)

equação de Euler

a (6.44)

(6.45)

(6.46)

(6.47)

Equação 6.47 produz

(6.48)

(6.4e)

(6.50)

(6.5r)

(6.52)

6.5 r

A equa
se dese
extrenl
diversa

ou sin.r1

Em an;

O deser

Como a

6.56, q
entre P

6.6 /
Suponl:
uma su

que sat

soluçâo

isto é.

Mas, nr
equaçot

A equaç

Mas, ag

e as \ar.
na Eqr,u

a c.sc2 0dó_
d0 (1 - a2csc:0)r':

Ao resolver para Q, obtemos

/,,,,t o\ó:,en ,ff7 * "
onde o é a constante de integração e B2 

: (l- r,21 / a2. Reescrevendo, a

r:ot0: Ésen(d - a)

Para interpretar este resultado, convertemos a equação para coordenadas retangulares ao
multiplicar por p sen 0 para obter, ao expandir sen(@ - a),

(Bcosa)psend sen (b * @ sena)psenB cos $: pcos0

Devido a e B serem constantes, podemos formulá-las comcr

A Equação 6.49 se torna

Bcosa=.-1. Bsena=11

-1(p sen 0 sen 4l; * 13(p sen 0 cos d) : (p cos 0)

As quantidades entre parênteses são somente as expressóes para), x e z, respectivamente, em
coordenadas esféricas (consulte a F-igura F.3, Apêndice F); portanto, a Equaião 6.51 pode ser
formulada como

,1r-11.v::
qu^e é a equação de um plano que passa pelo centro da esfera. Assim, a geodésica em uma
e9fela é- o caminho que o plano Íbrma na interseção com a superfície da ésfera - um grandl
círculo. Note que o grande círculo é a distância "em linha reta" máxima e também mínima
entre dois pontos na superfície de uma esfera.

.

i:,i

l'i i liiiiillir;lr,ri iiiil
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6.5 Funções com diversas variáveis dependentes

A equaçáo de Euler derivada na seçáo anterior é a soluçáo do problema de variaçáo no qual

,. d.r.ju enconrrar a funçáo única 1(x) de tal modo que a integral do funcional / seja um

exfemá. O caso mais comum encontrado na mecânica é aquele em que/é um funcional de

diversas variáveis dependentes:

Ir

Ér

t-l-

2t

3l

í = Í'{y,(x), _r!(x), 1r(x), -r'2(x), ; r}

.í=,f{r,(r),ri("); x}, I : 1. 2,..., rr

Em analogia com a Equaçáo 6.2, formulamos

)i(rv, .r) : -I;(0, -x) + 44,("r')

O desenvolvimento ocorre de modo análogo (cf. a Equaçáo 6.17), qtte resulta em

(6.53)

(6.54)

(6.55)

ou simplesmente

Como as variaçóes individuais -
6.56, quando avaliada em c
entre parênteses:

,1 = f, ,(# *#),, (i, dr (6.56)

r?;(x) - são todas independentes, o desaparecimento da Equaçáo
: 0, requer o desaparecimento separado de cada expressão

(6.57)

4r

5r

6t

tl

tr
l{t

9l

0r

lr
m
eÍ

2r

lil
dt
}a

Suponha que desejamos encontrar, por exemplo, o caminho mais curto entre dois pontos em

.r-u r.,p.ifície. Entáo, além das condiçóes já discutidas, há a condição que o caminho tem

que satisfazer a equação da superfície, digamos, g{y,; x}. Essa equação estava implícita na

solução do Exemplo 6.4 para a geodésica em uma esfera quando a condição era

s=?xi*P':o
isto é,

r-: p: constante (6.59)

Mas, no caso geral, devemos fazer uso explícito da equaçáo ou equaçóes auxiliares. Essas

equaçóes tambÉm sáo chamadas de equações de restriçáo. Considere o caso no qual

6.6 As equações de Euler quando condições auxiliares são impostas

(6.58)

(6.60)

(6.61)

(6.62)

J : Jb,, rl; x) : .fb, t' , z, z'; x\

A equaçáo correspondente à Equaçáo 6.17 para o caso de duas variíneis é

U : f'lT- a ,,/)"r * ('! - I '/)t1,,.
d" - 1,. L\;,; t * ay' ) i," ' \a'- ,tx a'-' )in)" '

Mas, agora, também existe uma equação de restriçáo de forma

g{l;; xi : s{r'z; x} : g

e as variaçóe s ôy/ôa e ôx/ôa não são mais independentes, entáo as expressóes entre parênteses

na Equaçáo 6.61 náo desaparecem separadamente em a : 0'

df_da.í
ô), r1r it1 i
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Ao diferenciar g da Equação 6.62, temos

, (itg ;,_,- .r.s à:\
'*:(^*n;a*)d":o

onde nenhum termo em x aparece desde que ôx/ôa = 0. Agora,

.r(a. -r) = r(r) * alr(r)\
z(a. "r.) : u(r) + a41(r)J

Portanto, ao determinar dy/ôa e ôx/ôa a a partir da Equação 6.64 e inserir no termo enrreparênteses da Equação 6.63, que, em geral, deve ser r..à, Àt.rro,

'§ n'ut: - Sn't"l
rlt rla '

A Equação 6.61 se torna

! _ f,,f lat , ,,t\r,,n*(:t_++,)a,i^11,r,,
;n - J, L\,h 

- í,i ) \.r: dt;t:,/ I
Ao fazer a fatoração 11(x) fora dos colchetes e formurar a Equação 6.65 como

4,,(x) = _ ítg/ôl

41(x) ítg /ôtz
temos

! - f'lft,t ./ á/\ _ (lt _./ á/\/,,.*nr\t
;'o: J,L\; - ,r"ri/ - tn. rttít._,f\o*r./Jrr(s) r/r (6.66)

Esta_última equação agora contém a funçáo única arbitrâria qr(x), que não está, de nenhummodo, restrita pela Equação_6.64, . uo..q.r...r a condição da'àquaçao 6.4, a expressão noscolchetes deve desaparecer. Desse modo, tê-o,

(y, *-{)(,9 : (. *y)(,9 '

(6.63)

(6.64)

(6.65)

(6.67)

(6.68)

o lado esquerdo desta equação en'or'e somente derivaclas de/ e g em reração a ) e ),, e olado direito envolve somenre derivadas em reração a z e 2,. coJo;".;;;;;üãr?.1*u., ,.x' os dois lados da Equação 6.67 podem ser estatelecidos como igual a uma função de x, queformulamos como -À(x):

"Í- ;,|{ * ^(')íq: 
ol

'!, -,f,'!.,* 0,.,1,! :,,J
A soluçáo completa para o problema agora depencle de encon trar três funções: !x), z(x)e À(x).Mas há lrls relaçóes que podem ser ut]rizadas, as duas .qruço* (Equação 6.6g) e a equaçãode restrição (Equação 6.62). Desse modo, há um número r.rfi.i.rrt. de rerações que permitemuma solução completa. Note que, aqui À(x) é considera do indeterminadoT e é obtido comoparte da soh-rção' A função À(x) é conhecida como multiplicador indeterminado de Lagrange.Para o caso geral de diversas variár,eis dependentes'e várias àndiçoes auxiliares, temos oseguinte conjunto de equaçóes:

i A função À(r) fcri introdu zida na Mé«rniqu an.alltique de Lagrange (paris, r Tgg).

Set
cidcr

çóes

I
CoI:
Det

So/r

Em
ao ir

útei
este

onC

8 F,

sáo

. 

iiiii liil,iiliiiiiiijiiiit, il,iiilil
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.63r

,ôlr

I tftl

65)

06)

txTl

nu:

Drl

e r:r

de

Iue

Sei: 1,2,...,m,e j:1,2,...,il,2 Equaçáo 6.69representam, equaçóes emtn *
cidos, mas também há rz equaçóes de restrição (Equaçáo 6'70). Desse modo, há

ções em m * ndesconhecidos, e o sistema é solucionável.
A Equaçáo 6.70 é equivalente ao conjunto de n equaçÓes diferenciais

[,:r.2.....,t
fi:r.2,",n

itf d d[ =.. .Ú.(,: - ----a + zÀ.(.r)-:0ít), lxirr'l t ' A-\',

gi{l''; xi : o

4'ff,,4,: u,

(6.6e)

(6.70)

rr desconhe-
nr * rr equa-

(6.7r)

Em problemas de mecânica, as equações de restrição sáo equações frequentemente diferencrars

ao invés de equações de álgebra. Portanto, equaçóes como a Equação ô.71 são, àsvezes, mais

úteis que as equaçóes representadas pela Equação 6.70. (Consulte a Seçáo 7 .5 para ampliar
este ponto.)

Considere um disco rodando sem deslizamento em um plano inclinado (FigLlra 6.7).

Determine a equação de restrição em termos das "coordenadas"s I e 0'

Soluçao. A relação entre as coordenadas (que náo são independentes) é

onde R é o raio do disco. Assim, a equação oJ.lL,r.. a

.c(l.o):r-Â6:0

ilo: l. '": 
-11

í)0

(6.72)

(6.73)

(6.74)
âg

ât

À,o

ô8)

fr.
fo
El11

mC)

e.
§o

sáo as quantidades associadas com multiplicador único indeterminado para este caso.

FIGURA 6.7 Exemplo 6.5. Um disco roda para baixo em um plano inclinado sem deslizar.

rli

.',l

EEstassáo,naverciade, coordenadasgeneralizadasdisctttidasnaSeção7.3; consultetambémoExemplo7.9.
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A equação de restriçáo também pode aparecer em forma integral. Considere o problema
isoperimétrico que é apresentado, para encontrar a cur-va ) :1(x) para o qual o funcional

/trl : jÂr.r',*)d.
possui um extremo, e a clln'a -1(.r) satisfaz condiçóes de contorno \a) : A e y(b)
como o segundo funcional

t"
Âlil : | .q{r.r'; ..},/'

J,,

solução extrema do funcional

l" , t* Àg)r^.
J,, '-

A curua 1(x) então satisfará a equação diferencial

itÍ d it.f . (i'g rt irg\
-+^ -|:()dS d x i)1' \;,). Lr ít;' )

(6.75)

: B assim

(6.76)

que possui um valor fixo para o comprimento da cur-va (l). Este segundo funcional representa
uma restrição de integral.

Do mesmo modo que fizemos anteriormente,e há uma constante À tal que 1(x) seja a

sujeita às restrições )(a) : A,)(á) : B e r<[y] : l. Iremos apresenrar um exemplo do chamado
problema de Dido.tí)

Uma versão do problema de Dido é encontrar a cun'a )(x) de comprimento l, limitada pelo
eixox na parte inferior que passa pelos pontos (-a,0) e (a,0) e circundaaârea maior. O
valor dos pontos finais a é determinada pelo problema.

Soluçao. Podemos utilizar as equações desenvolvidas para resolver este problema. Mostramos
na Figura 6.8 que a ârea diferencial dA : I dx. Devemos maximizar a ârea, para que possamos
encontrar a solução do extremo para a Equação 6.75, que se torna

(6.77)

(6.78)

(6.7e)

(6.80)

: (1 + )/3)ri2 r1x onde1,

t: | ,,t,t*
As equaçóes de restriçáo são

-r(x):,r(-a) :0,.r(a) :0 e K: (.

O comprimento diferencial ao longo da cun'a dú : (tl.x2 * rt
: \ldx. O funcional de restriçáo se rorna

i
lae =
)

tt

(6.81)

e Para uma prova, veja Ge63, p. r13.
r0 O problema isoperimétrico tornou-se famoso pelo poema de Virgílio, Eneirkt, qve descrevia a Rainha Dido de
Cartagena, que, em 900 a.C., recebeu de um rei local um terreno que seria do tamanho que ela pudesse circunclar
com o coulo de um boi. Para maximizar aquilo que ela tinha direito, fez com que o couro losse cortado em tiras
pequenas e amarrou uma extrcmidade a outra. Ela, aparentemente, conhecia matemática bem o suficiente para
saber que, para um perímetro de um comprimento dado, a área máxima circundada é um círculo.

K: 
| ,[l 

+ -r,:]t,,2ttx- (.

.\g,

.\ F,

\Íar

Inte

or.rd

Esta

ond
der

Aár
pon
par;
que
:{

t: ,:t i

ti. , ir :i,i
'i

:

il,',:
i;,lr;1,11r1,,1j
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FIGURÂ 6.8 Exemplo 6.6. Queremos encontrar a cun'a -)(r) que naxlrnlza a área actma

da Iinhay : 0 consistente com um cot-nprimento fixo de perímett'o. -\ cun-a

deve passar porÍ : -a e a.A área diferencial d.l : -tdr, e o cotnprimento

diferencial ao longo da cun'a é dl.

Agora temos)(x) --1'e g(x) : ú + IJT e utilizamos estas funçóes na Equação 6.78.

itf af ât ^ ôg_ )'. : l. -,: i,,ár ' it)" á1 r,.r' (I * .r":)r 
J

A Equaçáo 6.78 se torna

I - À 
j [ '',,, , ,l : u
rtr 1- 1t + ',1':Y 'r.1 

- u (6'82)

Manipulamos a Equação 6.82 para descobrir

(tl .)' l_l
dx L(1 + 1J)r rl - À

(6.83)

Integramos em x para descobrir
À)'

=r-(lr\4r il')
onde C, é uma constante de integração. Isto pode ser rearranjado como

t(x - C1)dx
ílI:----:

V,i:-(x-C;):
Esta equaçáo é integrada para encontrar

t,: +tÂr- (r- r.'#+ c, (6.84)

onde C, é outra constante de integração. Podemos reformular como a equação de um círculo
de raio À.

(x-ú'1)2+()-Cr)2:1: (6.85)

A área máxima é um semicírculo limitado pela linha 1, 
: 0. O semicírculo deve passar pelos

pontos (x, y) de (-a, 0) e (a, 0), o que significa que o círculo deve ser centralizado na origem,
para que Cr : 0 : Cz, eo raio : a : À. O perímetro da metade superior do semicírculo é o

que chamamos!, e o comprimento do perímetro de um meio-círculo 7,'ú. Portanto, temos z'a
:{ea:llr.
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6.7 A notação ô

Em análises que utilizam o cálculo de variações, utilizamos rotineiramente uma notação
simplificada para representar a variação. Desse modo, a Equação 6.17 que pode ser formu-
lada como

U f' lit[ 11 ,/ \ ár

:*n": IU,-^,;);"""'

,: I:'(,1 - *,#),,*
irJ \
;aa=aJl
irr. ^ (_l" = õ) 

)
A condição do extremo então se torna

q/: ô ['f{.r r': v}dr: {)
J ''

Usando o símbolo de variação ô denrro da integral (porque,
integração não são afetados pela variação), remos

i.
Ai: | õl rtt

J'

pode ser expressada como

onde

entao

(6.86)

(6.87)

(6.88)

(6.8e)

por hipótese, os limites de

(6.e0)

(6.91)

(6.e2)

Mas

: 
l,'(.í,, * 

{,,,),.

ô,:o(.i) : j;r,,i

or: i,"fj», * l{-jl»,)r'

FIGURA 6.9 O caminho variado é um deslocamento virtual ôl do caminho real
consistente com todas as forças e restriçôes.

Caminho real
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Ao integrar o segundo termo por partes como antes, encontramos

(6.e3)

Como a variação ô-l é arbitrária, a condiçáo do extremo ô/ : 0 requer que a integração

desapareça, resultando, assim, na equaçáo de Euler (Equaçáo 6'18)'

Êmbo.u a notaçáo ô seja frequentemente utilizada, é importante entender que é somente

uma expressão simplificadâ de quantidades diferenciais mais precisas. O caminho variado

.ep.es.r'rtado por ô1 pode ser pensado fisicamente como um deslocamento virtual do caminho

reãl consistente com todas as forças e restriçôes (consulte a Figura ô.9)' Esta variaçáo ô1 se

distingue de um deslocamento diferencial real d1 pela condição que r1l : 0 - isto é, que o tempo

e fixo. O caminho variaclo ô1, na verdade, náo precisa corresponder a tlnl caminho possível de

movimento. A variação deve desaparecer nos pontos finais'

PROBLEMAS

6.1. Considere a linha que corlecta (rr,-)r) : (0,0) e (.r.r,-)2) = (1, 1). \'Íostre explicitanrente que a fitn-

çáo )(x) : x produz um comprimento de can-rinho mínimo ao utilizar a funçáo variada -l(4. \) :
x * o sen a.(1 - x). Utilize os primeiros termos na expansáo da integral elíptica resultante para

mostrar o equivalente da Equaçáo 6'4.

O.Z. Mostre que a distância mais curta entre dois pontos em um plano é uma linha reta'

6Jr Mostre que a distância mais curta entre dois pontos ern um espaço (tridimensional) é uma linha reta'

6,4, Mostre que a geodésica em uma superfície de um cilindro circular direito é um segmento de uma hélice.

6.5. Considere a superfície gerada ao sirar a linha conectando dois pontos fixos (xr,1,) e (x,Jr) sobre

um eixo coplunar com os pontos. Encontre a equaçáo da linha conectando os pontos de modo

que a área àa superfície gerada pela revolução (isto é, a área da superfície da revoluçáo) seja um

mínimo. Obtenha a soluçáo utilizando a Equaçáo 6.39.

6.6. Reexamine o problema da braquistócrona (llxemplo ô.2) e mostre que o--tempo necessário para

uma partícula se mover (sem fricçáo) ao ponto mínimo do cicloide e "v7,'r, independen.tentente do

ponto inicial.

6.7., Considere a luz passando de um meio com índice de refraçáo ??l em outro meio com ínclice de

refraçáo ri., (Fig-ura 6.4). Utilize o princípio de Fermat para minimizar o tempo e derive a lei

de refraçáo: tz, sen 0, = it, sen 0r.

(nz > ni

t''/;tf / i)/\
i/ = l, (,r - Ã,;'iu""

)t

FIGURA 6.4 Problema 6'7
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6'8' Encontre as dimensóes do paralelepípedo do volume máximo circunscrito por (a) uma esfera deraio rR ; (b) um elipsoide com semieixo s a, b, c .

6'9' Encontre uma expressáo que envolva a função ó(x, x, xr) que tenha um valor médio mÍnimo doquadrado de seu gradiente em certo volume I/ de éspãço.

6'10' Encontre a tazâo do raio -R para a altura H de um cilindro circular direito de volume fixo I/ que
minimize a área da superfície,4.

6.11. Um disco de raio.R roda sem deslizamento dentro da parábola ) = ax2. Encontre a equaçáo de
restriçáo. Expresse a condição que permite que o disco .àd" d" r,âdo qrr" entre em contàto com a
parábola em um e somente em um ponto, independentemente de sua posiçáo.

6'12' Repita o Exemplo 6.4 e encontre o caminho mais curto entre dois pontos quaisquer na superfície
de uma esfera, mas utilize o método das equações de Euler .o* .,Áu condição auxiliar imposta.

6.13. Repita o Exemplo 6.6, mas r.ráo utilize a restriçáo que a iinha 1 : 0 está na parte inferior daárea' Mostre que a curva do plano de um compriménto dado, que cir.cunda r.rÀa área máxima,
é um círculo.

6.14. Encontreocaminhomaiscurroentreospontos (x,),2)(0, -r,0)e(0, 1,0)nasuperfíciecônica
: =. I - Qual o comprimento áo caminho? Nota: este é o caminho mais curto da mon-
tanha ao redor de um vulcáo.

6'15' (a) Encontre a cur-va-y(x) que passa pelos pontos finais (0,0) e (1, l) e minimize o funcional
1L)l = J; l@y/dx)2 - llrtx 1'u1 quar ét valor mÍnimo da integral? (c) Avalie 1pl para uma linharetal : x enrre os ponros (0, 0) e (1, 1).

6'16' (a) Qual cun'a na superfície ,.- *n'' que une os ponros (x,y, z): (0, 0, 0) e (1, l, l)tem o menor
comprimento de arco? (b) utilize um computador pa.a pioduzir um gráfico que mostra a super-fície e a curna menor em um gráfico único.

6.17. Os cantos de um retângulo ficam na elipse (x/a)2 + Olb)z: l. (a) Onde os canros devem esrarlocalizados para maximizar a ârea do retângulo? (b) Que fraçáo da área da elipse é coberta peloretângulo com área máxima?

6'18' Uma partícula de massa ,?i tem o movimento restringido sob gravidade sem fricção na superfície
xy : z.Qual é a trajerória da partícura se era iniciar ào ."porio em (x, 1, z) : (1, - 1, - lj com oeixo vertical z ?



Princípio de Hamilton
Dinâ,mica de Lagrange

e Hamilton

7.1 Introdução

A experiência mostrou que um movimento de partícula em um sistema de referência iner-
cial é corretamente descrito pela equação nen,toniana F = É. Se não for necessário mor.er a
partícula em algum modo complexo e se as coordenadas retangulares forem utilizadas para
descreverem o movimento, então, geralmente, as equações de movimento sáo relativamente
simples. Mas se alguma dessas restrições for removida, as equaçóes podem se tornar bastante
complexas e difíceis de manipular. Por exemplo, se uma partícula for limitada no movimento
na superfície de uma esfera, as equaçóes de movimento resultam da projeção da equaçáo
vetorial newtoniana naquela superfície. A representação do vetor de aceleraçáo em coor-
denadas esféricas é uma expressáo formidável, conforme o leitor que já trabalhou com o
Problema 1.25 pode confirmar.

Além disso, se uma partícula tiver seu movimento restrito em uma superfície dada, certas
forças devem existir (chamadas forças de restrição) que mantêm a partícula em contato com
a superfície especificada. Para uma partícula que se move em uma superfície horizontal sem
atrito, a força de restrição é simplesmente F. : -rzg. Mas, se uma partícula for; digamos, uma
gota deslizando por um f,ro curvado, a força de restriçáo pode ser bastante complexa. De fato,
em situaçóes específicas, pode ser difícil ou mesmo impossível obter expressões explícitas para
as forças de restriçáo. Mas, as resolver um problema ao utilizar o procedimento newtoniano,
devemos conhecer toda,s as forças, porque a quantidade F que aparece na equaçáo fundamental
é a força total agíndo em um corpo.

Para evitar algumas das dificuldades práticas que aparecem nas tentativas de aplicaçáo
das equaçóes de Newton para problemas específicos, procedimentos alternativos podem ser
desenvolvidos. Todas essas abordagens sáo, essencialmente, a plsteriori, porque sabemos de
antemáo se um resultado equivalente pode ser obtido nas equaçóes newtonianas. Portanto,
para efetuar uma simplihcaçáo, náo precisamos formular Ltma nlaa teoria da mecânica
- a teoria newtoniana está bastante correta - mas somente criar um método alternativo de
lidar com os problemas complexos de modo geral. Tà1 método está contido no Princípio
de Hamilton, e as equaçóes de movimento que resultam da aplicação deste princípio são
chamadas equações de Lagrange.

Para as equações de Lagrange constituírem uma descriçáo apropriada da dinâmica
de partículas, elas devem equivaler às equações de Newton. Por outro lado, o Princípio de
Hamilton pode ser aplicado a uma faixa ampla de fenômenos físicos (particularmente aqueles
que envolvem campos) que não sáo comumente associados às equações de Newton. Para
certifica4 cada um dos resultados que podem ser obtidos a partir do Princípio de Hamilton foi
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primeiro obtido como equaçóes de Newton, pela correlação de fatos experimentais. O princípio
de Hamilton náo nos ofereceu nenhuma teoria física nova, mas permitiu uma uniÍicação
satisfatória de várias teorias individuais por um único postulado básiio simples. Este náo é um
exercício inútil em Perspectila. porque o objetivo da teoria físic:r não é àmente apresentar
formulação matemática para fenômenos observados, mas também descrever estes efeitos com
uma economia de postulaclos fundamentais e da maneira mais unificada possír,el. De fato, o
Princípio de Hamilton é clos princípios mais elegantes e de longo alcance da teoria física.

Têndo em vista seu lortgct alcance de aplicabilidade (embora seja uma descoberta após o
fato), é razoár'el afirlnar que o Princípio de Hamilton é mais "funclámental" que as equações
de Newton. Portanto, procecleuros primeiro postulando o Princípio de Hàmiltoni então
obtemos as equaçóes cle Lagrange e rnostramos que são equivalentes a equações de Newton.

Como já disctrtimos (tros Ciapítulos 2, 3, e 4) fenámenos dissipádores com alguma
profundidade, restrir-rgimcis. clarltri por diante, llossa atenção para iirt.-u, conseruatiuos.
Consequelltemente, não discr,rtimos o conjunto mais geral das êquações de Lagrange? que
levam em collta os efeitos de forças não conserlativas. A literaturireferente u .ri", d"etalhes
é citada ao leitor.l

7.2 Princípio de Hamilton
Princípios mínimos em física têm uma história longa e interessante. A busca por tais princípios
é baseada na noção que a natureza sempre minimiza certas quantidades irrpo.turrtà. q.ru.rdo
um processo físico acontece. Os primeiros princípios mínimos foram desenr olviclos no campo
da ótica. Heron de Alexandria, no século II a.C., descobriu que a lei que governa a reflexão
da luz poderia ser obtida ao afirmar que um raio cle luz, quà viaja de'urriponto para outro
por uma reflexão de um espelho plano, sempre pega o menor cáminho pássível.'Uma con-
strução geométrica simples verifica que o princípio mínimo de fato leva á igualdade dos ân-
gulos de incidência e reflexão para um raio de luz refletido de um espelho plurro. O princípio
de Heron do cantinho mais curto náo pode, entretanto, produzir uma lei .o...ru pu.u â refraçao.
Em 1657, lbrmat reformulou o princípio ao postular que um raio de 1.,, .empr. viaja de um
ponto a outro em um meio por um caminho que requer o menor tempo.2 O priicípio de
.Fermat_ 

do,menor tempo leva imediatamente, não somente à lei correta de refle"áo, mas tam-
bém à lei de Snell da refração (consulte o problema 6.7).3

Princípios mínimos continuaram a ser buscados e, na última parte do século XVII, o início
do cálculo de variações foi desenvolvido por Neu,ton, Leibniz e ás Bernoullis, quando proble-
mas como a braquistócrona (consulte o Exemplo 6.2) e o formato da corrente ir,rp.rrá 1.r-u
catenária) foram resolvidos.

A primeira aplicação de um princípio geral rnínimo em mecânica foi feita em 1747 por
Maupertuis, que aÍirmou que o movimento dinâmico acontece com ação mínima.a O princípio
da mínima aÇáo de Maupertuis se baseou em princípios teológicos (a ação é minimiàdu p.lu
"sabedoria de Deus"), e seu conceito de "ação" era bastant. ügu. (Lembre que a açao é uma
quantidade com as dimensões de comprimento X qtLantidade de lnouimento ou ànergia' x tempo.)
Somente mais tarde trma base matemática sólida do princípio foi dada po. Lagãrrge (1760).
Embora seja uma forma útil a partir da qual é feita à trurriiçao da -eÉâri.a ãarrftu po.u u

I veja, por exemplo, Goldstein (GoB0, Capítulo 2) ou, par-a lrma discussão abrangenre, \Vhittaker (\,\rh37, Capítulo g).
2 Pierre de Fermat (1601-1665), um ad'ogad. francês, líiguista e rnatemático nirudo.
3 Em 1661, Fermat deduziu corretalnente a lei da refiação, que havia sicio descoberta experimentalmente por volta
de 1621 por \{illebrord snell (1591-1626), um prrdígio matámático holandês.
a Pierre-Louise-Mot'eau de Mauperttris (1698-t759), matemático e astrônomo francês. O primeiro uso para o qual
Maupertuis coloczr o princípio de menor ação Í'oi para reaÍirmar a derivação cle F'ermat' cla iei cla reÍiaçáo (1744).
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ótica e para a mecânica quântica, o princípio da ação mínima é menos geral que o Princípio
de Hamilton e, de fato, pode derivar dele. Nós abdicamos de uma discussão deta-lhada aqui."

Em 1828, Gauss desenvolveu um método de tratar a mecânica por seu princípio da res-
trição mínima; uma modificaçáo foi feita mais tarde por Hertz e incorporada em seu princípio
de curvatura mínima. Estes princípios6 estão ligados proximamente ao Princípio de Hamilton
e não acrescentam nada ao conteúdo da formulação mais geral de Hamilton: sua menção
somente enfatíza o interesse contínuo com princípios mínimos na física.

Em dois artigos publicados em 1834 e 1835, HamiltonT anunciou o princípio dinâmico
no qual é possível basear toda a mecânica e, na verdade, a maior parte da física clássica. O
Princípio de Hamilton pode ser enunciado como a seguir:8

De todos os caminhos possíueis nos quais u.nt sistenru dinânico pode -*e moi'er cle um ponto a
outro em u,m interualo de tempo específco (cottsistente com qttcti.squer restrições). o cantinho
real seguido é o,quele Ete minimiza a integral de ternpo da dtJerença entre as energias cinéticas
e potenciais.

Em termos do cálculo de variações, o Princípio de Hamilton se torna

a 
f,'rz - u)rtt: o

onde o símbolo ô é uma notação abreviada para descrever a variação discutia nas SeçÕes 6.3
e 6.7. Esta afirmação de variaçóes do princípio requer somente que a integral de T - L'
seja um extreml, náo necessariamente um mínimo. Mas em praticamente todas as aplicaçoes
importantes em dinâmica, a condição mínima ocorre.

A energia cinética de uma partícula expressa em coordenadas fixas, retangulares, é uma
função somente de .i,, e se a partícula se move em um campo de força conser-vador, a energia
potencial é uma função somente de x.:

7': 71i;), 1r: {r(1,)

Se definirmos a diferença dessas quantidades como sendo

L= I' - t': 1-(r,. i,) (7.2)

(7.3)

a funçáo / da integral de

entáo a Equação 7.1 se torna

se fizermos as transformações

i'tr
ô | /{r,trr.r,tr): r},/r

-lr,

.x --+ I

-1,(x) -+ .t:,(l)

1j(x) -+ i,(r)

fir,1"'.'t, rl(x); x] --+ 1.(x,, i;)

5 \'eja, por exemplo, Goldstein (Go80, pp. 365-371) ou Sommerleld (So50, pp. 204-209).
{r Veja, por exemplo, Lindsay e Margenau (Li36, pp. 112-120) ou Sommerfeld (So50, pp. 210-214).
i Sir \\'illiam Rowan Hamilton (1805-1865), matemático e astrônomo irlandês e, mais tarde, Irish Astronomer Ror-al
8 O significado geral de "caminho de sistema" é esclarecido na Seção 7.3.

(7.1)

A função Z que aparece nesta expressão pode ser identificada com
variação (consulte a Seção 6.5),
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As equaçóes de Euler-Lagrange (Equação 6.57) que correspondem à Equação 7.3 sáo, portanro

aL d aI.. * . _ =t), i: l,:.3
í)x i dt í)*i

Estas são as equações de movimento de Lagrange para a partícula, e a quantida de L é chamada
de funçâo de Lagrange ou lagrangiana para a partícula.

Como exemplo, vamos obter a equaçáo de movimento de Lagrange para o oscilador
harmônico unidimensional. Com as expressóes comuns para as energias cinéticas e
potenciais, temos

L:7'* {'

í)l-
= -Ár

i).r

dt..-_: ,,}
(/r

rl |ítt \
,/,\,,i / = "'t

A substituição desres resultados na Ecluação 7.4 ler.a a

»ii+A.t:0
que é idêntica à equaçáo de movimento obtida utilizando a mecânica newtoniana.

O procedimento de Lagrange parece desnecessariamente complexo uma vez que ele pode
somente duplicar os resultados simples da teoria nervtoniana. Entretanto, vamos continuar a
ilustrar o método considerando o pêndulo plano (consulte a Seçáo 4.4). Ao utilizar a Equação
4.23 para T e U, temos, para a função de Lagrange

1 . : 
,l , ,,, 1,1'1, - ,tt {lr I - r.os Éi )

2

Agora, tratamos 0 como se fosse uma coordenadrt retangttlar e aplicamos as operações especifica-
das na Equação 7.4. Obtemos

- »rgl sen 67

ttt lrà

EquaçÕes de movimento de Lagrange

: rtt l: ii

:0

II
- - //1 .\'- - -1,'\'-.) .)

a+

dt.
í)0

a{.

-d0

t (i,r\
- l-l
rlt\;tu)
(r

- sen í,
I

que' novamente, é idêntico ao resultado nervtoniano (Equaçáo 4.21). Este é um resultado
notável; foi obtido ao calcular as energias cinética e potencial em termos de 0 ao invés de x e
então aplicar um conjunto de operaçóes projetado para uso com coordenadas retangulares ao
invés de angulares. Somos, portanto, levados a suspeitar que as equaçóes de Lagrangã são mais
gerais e úteis que a forma da Equação 7.4 indicou. Abordamos estê assunto na Seçao 7.+.

Outra importante característica do método utilizado nos dois exemplos simples anrerio-
res é que, em nenhum ponto nos cálculos, havia qualquer afirmaçáo a respeito d,e Jorça. As
equações de movimento foram obtidas somente ao especificar certas propriÀdades associadas
com a paúícu,la (as energias cinéticas e potenciais), e sem a necessidaclé de leuu. em conta
explicitamente o fato que havia um agente externo que age n,a partícula (a força). Portanto,

iii,iiili

'l:iii



CAPÍTULO 7 - Princípio de Hamilton - Dinâmica de Lagrange e Hamilt., 205

_{t

enquanto a €nergia pode ser definida independentemente dos conceitos ne'rr'toniallos' o

princípio de HaÃilton nos permite calcular ai equaçóes de movimento de um corpo conlPle-

tamenie sem referência à ieoria newtoniana. Iremos retornar a este ponto importaute nas

Seçóes7.5e7.7.

7.3 Coordenadas generalizadas

Agora procuramos tirar vantagem da flexibilidade na especif,rcação de coordenadas que os

aãis .*à-ptos da seçáo anterioi sugeriram ser inerente às equaçóes de Lagrange.

Consideramos um sistema mecánico geral que consiste de uma coleção de n pontos mate-

riais discretos, alguns dos quais podem ..i .otl.itudos para formar cot.pos rígidos' Discutimos

esses sistemas de- partíc.,la. ,ro 
^Capítulo 

9 e corpos rígidos no Capítulo I l ' Para especificar

o estado desse sistema em um tempo dado, é necessário utilizar fl vetores de raio. Uma vez

que cada vetor de raio consiste de tiês números (por exemplo, as coordenadas retangulares),

3i quantidacles devem ser especificadas para descrever as posiçóes de todas as partículas' Se

houue. equaçóes de restriçáo que se relacionam a algumas dessas coordenadas a outras (como

seria o .uro, po. exempló, se algumas das partículas forem conectadas para formar corpos

rígidos o., ,. à mo.,i*.rrto fbrem restringidos ao longo de algum caminho ou em alguma su-

pãrfície), então nem todas as 3n coordenadas são independentes' Na verdade, se há rz equa-

çOes de limitaçáo, então 3rz - re coordenadas são independentes, e o sistema é tido como

possuindo 3n - tn grats de libeilttde.' 
É i*po.tante notar que se s : 3n. - rz coordenadas foram necessárias em um dado caso,

náo precisamos escolhei coordenadas retangulares s ou mesmo coordenadas curvilíneas 's

1po. e*.mplo, esférica, cilíndrica). Podemos escolher quaisquer parâmetros independentes

i, .rrq,rurrrà eles especif,rcarem completamente o estado do sistema. Estas quantidades s náo

p.e.isa- nem ter ás dimensões de comprimento. Dependendo do problema, pode. ser mais

conveniente escolher alguns dos parâmeiros com dimensóes de energia, alguns com dimensóes

de (comprimenÍo), alguns que sâo-adimensionais e assim por diante. No Exemplo 6.5, descreve-

mos um disco rodando pá.u baixo em um plano inclinado em termos de uma coordenada que

era o comprimento 
" 

,*u que era um ângulo. Damos o nome de coordenadas generalizadas

paru q.ralq.rer conjunto de quantidades que especiÍicam o estado de um sistema' As coordena-

àu. gÉrr..àtiradas"sáo costumeiramente formuladas como Qy Qz, .. . , ou simplesmente como

a,. Um coniunto de coordenadas generalizadas independentes cujo número iguala o número

í'd. g.rr, áe liberdade e náo estirestrito pelas restrições é chamado de um conjunto aproprt-

ado ie coordenadas generalizadas. Em ..itnr casos, pode ser vantajoso utilizar coordenadas

generalizadas cujo .rãro..o exceda o número de graus de liberdade e explicitamente levem

ãm conta as ,elaçóes de limitaçáo por meio do uso dos multiplicadores indeterminadas de

Lagrange. Esse sãria o caso, por exàmplo, se desejarmos calcular as forças de restrição (con-

sulte o L,xemplo 7.9).
A escolhá de um conjunto de coordenadas generalizadas para descrever um sistema náo

é única; há, em geral, váiios conjuntos de quantidades (na verdade, um número inf'nito!) qte

especificam .orr"pl.turr.nte o esiado de urtdado sistema' Por exemplo, no problema do disco

.oàurrdo pa.u bai*o no plano inclinado, podemos escolher como coordenadas a altura do cen-

tro da maisa do disco acima de algum nível de referência e a distância através de algum ponto

na margem que viajou desde o úí.io do movimento. O teste definitivo da "adequação" de

um conjunto'.rp..ifi.o de coordenadas generalizadas é se as equações resultantes do movi-

mento sáo suficientemente simples para permitir uma interpretaçáo direta' Infelizmente' não

podemos enunciar regras g".ái, pà.u sãlecionar o conjunto de coordenadas generalizadas
lmais adequudo" pu.a".,r, áado problema. Uma certa habilidade deve ser desenvolvida por

meio da experiênóia, e apresentamos muitos exemplos neste capítulo.
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Além das coordenadas generalizadas, podemos definir um conjunto de quantidades que
consiste das derivadas de tempo de Q; Q1,4, . . . , ou simplesmente ç. Em analogia com a no-
menclatura para coordenadas retangulares, chamamos ri; de velocidades generalizadas.

Se permitirmos a possibilidade das equaçóes que conectafl xo,r e Ç, explicitamente conte-
nham o tempo, então o conjunto das equações de transformação é dado pore

SAL)

óbr
DiIT

cqt
C L]C

\,. : \,,. lrl1. tl..... t1,. t\. {" 
: 

:'i'; '"
|. , : 1,2,3

:r,,,(í,. 1). i:1.2,....r
Em geral, as conlponentes retangulares das velocidades dependem das coordenadas generali-
zadas, das velocidades generalizadas e do tempo:

(7.5)

(7.6)

(7.7)

(7.8)

(7.e)

*,., : ic^ ,(q,, Q,, t)

Podemos também formular as transformaçóes inversas como

11,: r1/x,,.i, t)

i11 : Qi(x,,,;, k,,,i, t)

Tàmbém, há m : 3n - s equaçóes de restriçáo da forma

fi.(x,,.,, r) = 0, k = l,2,..., m

So

T.

;,,,
r1'

@
Encontre um conjunto adequado de coordenadas generalizadas para um ponto material que
se move na superfície de um hemisfério de raio Ê cujo centro está na origem.

Solução. Como o movimento sempre acontece na superfície, temos

'r2+12*22- 1l::0, z>0 (7.10)

Vamos escolher como nossas coordenadas generalizadas os cossenos dos ângulos entre os
eixos x, ), e z e a linha qlle conecta a partícula com a origem. Portanto,

,,:l. u.,:]. ,.,:"R''il
Mas a soma dos quadrados dos cossenos de direção de uma

:
lÍ

lin

(7.1 1)

ha é igual à unidade. Assim,

q', * ,li + rlir: 1 (7.12)

Este conjunto de q, não constitui um conjunto apropriado de coordenadas generalizadas,
porque podemos for-mular ç.r colrto urna função de q, e r1r:

r7r:Vl_ ,1-,_ rl; (7.13)

Podemos, entretanto, escolher c1, : xlR e q, = 1lR como coordenadas generalizadas apropria-
das, e estas quantidades, juntamente com a equação de restrição (Equaçáo 7.13)

" : V?: - r: -1,:
(7.r4)

e Neste capítulo, tentamos simplificar a notaÇão resenando o subscrito I à designação de eixos retangulares; por-
tanto, sempre temos I : 1, 2, 3.

,iiirl':
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são suficientes para especificar unicamente a posiçáo da partícula. Isto deve ser um resultado

óbvio, porque somentê duas coordenadas (por exemplo, latitude e longitude) são necessárias

para especificar um ponto na superfície de uma esfera. Mas o exemplo ilustra o fato de qlle as

àqruçOàr de restriçãà podem sempre ser utilizadas para reduzir rtm conjunto experimerrtal de

coordenadas a um conjunto apropriado de coordenadas generalizadas.

CAPÍTULO 7 - Princípio de Hamilton - Dinâmica de Lagrange e Harnilton

Utilize o sistema de coorclenadas (x, 1) da Figura 7.1 para descobrir a energia cinética T, ener-

gia potencial U e a lagrangiana L pata um pêndulo simples (comprirnento l, peso da massa

íry q". se move no plÃo x, 1. Deteimine as equaçóes de transformação clo sistema retansLrlar

(x, y) para a coordenada g. Encontre a equação de movimetlto'

Soluçao.Jáexaminamos este problema geral nas Seçires -1.-1 e 7.1. -\o utilizar o métoclo de

t-ugiu.gã, é frequentementê útil corneçar com coordenadas retauSçrilat-es e tran:forurar

puá o ii.t.*u mais óbr,io com as coordenadas generalizadas mais simples. \esie caso' as

energias cinéticas e potenciais e de Lagrarrge se tornam

A inspeçáo da Figura 7.1 revela que o movimento pode ser melhor descrita ao utilizar 0 e d.

Vamos trànsformar I e ) na coordenada 0 e então encontrar I em termos de 0'

x:{seng
J: -f cosí/

Agora, encontramos, para i e 'i' sen

i:Ú0cos0

_i:{§senp
t,l .!, ., ln '

, : ít1 
:6":.o.râ + irÍlrserr:0\ + ttrgl tos0 = ,,-r'* rlg{ tos0

A única coordenada generalizada no caso do pêndulo é o ângulo 0, e expressamos a

lagrangiana em termos de 0 ao seguir um procedimento simples para encontrar I em termos

dãx e ), encontrar as equaçóes de transformação e entáo inseri-las na expressáo para l. Se

fizermos como na seção ânterior e tratarm os 0 clmo se fosse uma coordenada retangu,lar, poclemos

encontrar a equação de movimento como segue:

dl
;,0: 

* rngí sen É)

= rt(2à

: nt20

I .,, I ..,
I : - t,lr- -l- - ,t)-22
U: mg1

1.,1.,I.:'l - t': ;ttt.i! 
+ . »ri- - rrrg-1

'.10 i

.l I i

da..

-l3r

.l{ r

ô1,

rt
t /at\
nr\,;)
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I
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i\
i \/
------\ia\
j\

FIGURA 7.1 Exemplo 7 .2.lJm pêndulo simples de comprime nto { e peso de massa ?2.

Inserimos essas relações na Equação 7.4 para encontrar a mesma equaçáo de movimento
como anteriormente.

:00*:sená
Í

O estado de um sistema consistindo de n partículas e sujeito a re restriçóes que conectam
algumas das 3n coordenadas retangulares é completamenté especificado pelas'coordenadas
generalizadas s : 3n - m. Podemos, portanto, representar o estado desie sistema por um
ponto em um espaço dimensional s chamado espaço de configuração. Cada dimensãá destes
espaço corresponde a uma das coordenadas q,. Podemos representar o histórico de tempo
de um sistema por uma curYa no espaço de cônfiguração, cada ponto especificand o a con-

figtr,raçã,o do sistema em um instante específico. Atrãvés de cada ponto puriu ,-u infinidade
de culas que representam os movimentos possíveis do sistemá; cadu cr*a corresponde a
um conjunto específico de condições iniciais. Podemos, portanto, falar do "caminhoi de um
sistema conforme ele se."move" pelo espaço de configuração. Mas devemos ter cuidado para
náo confundir esta terminologia com a aplicada ao movimento de uma partícula ao longà de
um espaço tridimensional comum.

Devemos também notar que um caminho dinâmico em um espaço de configuração con-
sistindo de coordenadas generalizadas apropriadas é automaticamente consistente com as
restriçóes no sistema, porque as coordenadas sáo escolhidas para corresponder somente aos
movimentos realizáveis do sistema.

7.4 As equações de movimento de Lagrange
em coordenadas generalizadas

Em vista das definiçóes das seçóes anteriores, podemos agora reformular o princípio de Hamilton
como segue:

De todos os caminhos possíueis ao longo do qual um sistema dinâmico pode se mouer d,e um
ponto a outro no espaço de conf,guração em uru interualo d,e tempo espicífico, o caminho real
seguido é aquele que minimiza a integral de tempo na funçao d,e íagrange para o sistema.

Para estabelecer a forma de variação do Princípio de Hamilton em coordenadas genera-
lizadas, podemos tirar vantagem de uma proprieàade importante da lagrangianu qire não
enfatizamos até agora. A lagrangiana para um sistema e dàfinida .orno idif.t-...rçu êrrt." u5,
energias cinética e potencial. Mas a energia é uma quantidade escalar e então a lagrangiana é
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u,ma fitnçal escalar. Desse modo, a lagrangiana deve ser inuariáael etn rulaçao às tt'cot.;JorrrtLtt'i't'

de coordenadas. Entretanto, certas transformações que alteram a lagrangiana mAS deiran a,

equações de rnouimento inalteradas são permitidas. Por exemplo, as equações de movintetrio sio
inalteradas se l, Íbr substituído por /- * d I dt V'(q,, l)l para uma função f(q,, t) com sestrlr-

das derivadas parciais contínuas. Enquanto definirmos a lagrangiana como a diferença er.rtre

as energias cinética e potencial, podemos utilizar diferentes coordenadas generalizaclas. (-\

lagrangiana é, entretanto, indefinida para uma constante adicional na energia potencial ['.)
E. portanto. irrelevante se expressamos a lagrangiana em termos de xo,, e (,., ou q, e 1,:

isto é,

t: 71.r,,.,) - {'(.t,,)

-- t-(qi,4i,0 - {;Qi' t)

L: L(r11,lt,... , q,; i11. Q2,... , 4,; t)

: L(.q,, Q1, t)

(7.15)

(7.16)

(7.18)

Eftanl
nad.a.
)r uln
les t e.
emPí)
à t:ttl;-

idacle
nde a

le unr
) Para
go de

) Ccrrl-

)m ;1\

I€ ar'r.

nilton

JI

"t

nera-
P nãrr
tIC aS

l6lta; :

ul,,,,tr. q,. t)ttr : r)

Assim, o Princípio de Hamilton se torna

Princípio de Hamilton (7.r7)

Se nos referirmos às definiçÕes das quantidades na Seçáo 6.5 e fizermos as identificaçóes

Í-+Í
1,(x) -_+ q;(Í)

1j(x) -_+ {,(r)

./{r,,-rl; x}'-+ L(q,, Q,, t)

então as equaçóes de Euler (Equação 6.57) que correspondem ao problema de variaçáo pos-

tulado na Equação 7 .17 se tornam

dl. d ítL
- -- -:0. i= l'r §

í)Ç, dtdit

Essas sáo as equaçóes de Euler-Lagrange de movimento para o sistema (geralmente chama-
das só de equações de Lagrange"'). Há s dessas equaçóes e, junto com as m equaçôes de res-

triçáo e as condiçóes iniciais que são impostas, elas descrevem completamente o movimento
do sistema.l I

É importante perceber que a validade das equaçÕes de Lagrange requerem as duas

condições a seguir:

1. As forças que agem no sistema (menos quaisquer forças de restrição) devem ser deriváveis
de um potencial (ou vários potenciais).

l0 Derivadas primeiro para um sistema mecânico (embora não utilizando o Princípio de Hamilton) por Lagrange

e apresentaclas ern seu lamoso tratado Métanique ana$ique em 1788. Neste trabalho monumental, clue engloba

tocias as lases da mecânica (estática, dinâmica, hidrostática e hidrodinâmica), Lagrange posicionou o stjeito em trll)a

fundação matemática sólida e unific:rda. () tlataclo é matemática ao invés de flísico; Lagrange se orgulhala do fato de

que todo o trabalho não contém um único diagrama.
rr Como há s equaçôes diferenciais cle segundo grau, 2s condiçôes iniciais delern ser ofêreciclas para detet'miIr.tt ,,

movimento rrnicamente.
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2' As equaçóes de restrição devem ser relações que conectam as cllrd,enadas d,as partículas e
podem ser funções de tempo, isto é, devemos ler relações de restrição da formà dada pela
Equação 7.9.

Se as restrições puderem ser expressas como na condição 2, elas são denominadas restrições
holonômicas. Se as equaçÕes não contiverem explicitamente o tempo, as restrições são conside-
radas fixas ou escleronômicas; restrições móveii são reonômicos.

Aqui consideramos sontente o movimento dos sistemas sujeito a forças conservadoras.
Tàis forças podem semPre ser clerivadas de funçóes potenciaisl de modo que a condição 1
seja satisfeita' Lsta não é ttma restrição necessária nám do Princípio de Hâmilton nem das
equações de Lagrange' a teoria pode prontamente ser estendid u pirua inclusão de forças nâo
consen'atiYas De moclo semelhaute. podemos formular o Princípio de Hamilton para incluir
certos tipos cle restriçÕes náo hololrônricas. rnas o tratamento aqui está limitadá a sistemas
holonômicos. Rerornaremos a resrriçoes não holonômicas na seçãà 7.5.

Agora iret-tlos trabalhar com r'ários exemplos utilizando as áquaçoes de Lagrange. A ex-
periência é a melhor maneira de detern.rinar Llm conjunto de cooidenadas geneialiádur, .rr-
contrar as restriçoes e estabelecer a lagrangiana. Uma vez que isto estiver reãlizado, o restante
do problema é, na maior parte, matemático.

Considere o caso do movimento de projéteis sob a gravidade em duas dimensóes como
discutido no Exemplo 2'6. Encontre as equaçóes de" movimento tanto nas coordenadas
cartesia-nas quanto nas polares.

Soluçao' Utilizamos a Figura 2.7 para descrever o sistema. Nas coordenadas cartesianas,
utilizamos x (horizontal) e1 (vertical). Nas coo.rdenadas polares, utilizamos r (na clireção radial)
e 0 (ângulo de elevação da horizontal). Primeiro, nas coàrdenadas cartesianas, temos

I
I : - tn.r-

2

ai = méI)

ondeLr:0em1:9.

L : T'- f,r: ,rt I- - »tg')r

Equação 7.18:

(7.20)

. i'rl
I

1,r;'a1
22

(7.1e)

(7.21)

(7.22)

Encontramos as equaçóes de movimento ao utilizar a
xi aL*ddl

i/r ,tt iil: O

d0--rzi:0
dr

i: t)

ôL dôL *^
- 

t,á,) tlÍ íti
d

- nlg * _(mj\ : 0

):
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Ao utilizar as condições iniciais, as Equaçóes 7.21 e 7.22 podem ser integradas para de-
terminar as equaçóes apropriadas de mor,imento.

Nas coordenadas polares, temos

II'l': -ttti- * -tn(rHl:

[i: llgrsen á

onde[./:0para0:0.

r, : 'r' - [.r : 
f,nt 

i, + 
]o,rro, - //rp"r sen í,

ô1,*ddl,_
í)r (1 r di

d.
tnrqr *,rgsen 0 * = 

(tti1 :
'- dt

,0'*gsená-i::

ítL _ rl,*: 
Ud0 dtdt)

tl
-,1€.rcus 0 - ; (tttt::0) :11'' ilt

-,grcos 0 - 2ri0 - r:t/ : 0

0

0

0.23)

(7.24)

(7.25)

e:

As equações de movimento expressas pelas Equaçóes 7.21 e 7 .22 são claramente mais sim-
ples que aquelas das Equaçoes 7.24 e 7.25. Devemos escolher coordenadas cartesianas como as
coordenadas generalizadas para resolver este problema. A chave para este reconhecimento foi
que a energia potencial do sistema depende somente da coordenadal. Nas coordenadas polares,
a energia potencial dependia tanto de r quanto de 0.

@
Uma partícula de massa m tem o movimento restringido na superfície interna de um cone
liso de ângulo o (consulte a Figura 7.2). A partícula está sujeita a uma força gravitacional.
I)etermine um conjunto de coordenadas e as restrições. Encontre as equaçóes de movimento
de Lagrange, Equação 7.18.

Soluçao. Faça com que o eixo do cone corresponda ao eixo z e que o ápice do cone se
localize na origem. Se o problema possuir simetria cilíndrica, escolhemos r, 0 e z como as
coordenadas generalizadas. Têmos, entretanto, a equação de restrição

z:rcot0. (?.26)
assim, só há dois graus de liberdade para o sistema e, portanto, somente duas coordenadas ge-
neralizadas apropriadas. Podemos utilizar a Equaçáo 7 .26 para eliminar a coordenad a z oLt r ..

escolhemos fazer o primeiro. Então, o quadrado da velocidade é
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FIGURA 7.2 Exemplo 7.4. um cone liso de meio ângulo cr. Escolhemos r, 0 e z como
as coordenadas seneralizadas.

A energia potencial (se escolhemos U : 0 em z : 0) é

U: rngz: rag"r cot cr

então a lagrangiana é

t
L: õ* (i2 cscra + r2á?) - tngr ccl d (7.28)

Percebemos primeiro que /- não contém explicitamente 0. Portantoa ôLlô0:0 e a equação
de Lagrange para a coordenada 0 é

Assim,

daL
-- = 0
dt í)e

ôL
---: = mrrq: constante
ôe

(7.2e)

Mas rnr2à: mr2to é somente a quantidade movimento angular sobre o eixo z. portanto, a
Equação 7.29 expressa a conselvaçáo da quantidade de movimento angular sobre o eixo de
simetria do sistema.

A equaçáo de Lagrange parar é

AI, d AI,

-:0ítr dt ôi (7.30)

(7.31)

Ao calcular as derivadas, encontramos

i' - rl2sen:a * gsena cosa : 0

que é a equação de movimento para a coordenada r.
Iremos retornar a este exemplo na Seçáo 8.10 e examinar o movimento mais detalhadamente.

O ponto de apoio de um pêndulo simples de comprimento á se move na margem sem massa
de raio a'em rotaçáo com velocidade angular constante ro. Obtenha a expressão para as com-
ponentes cartesianos de velocidade e aceleração da massa m. Obtenha também a aceleraçáo
angular para o ângulo 0 mostrado na Figura 7.S.

So,

nt2

\t
sin

T
EIr

CAI

Sor

Illt
atl
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Soluçao. Escolhemos a origem de nosso sistema de coordenadas como estando no centro da

margem em rotaçáo. As componentes cartesianos de massa m se tornam

Í : rr (.()s al * lt sen g\
'\ : // setl ul - b cos á/

As velocidades sáo

*: - rtusen ol+ aOtos0I
i: tra cos @1 * blsenl J

Retomar a derivada de tempo resulta na aceleraçáo:

'i: -aof cos c.-lÍ + á({i cos 0 - à2sen0)

j = -aa2 sen 6l + á(ii sen0 + g:cosÉ/)

Deve ser claro agora que a coordenada simples generalizada é 0. As energias cinética e

potencial são

r: frn(ii 
+.ir;

Li: mg)

onde [./ : 0 em1 : 0. A lagrangiana é

I-:'t'- t': l[nrr, + b2i)2 + Zbàari,sen (0 - <»l)]

: orglosen all - á cos o)

As derivadas para a equação movimento de Lagrange para 0 sáo

I itl
. - : nb':0 * mbao(O - rr.r) cos(0 - ol)

dt í)0

í! : ,rtrito, cos(o - ott) - mgbseno
ô0

que resulta na equaçáo de movimento (após a a solução putu 0)

.: 0)-Q Se:_cos(o_(,1)_:sengbb

Note que este resultado reduz a equaçáo bem conhecida de movimento para um pêndulo
simplessea,l:0.

@
Encontre a frequência de pequenas oscilações de um pêndulo simples posicionado em um
carro ferroviário que tem uma aceleraçáo constante a na direçáo x.

Solução. Um diagrama esquemático é mostrado na FiguraT.4a para o pêndulo de compri-
mento l, massa m e ângulo de deslocamento 0. Escolhemos um sistema de coordenadas cartesi-

anas fixas comx -- 0 e Í : u6 em Í : 0. Aposição e velocidade de m se tornam

(7.32)

(7.33)

(7.34)

(7.35)

9t

a

te

0t

l)

€.
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i:
i*

I
u)1l * -112 * {sen0

-2..,] o

at|+ al + í0cos0
*t sen o

FIGURÀ 7.3 Exemplo 7.5. Um pêndulo simples é conectado a uma margem em roraçâo.

As energias cinética e potencial são

U : - mg(, c<ts 0

e a lagrangiana é

I

L: 'l' - {': )ttr(t,,, + rtt + (0 ços Él)r *9"
1

;n(e sen0)2 * mgtcos0

(a)

(b)

FIGURA 7.4 Exemplo 7.6. (a) um pêndulo simples balança em um carro ferroviário
em aceleraçáo. (b) O ângulo 0, é o ângulo de equilíbrio devido à
aceleração do carro a e a aceleração da gravidadeg.
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O ângulo 0 é a ínica coordenada generalizada e, após tomar as derivadas

equaçóes de Lagrange e a coleçáo adequada dos termos, a equação de movimetlto
(Problema 7.2)

..t!u
0:_ fsenO_- cos0

Determinamos o ângulo de equilíbrio 0 : 0o ao estabelecer O : O,

0: gsen 0n* acos0,

O ângulo de equilíbrio 0,, mostrado na Figura 7 .4b, é obtido por

rg0,:_;

Como as oscilaçóes sáo pequenas e estáo sobre o ângulo de equilíbrio, temos 0: 0,

onde 4 é um ângulo pequeno.

ü : n : - :,qsenrd, +,i) * f cos(0" + rr)

Expandimos os termos senoidais e cossenoidais e utilizamos a aproximação do pequeno

ângulo para sen T e cos 4, mantendo somente os primeiros termos nas expansões da série

de Tàylor.

..goú: - ){senO"cos 
4 * cos0,.sen r?) - ;(cos0" 

cos ? - sen íl,sen 4;

: * f(r"., 0, + qcos o,) - fi..,. o,- qsene"\
t(

: - )f esenp" * n cos0") + rl(gcosg. - nsen0,,)l
I

o primeiro termo entre parênteses é zero por causa da Equação 7.37, que deixa

1

ú= - f(S.".0,,- asend,)4

Utilizamos a Equaçáo 7.38 para determinar sen 0. e cos g. e após uma pequena manipulação

(Problema 7.2), a Equaçáo 7.40 se torna

\f.'4
tn

Uma vez que esta equaçáo agora representa movimento harmônico simples, a frequência al é

determinada como sendo

lt)' -

{r,:'+ g'
(7.42\

Este resultado parece plausível, porque , --, rÇtt pata o : 0 quando o carro ferroviário
estiver em repouso.

215

Para as

se torlta

(7.36 )

(7.37\

(7.38)

*4,

(7.3e)

(7.40)

(7.4r)
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Uma gota desliza ao longo de um fio liso no fornato da parábola z : cr2 (ligura 7.5). A gota
gira em Llm círculo de raio Ã quando o firo estiver em rotação sobre seu próprio eixo simé-
trico com r,elocidade angular a,l. L,ncontre o valor de c.

FIGURA 7.5 F,xemplo 7 .7 .lJma gota desliza ao loneo de um fio liso que eira sobre o eixo z .

Soluçao. Como o problema possui simetria cilíndrica, escolhemos r, 0 e z como as coordena-
das generalizadas. A enersia cinética da gota é

r = l1;: + :! + (É:) l

Se escolhemos L/ : 0 em z : 0, o ,..-ol. energia potencial é

U:mgz

Mas r, z e 0 nâo são independentes. A equaçáo de restriçáo para a parábola é

a : ct-'

i. : Zcir

Tàmbérn temos uma dependência explícita de tempo da rotação angular

0:at
0:o,

Podemos agora const.*ir a lagrangiana como depende.te somente de r,
pendência direta de 0.

L: 'l' - L'

: #,t, + 4.:,:ri.: + r2co:) * ntgcr2

O problema afirmava que a gota se rnove no círculo de raio Â. O leitor pode ser tentado
neste ponto a ter ,' : Ã : const. e i' : 0. Seria um erro fazer isto, agora, na lagrangiana.
Primeiro, devemos encontraromovinrentoparaavariável r e então estabelecerr : R como
uma condição do movimento específico. Isto determina o valor específico de c necessário
para r : -R.

(7.43)

(7.44)

(7.45)

(7.46)

(7.47)

porque não há de-

(7.48)

c,

I
C,

C(
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í)L m

i: it , * ar:i'?i)

d í)L üt

i,;: ;(2i'+ 7{tt2ri2

!:''(4"'t2+ta2(lr'

A equação de movimento de Lagrange se torna

i'(l +4r:r'?) + i2(4r:2f + r(Zgc-«l2) :0 (7.49)

o que é um resultado complexo. Se, por outro lado, a gota girar com r : R : constante, então
i' : i: : 0, e a Equaçáo 7 .49 se torna

ft(2g.*r'):0

@'(-
,) ,r-§

é o resultado desejado.

@
Considere o sistema de polia dupla mostrado na Figura 7.6. Utilize as coordenadas indicadas
e determine as equações de movimento.

FIGURA 7.6 Exemplo 7.8. O sistema de polia dupla.

+ 8c2r: it)

- 2g.r-)

(7.50)

ll

tt

o
l.
i:,

(,

r1\
'I

Polia I

mt .l\
I

[.-I
Polia 2

,l
ill .l

t

nl,)
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Soluçao- Considere as polias como sem massa e estabeleça i, e /, como os comprimentos da
corda livremente suspensa de cada uma das duas polias. As distâncias x e ) sãó medidas do
centro das duas polias.

7n r:

lii=i

dq: nG x*-I)=-i+)

d,
t,,, : 

ír(lt 
* x* l, - )) = *i- j

r : f;u,pi + 
|,,,,,'i 

+ 
f,,,,nt^

: ],,,i, + 
],,rr(j - i): + ]r,r1-, - 5,;,

Estabeleça a energia potencial t' : 0 em.t : 0.

[I: ['r + ['" + ['r
: -lrigr- »i"g(1r -.r+_)) - »r3g(1, - x+ /2-1) (7.55)

Como I e t/ foram determinadas, as equaçÕes de movimento poclem ser obtidas utilizando a
Equação 7.18. Os resukados são

r,.t* rz2("t - i) + m.,(.t * i) : (üt1 - tnr- »i3)g

-m2(fr - i) + rz.1(i * _t') 
: (ri2 * m:,,)t

As Equações 7.56 e 7.57 podem ser resolvidas para i . Í.

12 Veja Fevnman e Hibbs (Fe65).

fn2i

m3:

(7.5r)

(7.52\

(7.53\

(7.54)

(7.56)

\t.5 t )

. os Exemplos 7 .2-7 .8 indicam a facilidade e utilidade cle utilizar as equações de Lagrange.
Foi dito, provavelmente com injustiça, que as técnicas de Lagrange são simplásmente re"ceitas a
seguir. o argumento é que perdemos dê vista a "Íísica" pori.., u"so. os -étodo, de Lagrange,
pelo contrário, são extremamente poderosos e nos permitem resolver problemas que, d? outro
modo, levariam a complicações severas utilizando métodos newtonia;os. problemas simples
podem, talvez, ser solucionados somente utilizando métodos newtonianos, mas as técnicas
de Lagrange podem ser utilizadas para atacar uma Íaixa ampla de situações ffsicas complexas(incluindo as que ocorrem na mecânica quânticar2).

7.5 Equações de Lagrange com murtiplicadores indeterminados
As restriçoes que podem ser expressas como relações de álgebra entre as coordenadas são
restrições holonômicas. Se um iittemu estiver sujeito .o*"í," a essas restrições, podemos
sempre encontrar um conjunto apropriado de coordenadas generalizad,as em termos das
quais as equações de movimento eitejám livres de referência.*itr.ltu para as resrriçÕes.
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euaisquer restriçóes que possam ser expressas em termos de uelocidades das partícttlas t'to

sistema sáo de forma

í(*u.,, k,,.,, t) : 0 (7.58)

e constituem restriçóes náo holonômicas a nao ser que as equaçóes possam ser integrada: Para

produzir relaçóes entre as coordenadas'13

Considere uma relação de restriçáo de forma

?r,t', + B = o, i: 1,2,3 (7'59)

Em geral, esta equaçáo é não integrável e, portanto, a restriçáo é náo holonômica' Mas, se {

e -B tiverem as formas

entáo, a Equaçáo 7.59 pode ser formulada como

s irl d\'
1;tt ttt

Mas isto é somente

que pode ser integrado para produzir

.Í'(x,,t) - constante: {-)

entáo a restriçáo é, na verdade, holonômica.
A partir da discussáo anterior, concluímos que as

cliferencial como

(7.60)

(7.61)

(7.62)

restriçóes expressáveis na forma

(7.63)

(7.64)

(7.65)

at' alr:r, u=:. J:ltt.r)(,\', ( t t

dt.,:()
dt

tll'.:o
dt

2t d, +ú at: t,
, ítr!, ,, ;ll

sáo equivalentes àqueles que possuem a forma da Equação 7.9'

Sê as relaçóes áe .ertriçõér pu.u um problema sáo dadas em forma diferencial ao invés de

como expressões de álgebra, podemos incorporá-las diretamente nas equaçóes de Lagrange

ao urilizár os multiplicadores indeterminados de Lagrange (consulte a Seçáo 6.6) sem executar

primeiro as integriçóes, isto é, pararestriçóes expressáveis como na Equação 6.71'

z,!, 0,t : u 
{rr =,, ; ..,...,,,

as equaçóes de Lagrange (Equação 6.69) sáo

í:t, - 'l 1* I 
^.(t);t!::1ittl tl I ítl t' ' '1,1.

De fato, uma vez que o processo de variação envolvido no Princípio de Hamilton mantém o

tempo constante rro, por-tto, finais, podemos acrescentar à Equaçáo 7.64 um termo QftlAt\dl
sem afetar as equaçoei de movimento. Desse modo, as restriçóes expressas pela Equação 7.6:l

também levam às equações de Lagrange dadas na Equaçáo 7'65'

r3 -làis restriçóes sáo, às vezes, chamadas "semi-holonômtcas
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- { Srande vantagem da formulaçáo de Lagrange da mecânica é que a inclusão explícita
das forças de restrição não é necessária, isto é, a ênfase é colocada na dinâmica do sistema
e não no cálculo das forças que agem sobre cada componente do sistema. Em certos casos,
entretanto, pode ser recomendado conhecer as forças de restrição. Por exemplo, sob o ponto
de vista da engenharia, deve ser útil conhecer as forças de restrlção para fins cle projeto. Vale
a pena' portanto, apontar que, nas equaçóes de Lagrange expressas como na Equaçãó 7.65, os
multiplicadores indeterminados Àr(ú) são relacionados proximamente àrs forças de restrição.ra
As forças generalizadas de restriçáo e são dadas por

Ào

Vamos considerar novamente o caso do disco rodando para baixo em um plano inclinado
(consulte o Exemplo 6.5 e a Figura 6.7). Encontre as equações de movimàto, a força de
restrição e a aceleração angular.

Soluçdo. A energia cinética pode ser separada em termos translacionais e rotacionaisrs

o (7.66)

l',*

U : Mg(l -)) sen a (7.67\

onde / é o comprimento da superÍície inclinada do plano e onde o disco é suposto como
tendo energia potencial zero na parte inferior do planà. A lagrangianu é, po.tantà,

I-: 7'* u

+ ;\íg(r - /) sena (7.68)

(7.6e)

A equaçáo de restrição é

.Í(t,o):r-Âo:o

\. i,r,

t, ,, 
aqi

1l
-,Mri: + - tezz',2

= i.rr,, + 
!»,tn it,

'larr

Estl
À. 1

\or

eel

CCI III

cle r

-\srr

,',, a,,

e.\

\, rtt

cle rt

Mi, + )ua, ô,

ond,eMéamassadodiscoe.Réoraio;I:j*^'éomomenrodeinérciadodiscosobreum
eixo central. A energia potencial é

I
Í)

o sistema tem somente um grau de liberdade se insistirmos que a rodagem acontece
somente sem deslizamento' Podemos, portanto, escolher 1 ou 0 como a coordenada
apropriada e utilizar a Equação 7.69 para eliminar a outrá. Alternativamente, podemos
continuar a considerar tanto \ quanto 0 como coordenadas generalizadas e utilizar á método
de multiplicadores indeterminados. As equaçóes de Lagran§e, neste caso, são

ra veja, por exemplo' Goldstein (Go80, p. 47). Cálculos explícitos das forças de restrição em alguns problemas
específicos são feitos por Becker (Be54, capírulos r1 e 13) e por symon (Éy7r, p. 372o.
15 Antecipamos, aqui, um resultado bastante ionheciclo da dinâmica de corpo lidao air..rtiáa no capítulo 1I.
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Ao executar as diferenciaçóes, obtemos, para as equaçóes de movimento,

;l'Ígsena*tuIj*À-0

*!run'o*À.R:0
2

Tàmbém temos, a partir da equação de restrição

- 29sena
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(7.70)

(7.7La)

17.7lb)

(7.73)

(7.74)

(7.75)

(7.77)

tl

o

l:ÂP (7.72)

EstasEquações(7.71 e7.72)constituemumsistemaresolr'í'r'el paraastrêsdesconhecidas,r.0,
À. Ao diferenciar a equaçáo de restriçáo (Equação 7.72), obtemos

â:.'
R

Ao combinar as Equações 7.71b e 7 .73, encontramos

I
À : - ,,\Í.I

e entáo, utilizando esta expressão na Equaçâo 7 .7 la, resulta

i=3ry3

com

À:-

de modo que a Equaçáo 7.7Lb resulta

iVIg sen a
(7.76)

lf

e

a

f§

0

Assim, temos três equações para as quantidades í, I e À que podem ser imediatamente integradas.
Notamos que, se o disco fosse deslizar sem fricção para baixo do plano, teríamos

i : g sen d. Portanto, a restrição de rodagem reduz a aceleração pu., ! do valor do desliza-
mento sem fricçáo. A magnitude da força de fricçáo que produz a restriçáo é somente À, isto
é, (Mgl3) sena.

As forças generalizadas de restrição, Equaçáo 7.66, são

,tÍ.9'sen adl
O.: Àj: À =

(,)'

o,,: À! : *^rr- '11s1?sena

ô03
Note que Q. % sáo uma força e um torque, respectivamente, e que são forças generalizadas
de restrição necessárias para manter o disco rodando para baixo do plano sem deslizar.
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Observe que podemos eliminar 0 .lu lug.urgiana ao substituir à - i/ R da equação
de restriçáo:

,,:1ur, + Ms(y- /)sena

A lagrangiana é então expressa em termos de somente uma coordenada apropriada, e a

equaçáo única de movimento é imediatamente obtida da Equação 7.18:

i!ígseno - lori' : o (7.7s)

que é a mesma que na Equaçáo 7.75. Embo.u .-rr. procedimento seja mais simples, ele não
pode ser utilizado para obter uma força de restrição.

(7.781

@
Uma partícula de massa rn inicia em r€pouso no topo de uma
Encontre a força de restrição e determine o ângulo no qual a

hemisfério fixo liso de raio a.
partícula deixa o hemisfério.

possibilidade de a partícula
sendore0.Aequaçãode

(7.80)

(7.82)

(7.83)

FIGURA 7.7 Exemplo 7. I 0. Uma partícula de massa ?i, se move na superfície de
um hemisfério liso fixo.

Soluçao. Consulte a Figura 7.7. Como estamos considerando a
deixar o hemisfério, escolhemos as coordenadas gerais como
restrição é

í(r,0):r-a:0
A lagrangiana é determinada das energias cinética e potencial:

7.:!17, +,!á2)
2'

U: ngr cos 0

l.: T'- U

r: *t;, + ,.r0?) - m,gr cos| (7.S1)2'
onde a energia potencial é zero na parte inferior do hemisfério. As equaçóes de Lagrange,
Equaçáo 7.65, são

aI+À-:0
í)r

í)f+À-:0
a0

í)L * d ôt.

í)t' d t di

aL d dl-

í)0 d.t âe
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A execuçáo das diferenciaçóes na Equação 7.80 resulta

'll:r. !=o
i)r a0

As Equações 7.82 e 7.83 se tornam

,rr()' * rri€.cos 0 - nt:i* À : 0

lrz.q'r'sen 0 - m.r2(i - 2nn'íà : 0

A seguir, aplicamos a restriçáo r : a a estas equaçóes de movimento:

t':0, i:0: it

As Equaçóes 7.85 e 7.86 se tornam, entáo,

,rroà'- tzgcoso * À = 0

,)t.g'Ízsen 0 - 'nttil7 :0

A partir da Equação 7.88, temos

â : {'"n e
0

Podemos integrar a Equaçáo 7'89 para determinar gr.

.. d tto 1à aà dg ,.,tà
u : i,i: ,tt: ,rtt u: o 

ao

Integramos a Equaçáo 7.89,

(7.84\

(7.85)

(7.86)

(7.87)

(7.88)

(7.8e)

(7.e0)

(7.e1)

(7.e2\

(7.e3)

(7.s4)

)r

lct

l^a

l€

0r

EI

Íi)

que resulta em

le ,e : { l".",.' B,to
) aJ

§:-.s.s
cosd+-

2aa

ondeaconstantedeintegraçáoégla,porqueg:gemÍ:0quando0:0.Asubstituiçáo
0' du Eqraç?rc 7.92 pela Equaçáo 7 .87 produz, após a resoluçáo para À,

À.: ntt(3 cos 0 - 2)

que é a força de restriçáo. A partícula cai do hemisfério no ângulo 0o quando À : 0.

À:0: rig(3cos0u*2)

lt /z\
0, : cos "'[ ; ,l (7.95)

\.),/

Para um verificação rápida, note que a força de restriçáo é À' : mg em 0 :0 quando a

partícula é posicionada no topo do hemisfério.

A utilidade do método de multiplicadores indeterminados é dupla:

1. Os multiplicadores estáo relacionados proximamente às forças de restrição que são fie-
quentemente necessárias.
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2. Quando um conjunto apropriado de coordenadas generalizadas náo é desejado ou é
muito diÍícil de obter, o método pode ser utilizado para aumentar o número deioordena-
das generalizadas ao incluir relaçÕes de restriçáo entre as coordenadas.

7.6 Equivalência das equações de Newton e Lagrange

Como enfatizamos desde o início, as formulaçóes de Lagrange e Nervton em mecânica são
equivalentes: O ponto de vista é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Agora explicitamente
demonstramos esta equivalência ao mostrar que os dois conjuntos de equaçóes dá movimento
são, na r.erdade, os mesmos.

Na Equação 7.18, vamos escolher as coordenadas generalizadas como
coordenadas retangulares. As equaçóes de Lagrange (para uma partícula) se torna,

dl. d ítt_

-:0.r)"r, d t Ai)
i: 1, 2, ll

it('l'- l') _ tl ít('[ * [', : ,,lr.r., d I ai,

Mas nas coordenadas retangulares e para um sistema consen,ador:, temos T : T (i,) e
U=U(x,),então

ill:Ue(:.
irr. i,i

As equações de Lagrange, portanto, se tornam

í){,' d d7'

ir.r, rl I íti

sistema conservador)

(7.e7)

dI, :l:

sendo as

então,

(7.e6)

Temos também (para um

rtit'1'- ,1, /S1t2
,l I ;t\, /// ái, \, r l

então, a Equação 7.97 produz as Equações newtonianas, como exigido:

1",: it,

Assim, as equações de Lagrange e Newton são idênticas se
forem as coordenadas retansulares.

(7.e8)

as coordenadas generalizadas

(7.ee)

(7.100)

Agora vamos derivar as equaçóes de movimento de Lagrange utilizando conceitos
newtonianos. Considere somente uma partícula por simplicidade. Írecisamos transformar
das coordenadas x- para as coordenadas generalizadas q,. A partir da Equação 7.5, temos

r, : ,r,(í. l)

, 1- ii.r, rJ.t

' t,.t(1,, itl

-,,#
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ái, _ ár,

íti1i dr! ,
(7.10 r )

Uma quantidade de movimento generalizada 1, associada corn qj é facilmente determinada por
ít'l'b--tt 
âi1

(7.r02)

Por exemplo, para uma partícula que se move em coordenadas polares planas, 7' : (i! + 1202),
temos f.), 

: tni paracoordenada, , /,,,: mrr9 paracoordenada á. obviamenÍep,éumaquanti-
dade de movimento linear ep, é uma quantidade de movimento angular, então, nossa definiçáo
de quantidade de movimento generalizada parece consistente com os conceitos newtonianos.

Podemos determinar uma força generalizada ao considerar o trabalh o ttirtual 6W realizado
por um caminho variado ôx- como descrito na Seção 6.7.

96r ôu'=)Í,ôx,=2rlaq
i.t dqr

= ) Qiôq,

de modo que a força generalizadu g ur.l.iuaa com Ç, seja

q. :2 n,?, 'Aqj

Q = -(
ilrti

Agora estamos prontos para obter as equaçóes de Lagrange:

it't' _ ít (a t ..,\lt,: 
- 

.t'i- âi,- *t\1r*r')
\i. . ít*,

: .a ilt xt---:
' 'lÇt

p,= 2 ,,,*,í!
dQt

. s ( .. ítx, . r/ áx,\
b,= i \r*,r, *,,,0,i,ru,)

A expansão do último termo resulta

d íL\ 
- 2 r12x' 

,i, * ô"1
d t aq, t' ôqkdqj "' ãq,itt

e a Equação 7.108 se torna

; § .. ir.r, S 0r.*, a. á-r,
pi * 2 tnx;-'r .4-/ ntxi . --.- tlt+ L tnx;-, itÇ, t.h 'itq,.í)q, " , 'itq,ãt

(7.103)

(7.104)

(7. r 05)

(7.106)

(7.107)

(7.108)

Da mesma maneira que trabalho é sempre energia, também o é o produto d,e eq. Se q é o
comprimento, Qé a força; se q é um ângulo, Q é o torque. Para um sistema conser-vador, q7 é
derivável da energia potencial:

97r

onde utilizamos a Equaçáo 7.101 para o último passo. Tomando a derivada de tempo da
Equação 7.107 resulta

(7.10e)



O primeiro termo do lado direito da Equação 7.109 é somente ei(l'i : ntil; e v
7.105). A soma dos ourros dois rermos é dTlôq,:

í)7' \Ç ,li',
* a ill\ 

-í)Çt - "'' 
ôÇi

s ; /ç irx, . ;,r,,\
= 'a tttxt -''\1ú 

' 
* 

' 
)

onde utilizamos 7- : :, 1 ,2 
m ii e a Equação 7. 100.

A Equação 7.109 agora pode ser formulada como

i,,: (!,+ !'
d(l 

t

ou, ao utilizar as Equações 7.102 e 7.106,

!(!)*"l:o'- i'(
,l t\í,1 I itrl !' i)lt

uma vez que Lr náo depende de'elocidades generalizadas ili, a Equação
ser formulada

,tf itl t' - r rl ;t1't - l')i,l ,\ )- u :u
eutilizando L:T - L/,

,t (;'t.\ ítr.

't'\'i)-:',,:t'
que são as equaçóes de movimento de Lagrange.

Dinâmica classica de partículas e sistemas

7.7 A essência da dinâmica de Lagrange

Nas seções anteriores, fizemos várias afirmações gerais e importantes a respeito da formulação
de Lagrange sobre a mecânica. Antes de prosieguir, devemos resumii esses ponros para
enfatizar as diferenças entre os pontos de vista de iagrange e de Newton.

Historicamente, as equações de movimento de Lagrange expressas em coordenadas
generalizadas foram derivadas antes da formulação do riinclpio dã Hamilton.16 Decidimos
deduzir as equaçóes de Lagrange postulando o Princípio áe Hamilton porque esta é a
abordagem rnais direta e também é o método formal pará unificar a dinâmiia clássica.

Primeiro, devemos reiterar que a dinâmica de Lagrange não constitui uma teoria noaa
qualquer que seja o sentido da palavra. Os resultador àu urr?lir. de Lagrange ou de Newton
devem ser os mesmos para qualquer sistema mecânico dado. A frnica áiferãnça é o método
utilizado para obter estes restrltados.

- Enquanto a abordagem de Nervton enfatiza um agente externo que age em um corpo (a
força), o método de Lagrange lida somente com as quantidades assáciadár ro- o corpo (as
energias cinética e potencial). Na verdade, em nenhum momento na formulação de Lagrange
o conceito de força entra. Esta é uma propriedade particularmente importrrr,. - e por várias
razóes. Primeiro, uma vez que a energia é uma quantidade escalar, a funçao d. Lug.urrge

Equação

(7.110)

(7.111)

(7.rr2)

7. I 12 pode

(7.1 13)

(7.1r4)

rb Equaçóes de Lagrange, 1788; Princípio de Hamilton, 183,1
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para um sistema é invariável para transformaçóes de coordenadas. De fato, tais transfc,rnra,,i,c.
não estáo restritas entre vários sistemas de coordenadas ortogonais no espaço comurl: elas

também podem ser transformaçóes entre coordenadas co?nuns e generalizadas. Desse Inoclo. e

possível passar de um espaço comum (no qual as equaçóes de movimento podem ser bastante
complexas) para um espaço de configuração que pode ser escolhido para produzir rnáxima
simplificação para um problema específico. Estamos acostumados a pensar em sistertta\

mecânicos em termos de quantidades de üetüi tais como força, velocidade, quantidade cle

movimento angular e torque. Mas, na formulação de Lagrange, as equações de movimento
são obtidas inteiramente em termos de operaçÕes escalares no espaço de configuraçáo.

Outro aspecto importante do ponto de vista forçaaersus energia é que, em certas situaçoes,
pode até mesmo náo ser possível afirmar explicitamente que todas as forças que agem em

um corpo (como é o caso, às vezes, das forças de,restriçáo), enquanto ainda é possível dar
expressões para as energias cinética e potencial. E somente este fato que torna o Princípio
de Hamilton útil para sistemas mecânicos-quânticos, onde normalmente conhecemos as

energias. mas não as forças.
O enunciado diferencial da mecânica contido nas equaçóes de Newton ou no enunciado

integral incorporado no Princípio de Hamilton (e nas equaçóes de Lagrange resultantes) foi
demonstrado como inteiramente equivalente. Desse modo, não há distinçáo entre esses pon-
tos de vista, que são baseados na descrição dos efeitos .fisicos. Mas, de um ponto de vista filosó-
fico, podemos fazer uma distinçáo. Na formulaçáo newtoniana, uma certa força em um corpo
produz um movimento definido, isto é, nós sempre associamos urn efeito definido com uma
cetta causa. De acordo como Princípio de Hamilton, contudo, o movimento de um corpo re-
sulta da tentativa da natureza de atingir um certofm, ou seja, minimizar a integral de tempo
da diferença entre as energias cinética e potencial. A resolução operacional dos problemas na
mecânica náo depende da adoção de uma ou outra dessas visóes. Mas, historicamente, tais
consideraçóes tiveram uma influência proÍünda no desenvolvimento da dinâmica (como, por
exemplo, no princípio de Maupertuis, mencionado na Seçáo 7.2). O leitor que tiver interesse,
pode consultar o excelente livro de Margenau para uma discussão desses assuntos.lT

7.8 IJm teorema relacionado à energia cinética

Se a energia cinética Íbr expressa em coordenadas fixas, retangulares, o resultado é uma fun-

çáo quadrática de ,t,,,;:

7-= ln,xi ;
(7.r 15)

Agora consideraremos, com mais detalhes, a dependência de I nas coordenadas generaliza-
das e velocidades. Para muitas partículas, as Equaçóes 7.99 e 7.100 se tornam

' ++
! o=li-l

x".i: x,*;(íi, l), j

. § (':{',., 
,t,,,: Lt af ,t,_

Ao avaliar o quadrado de x,,.;, obtemos

ir : >i,r"'ltr." àà, + 22ítt'"í1x"' u
tt, ít(lt ítqt ''" i ilt1, ill

: 1,2,...,.s

âxo.i

íil

(7.116)

(7.1r7)

.(})' (z'1r8)

17 Marsenau (Ma77, capítulo 19).
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e a energia cinética se torna

, - ! t1 itr;,,ár;,, .. s \. rr.r,,.,ltr;,, 
.r * .í_/ a)- iltr _ . Ç,Çt -t L /rilt,,- 

- 
it, +., ,..1,! i)t1, itr11, ,,,., ,, ,.1 ,, lttl, itt

Desse modo, temos o resultado geral

7': > aiúi4n*1r,,4,+, (7.1201

Um caso particularmente importante ocorre quando o sistema é escleronômico, de modo que o
tempo não aparece explicitamente nas equações de transformação (Equação 7.116). As derivàdas
do tempo parcial desaparecem:

?:,' b,= o, .:
Portanto, sob estas condições, a energia cinética é uma
velocidades generalizadas :

7;r;d
A seguir, diferenciamos a Equação 7.121 em relação a r1::

a-= > \i
â4' -aatllt t1"''l'

Ao multiplicar esta equaçáo por il, e somar sobre /, temos

5..(,7. § S
7, -Ur,:'L tt'tltrlr - .L n,/!!lr

Neste caso, todos os índices são repetições, então ambos os termos do lado direito são idênticos:

ilr

s s I Í't,,.,\',
* 1z"r ( rr,l (7'lle)

0

funçao quadrtitica lrcmogênea das

(7.r21)

(7.r22)

(7.123)

(1c

\,-r

>e

cII

iln
:.{

Este resultado importante é um caso especial do teorema de Euler, que afirma que se/$a) é uma
função homogênea de1,n, que é de grau r?, temos

s í)l
l.\'1:. : tr.l
r. (t-\.tt

7.9 Teoremas de conservação revistos

Conservação de energia
Vimos, nos argumentos anteriores,ls que o tempo é homogêneo em um sistema de referência
inercial. Portanto, a lagrangiana que descreve um sistema"fechado (isto é, um sistema que não
interage com nada fora do sisterna) não pode depender explicitamente do tempo,,e que é,

at.
-:0ôt

(7.124)

r8 Consulte a Seção 2.3.
Ie A lagrangiana é, do mesmo modo, indepenclente clo tempo, se o sistema existir em um campo de lorça uniforme

!(-i

1

: 22 u,fi,Q1,: 27'
§ . ;,7-
Z/ al,-
t (tql



r.ll9)

'.120t

{Uctt
lada.

r da.

.l2l I

J(O!:

l22r

uma

l23r

ncla
não

l24r

de modo que a derivada total da lagrangiana se torna

dl. sá/.. §11.
-4ttt4rlt ítr1. " í,4

ítq, d t ;tQ,

Ao utilizar a Equaçáo 7 .126 para substituir aLi aq na Equação 7

rll. s ri itl. 1. r/. ..

,lt '(lti,,j ',,i
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tentos

onde o termo usual, ôLlü, náo aparece agora. IÍas as equaçÕes de Lagrange são

dl- d ít[-

(7.125)

(7.126\

(7.rze)

dt,

ílt
,i,(, 

,*)
:0

de modo que

(7.r27\

A quantidade em parênteses é, portanto, constante no tempo; denote esta constante por -H:

(7.r28)

ôL _aQ- U) *
ít4i díi

A Equação 7.128 pode, então, ser formulada como

§\ ôI
t. - à i,-: -H = constante

r -'tlq,

Se a energia potencial Ll não depender explicitamente das velocidades x,,.; ou do tempo I,
entáo U = U(x*.,).As relaçóes que conectam as coordenadas retangulares e as coordenadas
generalizadas são de forma xo,, = xo,,(Çi\ çu Ç, = Q1(x,,,), onde excluímos a possibilidade de
uma dependência explícita do tempo nâs equaçÕes de transformação. Portanto, U : LI(q,) e
ôLIAQ,: 0. Assim,

i,Q v'/!r): '

(7-tr*)i'l',: *u
t " ílÇ,

e, ao utilizar a Equação 7 .122, temos

d7'

-dÇi

(7'-t)-2't':-t{

T + U: E: É1 : consrante (7.130)

A energia total E é uma constante de movimento para este caso.
A funçáo H, chamada hamiltoniana do sistema, pode ser definida na Equação 7.128 (mas,

consulte a Seçáo 7.1q. É importante notar que a hamiltoniana H é igual à ãnergia total E
somente se as seguintes condições forem atendidas:

1. As equaçóes de transformação que conectam as coordenadas retangulares e generalizadas
(Equação 7.116) devem ser independentes do tempo, assegurando, desse modo, que a
energia cinética seja uma funçáo quadrática homogênea de r7r.
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2. A energia potencial deve ser independente da velocidade, assim permitindo a eliminaçáo
dos termos ôLlAq j da equaçáo para H (Equaçáo 7.129).

As questões "H : E para o sistema?" e'A energia é conservada para o sistema?" pertencem
a clois diferentes aspectos do problema, e cada questão deve ser examinada separadamente.
Podemos, por exemplo, ter casos em que a hamiltoniana náo é igual à energia total, mas,
mesmo assim, a energia é conservada. Desse modo, considere um sistema consen,ativo, e faça
a descrição em termos das coordenadas generalizadas em movimento em relação aos eixos
fixos, retangulares. As equações de transformação, então, contém o tempo, e a energia ciné-
tíca nao é uma função quadrática homogênea das velocidades generalizadas. A escolha de um
conjunto matematicamente conveniente de coordenadas generalizadas náo pode alterar o
fato físico que a energia é conservada. Mas no sistema de coordenadas móveis, a hamiltoniana
não é mais igual à energia total.

Conservação da quantidade de movimento linear
Como o espaço é homogêneo em um sistema de referência inercial, a lagrangiana de um
sistema fechado não é afetado por uma translação do sistema inteiro no espaço. Considere uma
translação infinitesimal de cada vetor de raio ro de modo que ra * ro * ôr, o que equivale a
transladar o sistema inteiro por ôr. Para simplificar, examinaremos um sistema que consiste
de uma única partícula simples (ao incluir uma soma sobre o poderíamos considerar um
sistema de n partículas de um modo inteiramente equivalente), e vamos escrever a lagran-
giana em termos de coordenadas retangulares 1. = /,(.r',, i,). A alteração em Z causada pelo
deslocamento infinitesimal ôr : I,ôx,e, é

ô1.:>*a,,+)*ai:o, ítx, iti,

Consideramos somente um deslocamento varíado, de modo que ôx, não sejam funçóes explíci-
tas ou implícitas do tempo. Assim,

1Lr. rl
ôi, : ô n: i,ôr-= 0

âr: >4»,,: rr; í)x;

Como cada dx,é um deslocamento independente, ôl desaparece identicamente somente se
cada uma das derivadas parciais Z desaparecer:

Portanto, ôl se torna

(7.131)

(7.r32)

(7.t33)

(7.134)

(7.135)

(7.136)

(7.137)

dl_

-:0ílx;

Entáo, de acordo com as equações de Lagrange,

{ : constante
dk

d(7' - {i) 
= 

i[ :
iri, ili, at,,?,)

tni, : lt, : constante
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Assim, a homogeneidade do espaço implica que a quantidade de movimento linear p de um

sistema fechado é constante no tempo.
Este resultado também pode sei interpretado de acordo com o seguinte enunciado: Se a

lagrangiana de um sistema (não necessariamentepch,ada) é invariável em relaçáo à translação

.À r*á certa direçáo, então a quantidade de movimento linear do sistema naquela direçáo é

constante no temPo.

Conservaçáo da quantidade de moümento angular

Afrrmamos na Seçáo 2.3 que uma característica de um sistema de referência inercial é que o

espaço é i^sotropico, isto é, qr. as propriedades mecânicas de um sistema fechado náo sáo afetadas

pe'la trientaçáo do sistemà. Em parlicular, a lagrangiana de um sistema fechado não muda se o

ii.t.-u for girado por um ângulo infinitesimal'2O

Se um 
"sistemà for giradt por um certo eixo por um ângulo infinitesimal ô0 (consulte

a Figura 7.8), o vetor dL raio i para um dado ponto muda para r * ôr, onde (consulte a

Equaçáo 1.106)
ôr:ôgxr (7.138)

Os vetores cle velocidade também mudam na rotação do sistema e, como a equaçáo de

transformação para todos os vetores é o mesmo, temos

ôi=ôoxi (7.139)

Consideramos somente uma única partícula e expressamos a lagrangiana em coordenadas

retangulares. A alteração em L causada pela rotaçáo infinitesimal é

ôi:>4u',*)*ot,:,,
'itr, rl.Y,

As Equaçóes 7.136 e 7.137 mostram que as comPonentes retangulares do vetor de

quantidade de movimento sáo dados por

(7.140)

(7.r4r)

(7.r42\

(7.143)

(7.144)

(7.145)

íil.
lti : ;txi

As equações de Lagrange podem, entáo, ser expressas por

Assim, a liquação 7.140 se torna

ou

p.ôr r p'ôi:0

Ao utilizar as Equaçóes 7. 138 e 7 .139, esta equação pode ser

p.(60 x r) + p'(ô0 x i) :

, AT,
b:-I t 

i).i.,

ô/:?1;ôx,*)p,a.t,:tl

formulada como

0

20 Limitamos a rotação de um ângulo inhnitesimal porque desejamos representar a rotaçáo por um vetor; con§rrlre a

Seçáo 1.15.
.r37
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FIGURA 7.8 Um sistema é rotacionado por um ângulo infinitesimal ô0.

Podemos permutar
valor. Assim,

ou

em ordem cíclica os fatores de um produto escalar triplo sem alterar o

ô0.(r x p) + ô0.(i x p) : O

ô0.[(r x p) + (i x p)] :0 (7.146)

Os termos entre parênteses sáo somente os fatores que resultam da diferenciaçáo em relação
ao tempo de r x p:

Como ô0 é arbitrária, devemos ter

entáo
rXp:constante

Mas r x p = L; a quantidade de movimento angular da partícula em
portanto, constante no tempo.

Um corolário importante deste teorema é o seguinte: considere um sistema em um
campo externo de foiça. Se o campo possuir um eixo de simetria, então a lagrangiana do
sistema é invariável com relação às rotações sobre o eixo de simetria. Assim, a quantidade
de movimento angular sobre o eixo de simetria é constante no tempo. Este é exatamente o
caso discutido no Exemplo 7.4 - a direção vertical foi um eixo de simetria do sistema, e a
quantidade de movimento angular sobre aquele eixo é conservada.

A importância da conexáo entre propriedades de shwtrin e a inuariâncin das quantidades
físicas náo podem ser sobre-enfatizadas. A associaçáo vai além da conservaçáo da quantidade
de movimento - de fato além de sistemas clássicos - e encontra ampla aplicaçáo em teorias
modernas de fenômenos de campo e partículas elementares.

Derivamos os teoremas de conservaçáo para um sistema fechado simples considerando as

propriedades de um sistema de referência inercial. Os resultados, resumidos na Tàbela 7.1,
sáo geralmente atribuídos a Emmy Noether.2l

21 Emmy Noether (1882-1935), uma das primeiras físicas matemáticas alemás, sofreu um tratamento duro por parte
dos matemáticos alemães no início de sua carrcira. Ela é a criadora do teorema de Noetheq que prova a relação entre
o princípio de simetria e o de consen,ação.

d
Ur. *(r x p) :0

tl

;(rxp):0

(7.r47)

(7.148)

(7.14e)

um sistema fechado é
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Há sete constantes (ou integrais) de movimento para um sistema fechado: energia total,

quantidade de movimento linear (três componentes) e quantidade de movimento angular

(irês componentes). Essas e somente sete integrais têm a propriedade de serem adi.tittas

para as pártículas que compóem o sistema; elas possuem esta propriedade caso haja otr não

uma interaçáo entre as Partículas.

TABELA 7.I

Caracteústica
do sistema inercial Propriedade da lagrangiana Quantidade conservada

Homogêneo no tempo
Homogêneo no espaço

Isotrópico no espaço

Sem função explícita de temPo
Invariável para translação
Invariável para rotação

Energia total

Quantidade de movimento linear

Quantidade de movimento angular

{6r

çãc,

{7r

rlEt

49)

)é.

IIIT:

dc'
ade
.eo
ea

de:
ade
rúi

) a_i

;,r

tÀrla
:1lIr

(7.r50)

H:>lri\i- r.

7.10 Equações canônicas de moümento - Dinâmica hamiltoniana

Na seçáo anterior, descobrimos que, se a energia potencial de um sistema é independente

da velocidade, entáo as componentes da quantidade de movimento linear em coordenadas

retangulares são dados Por
í)1.

I) - 
-

t I â.t,

Por analogia, estendemos este resultado ao caso em que a lagrangiana é expÍes§a em coorde-

nadas gen"eralizadas e definimos as quantidades de movimento generalizadasz2 de acordo com

(7.15r)

(Infelizmente, as notaçóes costumeiras para quantidade de movimento comum e generalizada

sáo as mesmas, mesmo se as duas quantidades forem bem diferentes.) As equações de movi-

mento de Lagrange sáo então expressas Por

(7.r52)

Ao utilizar a dehniçáo de quantidades de movimentos generalizados, a Equaçáo 7.128

para a hamiltoniana pode ser formulada como

(7.153)

A lagrangiana é considerada como uma funçáo de coordenadas generalizadas, velocidades

geneializádas e possivelmente o tempo. A dependência de I no tempo pode surgir se as res-

triçóes forem dependentes do tempo ou se as equaçóes de transformação que conectam as

coordenadas retangulares e generalizadas contêm explicitamente o tempo' (Lembre que não

22 Os ternros cooxlenadas generaliutlas, itel.otidadcs generalizadas e qmntidades de moaimento general,izadas foram introduzi-

dos em 1867 por Sir \\'illiam Thomson (mais tarde, Lord Kelr,irr) e P G. Tàit em seu famoso ttatado Natural PhiLosopht .
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consideramos potenciais dependentes de tempos.) Podemos resolver a Equação 7.151 para as
velocidades generalizadas e expressá-las como

i11 = i11(q1,, p1,, t) 0.1b4)

Assim, na Equação 7.1b3, podemos fazer urna mudança de variáveis do conjunto (1,, i1,, t1
para o conjunto (Çi, P,, t123 e expressar a hamiltoniana como

tt(q,,, fi1,,) : ? 1t,Q,- t.(r1,, Q,,, t)

Esta equação é formulada de modo a estressar o fato que a hamiltonictna é sempre consid,erad.a
uma função do conjunto (qp pn, t) enquanto a lagrangiana é u,ma funçã,o d,o conittntl (qh, qt,, t)i

H : H(r11. p1,, t), L : L(q., Q;, t) (7.156)

O diferencial total de H é, portanto

nr:>('-í,t i'H \ aa
r \irr7r '1,, 

- 
íry,,r114 )+ ; 

tlt

De acordo com a Equaçáo 7.155, também podemos formular

rut = Z(rr or, * ?t, di^ - ,rL,n, - # ,à * ü,,, o,

Ao utilizar as Equações 7.151 e 7.152 para substituir para ôL/ôque ôL/ítQ,,, o
termos entre parênteses na Equaçáo 7. l58 cancelam e permanece

rtII : ),1Q,,rtp,, - i,,rt,l,,) - * o t

se identiÍicarmos os coeficientes2a de dqu, dpke dt entre as Equaçóes 7.1b7 e

(7.155)

(7.L57)

(7.158)

segundo e quarto

(7.15e)

7.I59, temos

(7.160)

Equaçóes de movimento de Hamilton

(7.161)

dL * dlt
at At Q 't62)

Além disso, ao utilizar as Equaçóes 7. 160 e 7.161 na Equaçáo 7 .157 , o rermo entre parênteses
desaparece e segue que

dH dIT

dt íu
(7.163)

23 Esta mudança de variár'eis é semelhante àquela frequentemente encontrada em termoclinâmica e cai na classe
geral das chamadas transformaçôes de Legendre (utilizadas pelas primeira yez por Euler e talvez até mesrrlo por
Leibniz). Uma discussão geral das translormaçóes de Legendre com ênfase em sua importância para a mecânica é
dada por Lanczos (La49, capítulo 6).
2a As suposiçóes implicitamente contidas neste procedimento são examinadas na seçáo a seguir.
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As Equaçóes 7.160 e 7.161 sáo as equÍrções de movimento de Hamilton.z5 Por causa de sua

aparência simétrica, elas fambém sáo conhecidas como equações de movimento canônicas. A
descriçáo do movimento por estas equaçóes é denominada dinâmica hamiltoniana.

A Equaçáo 7.163 expressa o fato de que, se FI não contém explicitamente o tempo,

entáo a hamiltoniana é uma quantidade consenada. Vimos anteriormente (Seçáo 7.9) que a

hamiltoniana é igual à energia total 7 -| Lr se a energia potencial for independente da velocidade

e as equaçôes de transformação entre ro,- e q, náo contiverem explicitamente o tempo. Sob estas

condiçóes, ese ôHlôt = 0 entáo H : E: constante.
Há 2s equaçóes canônicas e eles substituem as equações de Lagrange s. (Lembre que

s : 3n - m é o número de graus de liberdade do sistema.) Mas as equaçóes canônicas são

equaçóes diferenciais de pnmeira ordem, enquanto as equaçóes de Lagrange sáo de segu,nda

ord,em.26 Para utilizar as equações canônicas ao resolver um problema, devemos primeiro constrttir
a hamiltoniana como uma função das coordenadas generalizadas e quantidades de movimento.

Pode ser possível, em alguns casos, Íâzer isto diretamente. Em casos mais complexos, pode ser

necessário primeiro estabelecer a lagrangiana e entáo calcular as quantidades de movimento
generalizadas de acordo com a Equaçáo 7.1-cl. As equações de movimento sáo entáo dadas

pelas equaçóes canônicas.

@
Utilize o método hamiltoniano para encontrar as equaçóes de movimento de uma partíctrla

de massa m restringido para mover na superfície de um cilindro definido por x2 * )2 = ,q. A
partícula está sujeita à força direcionada diretamente à origem e é proporcional à distância

da partícula da origem: F : -kr.
Soluçao, A situaçáo é ilustrada na Figura 7 .5. O potencial que corresponde à força F é

t- 
-t-

il::11:+11:10:+:?

Mas neste caso, lR é uma constante, então a energia cinética é

rll(IlJ(r: -l- i:)

Podemos escrever, agora, a lagrangiana como

ll,
.l:t'= ./,'(\'- r +:-)
22
l
-[{/lj *::)()

Podemos formular o quadrado da velocidade em coordenadas cilíndricas (consulte a Equaçáo

1.101) como

À(/?: f z2)

(7.164)

(7.165)

(7.166)

(7.167\

I

2

6Or

6lr

62)

L-'t'-u:)r,1n2o'+z'1 _1
.)

2:, Este conjunto de equaçóes foi obtido primeiro por Lagrange em 1809, e Poisson também derivou equaçóes

semelhantes no mesnto ano. Mas nenhum deles reconhece as equaçôes como um conjunto básico de equações de

movimento; este ponto foi percebido primeiro por Cauchv em 1831. Llamilton loi o primeiro a derivar as equaçoes

em lB34 de um princípio de variaçáo fundamental e tornolr-as a base de uma teoria abrangente de dinâmica. Por

isso, a designaçáo equaçôes de "Hamilton" é totalmente merecida.
26 Este não é um resultado especial; qualquer conjunto de s equaçóes de segunda ordem pode sempre ser substituído

por um conjunto de 2s equações de primeira ordem.
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.I

FIGURA 7.9 Exemplo 7.1I Uma partícula tem o movimento restringido na superffcie de um cilindro.

As coordenadas generalizadas são 0 e z, e as quantidades de movimento generalizadas são

dL
14,: - 

: trtRl0
de

dI-
lt. : -: nÉ

();.

(7.168)

(7.16e)

Como o sistema é conser-vador e as equações de transformaçáo entre coordenadas retangulares
e cilíndricas náo envolvem explicitamente o tempo, a hamiltoni ana H é somente a energia
total expressa em termos das variáveis 0, P s, z, e 1r,. Mas 0 não ocorre explicitamente, então

H(2, ltrt, P.) : 7- + tl

l,'i , p': 1,.,
- '2r,R'1 -t-r 

- R'- (7.t70)

onde o termo constante ] fne foi suprimido. As equaçóes de movimento são, portanto, en-
contradas pelas equaçÕeícanôn icas:

i": -#: '
. dtll,-.:*.:*À:():

n:*r,:#
,_dt_I_p._

ilp. ltt

As Equaçóes 7 .173 e 1.174 simplesmente duplicam as Equaçóes 7.168 e
/.lOõe /.1/lresultam

(7.t7r)

(7.r72)

(7.r73)

(7.174)

7.169. As Equaçóes

l,: nrlltH:constante (7.175)
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A quantidade de movimento angular sobre o eixo z é, desse modo, uma constante de

moui*et to. Este resultado é garantido porque o eixo z é o eixo de simetria do problema. Ao

combinar as Equaçóes 7.I69 e 7 .172, encontramos

i+co;jz:0

onde
a'i'= 1it''

O movimento na direção z é, portanto, harmônico simples.

(7.176)

(7.r77)

6tr

60t

As equações de movimento para o problema anterior também podem ser encontradas

pelo métódo de Lagrange utilizando a funçáo t deÍinidas pela Equaçáo 7.167. Neste caso, as

ãquaçoes de movimento de Lagrange sáo mais fáceis de obter que as equações canônicas. De

faio, é frequentemente verdade que o método de Lagrange leva mais prontamente para as

equaçóes de movimento que o método de Hamilton. Mas como temos maior liberdade para

escolher a variável na formulaçáo de Hamilton de um problema (qn e pu sâo independentes,

enquanto qu e ilt, náo sáo), ganhamos fiequentemente vantagem prática ao utilizar o método

de Éamilton. Por exemplo, em mecânica celeste - particularmente no caso de os movimentos

estarem sujeitos a perturbações causadas pela influência de outros corpos -, é conveniente

formular os problemas em termos da dinâmica hamiltoniana. Falando em geral, entretanto,

a grande força da abordagem de Hamilton na dinâmica náo se manifesta ao simplificar
as soluçóes para problemas mecânicos; ao invés disso, ele oferece uma base que podemos

estender a outros campos.
A coordenada generalizada qo e a quantidade de movimento generalizada pu sáo

quantidades canonicamenteconjugadas. De acordo com as Equaçóes 7.160 e 7.161, se4u náo

aparecer na hamiltoniana, entáo i,,:0, e a quantidade de movimento conjugado poéllrr'a
constante de movimento. As coordenadas que não aParecem explicitamente nas expressóes

paraT e [/ sáo tidas como cíclicas. Uma cíclica coordenada em H também é cíclico em I. Mas,

mesmo se qu náo aparecer em L, a velocidade generalizada r1r, relacionada a esta coordenada

está, em geral, ainda presente. Assim,

l. = l.(qr,...,Q* r, {1,+t,... ,Ç,, 4r... ,4,, t)

e não temos redução no número de graus de liberdade do sistema, mesmo se uma coordenada

for cíclica; há ainda .s equaçóes de segunda ordem a serem resolvidas. Entretanto, na

formulaçáo canônica, se qu for cíclico, po é constante, qh : @h, e

H : H(q1, ..., Qt,- 1, {l1t+ :, ...'4n P» ..., pt, r, ctr', l)t + t, -.', p,, l)

Desse modo, hâ 2s - 2 equaçóes de primeira ordem a serem resolvidas, e o problema foi, de

fato, reduzido em complexidade; há, na verdade, somente s - I graus de liberdade restantes.

A coordenada qu é completamente separada, e é ignortiael no que diz respeito ao restante do

problema. Calculamos a constante cru ao aplicar as condiçóes iniciais, e a equação de movimento

para a coordenada cíclica é

Íõ
g]a

,0t

ilr

i2r

13r

rur

ítHil^: ,*,= .,.

que pode ser imediatamente integrada para produzir

(7.178)

,rl
qh(t) : l.,,,tt

(7.17e)
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A soluçáo para uma coordenada cíclica é, portanto, trivial para reduzir para a quadratura.
Consequentemente, a formulação canônica de Hamilton é particularmente bem adequada
para lidar com probiemas em que uma ou mais coordenadas são cíclicas. A solução mais
simples possível para um problema resultaria se o problema pudesse ser formulado de modo
que todas as coordenadas fossem cíclicas. Então, cada coordenada seria descrita de modo
trivial como na Equaçáo 7.179. É, de fato, possível encontrar transformações que fazem com
que todas as coordenadas sejam cíclicas,27 e estes procedimentos levam naturalmente a uma
formulaçáo da dinâmica particularmente útil ao construir teorias modernas da matéria. A
discussão geral desses tópicos, entretanto, está além do escopo deste livro.28

@
Utilize o método de Hamilton para encontrar as equações de movimento para um pêndulo
esférico de massa rz e comprimento á (consulte a Figura 7. l0).

Soluçao. As coordenadas generalizadas são 0 e S. Aenergia cinética é

ilt2e2 + I
.) mb2 sen2 0$2

A única força que age no pêndulo (além do ponto do suporte) é a gravidade, e definimos o
potencial zero como estando no ponto de conexão do pêndulo.

Ll : - mgb cos 0

As quantidades de movimento generalizadas são, então

al.
lt,t: .: rnb:0

ít0

Podemos resolver as Equações 7.180 e 7.181

: ntli sen: 66

para 0 e ó .* termos de pue pr.

FIGURA 7.10 Exemplo 7.12. Um pêndulo esférico com coordenadas generali zadas 0 e $.

27 llansf'ormaçôes deste tipo foram clerivaclas por Call GustavJacobJacobi (18011-18b1). As investigações deJacobi
âumentaram muito a utilidade dos métodos de Hamilton, e estes desen\:olr,imentos sáo conhecidos como teoria tJe
Hamilton-Jacobi.
28 \'eja, por exemplo, G.oldstein (Go80, capítulo l0).
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Determinamos a hamiltoniana a partir da Equação 7.155 ou de H : T + tl (uma vez que
as condições para a Equaçáo 7.130 se aplicam).

H:'I'+ U

I ,., lri' I tttlt: :en: 6/7r,: tttlt: 
- 

+ - ---::--------:-- 
* ttt!.],lt cos 02 (nb:1: 2 (.tttb! senr 0):

,.! r.l

- J:* - t'ú: 
í,rrh' 

* 
zrrlr' ,=,r', - »rgü cos o

As equaçóes de movimento são

.. itll PoH:-
ôPu mbz

., ítll l,,r
tt, 

- 
- 

- 
-

- itp.,, »rl,1 senl (/

. íttl P; cos e

- 

- t)tgbsen HYH - í)e »ttt- sen' H

.dH
Pu': * oÓ:"

Porque Q é ciclíco, a quantidade de movimentopósobre o eixo de simetria é constante.

7.Ll Alguns comentários a respeito de variáveis dinâmicas e
cálculos de variação em física

Originalmente obtemos as equaçÕes de movimento de Lagrange ao enunciar o Princípio de
Hamilton como uma integral de variaçáo e entáo utilizando os resultados do capítulo anterior
no cálculo de variações. Como o método e a aplicação foram assim separados, talvez valha a
pena reafirmar o argumento de modo ordenado, porém abreviado.

O Princípio de Hamilton é expresso por

ul,',,' 

"' ' Q'' r) ttt : o (7.182)

Ao aplicar o procedimento de variação especificado na Seçáo 6.7, temos

f' /;tt itt, \
l, (A 6" - ,ri,õ4 )(tt 

: (t

Em seguida, afirmamos que Er e 6Q, nào são independentes, então a operação de variação e a
diferenciaçáo de tempo podeú ser intercambiadas:

/ la\ Ãa,i,:ô6):;,u,, (?.r83)

A integral de variação se torna (após a integração em partes em que ôq, sáo estabelecidos
como iguais a zero nos pontos finais)



(7.184)

A exigência de que &, seja variaçóes independentes leva imediatamente a equaçÕes de Lagrarrgc.
No Princípio dé Hamilton, expresso pela integral de variaçáo na Equação 7.182, a

lagrangiana é uma funçáo das coordenadas e as velocidades generalizadas. Mas somente q

são considerados variáveis independentes; as velocidades generalizadas são simplesmente as

derivadas de tempo de q,. Quando a integral for reduzida à forma dada pela Equaçáo 7.184.
afirmamos gue &; têm variaçoes independentes; desse modo a integraçáo deve desaparecer
identicamente, resultando nas equações de Lagrange. Podemos, portanto, apresentar esta
questão: Como o movimento dinâmico do sistema é completamente determinado pelas
condiçóes iniciais, qual o significado das variaçóes fo,? Tàlvez uma resposta suficiente seja
que as variáveis a serem consideradas geometricaménte sáo possíveis dentro dos limites
das restrições dadas - embora não sejam dinamicamente possíveis, isto é, ao utilizar um
procedimento de variação para obter as equações de Lagrange, é conveniente igrrorar
temporariamente o fato que estamos lidando com um sistema físico cujo movimento é
completamente determinado e sujeito a nenhuma variação e considerar, ao contrário, somente
um certo problema matemático abstrato. De fato, este é o espírito em que qualquer cálculo
de variação relacionado a um processo físico deve ser executado. Ao adotar tal ponto de vista,
não devemos nos preocupar muito com o fato de que o procedimento de variação possa ser
contrário a certas propriedades físicas conhecidas do sistema. (Por exemplo, a energia náo é
geralmente consenrada ao passar de um caminho verdadeiro para um caminho variado.) Um
cálculo de variaçáo simplesmente testa várias soluçó es possfuteis para um problema e prescreve
um método para selecionar a solução correta.

As questões canônicas de movimento também podem ser obtidas diretamente de um
cálculo de variaçáo baseado no assim chamado Princípio de Hamilton modificado. A função
de Lagrange pode ser expressa como (consulte a Equação 7.153):

/ : T p,i11* ÍI(qp p, t) (7.185)

e o enunciado do Princípio a. Hu-ittin cot.rtido na Equaçáo 7.182 pode ser modificado
para ser

(7.186)

Ao executar a variação no modo padrão, obtemos

l', /dL / ;,1.\

J, [,,r, 
- í ,ri )6q'tt 

: o

Na formulação de Hamilton, Q,e p,sáo considerados independentes:
independentes de Ç,, então a Equáção 7.183 pode ser utilizada para
rermo na Equação 7.187 como
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Ao integrar por partes, o termo integrado desaparece e temos

)'V(n u, + Ç,6p,* ,r4 
u', - #',') ítt : o

f' V , u+ ,,, = f ,, \ r, 
!-a,r, ,t,

(7.187)

r7, sáo novamente não
expressar o primeiro

(7.188)I'' 2u6àttr=
J" i'' tt

Entáo, a Equaçáo 7.187 se torna

,1, (; ti - ,),t : o
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(7.189)

Se ôq, e &p, represen tam itariações independentd,s, os termos entre parênteses del'em desaparecer

sepaíadaáente resultando nas equaçóes canônicas de Hamilton.
Na seção anterior, obtemos as equaçóes canônicas ao formular as duas expressóes diferen-

tes para o diferencial total da hamiltoniana (Equaçóes 7.157 e 7.159) e entáo equacionando

os áoeficientes de rtq, e dp, Este procedimento é r'álido .t, 4l ,.P, fo51 variáveis indepen-

dentes. Portanto, tanÍo na âerivaçáo anterior quanto no cálculo de variação anterior, obtemos

as equações canônicas ao explorar a natureza independente das coordenadas e quantidades

de movimento generalizadas.
As coordenadas e quantidades de movimento náo são realmente "independentes" no sen-

tido definitivo da palavra. Pois, se a dependência de tempo de cada uma das coordenadas for
conhecida, Ç1 = Çlt), o problema é completamente resolvido. As velocidades generalizadas

podem ser calculádas de

|i(t): j,'rla

e as quantidades de movimento generalizadas são

d

,,,: it ttt1.l.t)

O ponto essencial é que. enquanto Q e 4r estão relacionados por uma derivada de tempo

simples indepenrlente da matteira conl 0'sistema se clmporta, a conexão entre q- e p, são as próprias

eEr,àções de moaimento. A descoberta das relaçóes que conectam Ç, e p , 
(e, assim, a eliminação da

r.,portu itrdependência dessas quantidades) e, portanto, equivalente a resoh'er o problema.

7.12 Espaço de fase e teorema de Liouville (opcional)

Apontamos, anteriormente, que as coordenadas generalizadas podem ser utilizadas para

détinir urn espaço de configuraçdo dimensional s, com cada ponto representando um certo es-

tado do sistema. Do mesmo modo, as qu,antidades de m,oaimento generalizadas definem um espaço

d,e quantid,ad,e de moaimenlo dimensional s, com cada ponto representando uma certa condiçáo

de movimento do sistema. Um dado ponto no espaço de configuração especihca somente a

posiçáo de cada partícula no sistema; nada pode ser inferido a respeito do movimento das

partículas. O contrário é verdadeiro para o espaço da quantidade de movimento. No Capítulo

3, achamos melhor representar geometricamente a dinâmica de sistemas oscilatórios simples

por diagramas de fase. Se utilizarmos este conceito com sistemas dinâmicos mais complexos,

ãntão um espaço dimensional 2s consistindo de Q, e Pinos permite representar ambas as

posiçóes e as quantidades de movimento de todas as partículas. Fsta generahzaçáo é chamada

àrpuço de fase hamiltoniano or.r, simplesmente, espaço d7 fase.2e

@
Construa o diagrama de Íàses para a partícula no Exemplo 7.1 1.

Soluçao. A partícula tem dois graus de liberdade (0, z), de modo que o espaço de fase para

este exemplo é, na verdade, quadridimensional: 0, p11, z, /,,. Mas pu é constante e, portanto,
pode ser suprimido. Na direção z, o movimento é harmônico simples, e a projeçào no

2e Anteriormente, r€prcsentamos gl'aficamente nos diagramas de Íase a posição pela quantidade proporcion:rl à r'elo-

cidade. No espaço dé fase hamiltoniano, esta última quantidade se torna a quantidade de movimento generalizada

l";{(.i, Y) ap,- (i,,.'#) d,t},t, : o

(7.188)
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plano z-p. do caminho de fase para qualquer energia total H é somente uma elipse. Conrr.,
(/ : constante, o caminho de fase deve representar o movimento crescendo uniformemente
com 0. Desse modo, o caminho de fase em qualquer superfície É1 : constante é uma espira
elíptica uniforme (Figura 7. 1 1).

z

FIGURAT'll Exemplo 7.13. o diagrama de fases para a parrícula no Exernplo 7.11.

Se, em um dado tempo, a posição e quantidade de movimento de todas as partículas
em um sistema forem conhecidas, o movimento subsequente do sistema é completamente
determinado, isto é, iniciando de um ponto q/o), pj(O) no espaço de fase, o ponto represen-
tativo que descreve o sistema se move ao longo de um caminho único de fase. Em princí-
pio, este procedimento pode sempre ser seguido e uma solução obtida. Mas, se o número
de graus de liberdade do sistema for grande, o conjunto de equaçóes de movimento pode
ser complexo demais para ser resolvido em um tempo razoâvel. Além disso, para sistemas
complexos, como a quantidade de gás, é praticamente impossível determinar as condições
iniciais para cada módulo constituinte. Como não podemos identificar nenhum ponto espe-
cífico no espaço de fase como representante das condições iniciais de qualquer témpo daào,
devemos desenvolver uma abordagem alternativa para estudar a dinâmica de tais sistemas.
Chegamos, portanto, ao ponto de partida da mecânica estatística. A formulaçáo hamilto-
niana da dinâmica é ideal para o estudo estatístico de sistemas complexos. Demonstramos
isto em parte ao provar um teorema que é fundamental para essas investigaçóes.

Para um conjunto amplo de partículas - digamos, moléculas de gás - somos incapazes
de identificar o ponto particular no espaço de fase que representa o sistema. Mas podemos
preencher o espaço de fase com um conjunto de pontos, cada um representando uma
condição possíuel do sistema, isto é, imaginamos um número grande de sistemas (cada um
consistente com as restrições conhecidas), sendo que qualquer um pode, concebivelmente,
ser o sistema real. Como não podemos discutir os detalhes do movimento das partículas no
sistema real, substituímos por uma discussão de um gnrpo de sistemas equivalentes. Cada
ponto representativo no espaço de fase corresponde a um sistema único do conjunto, e o
movimento de um ponto particular representa o movimento independente desú sistema.
Desse modo, dois caminhos de fase não poflem nunca fazer interseçáo.

Devemos considerar os pontos representativos como sendo suficientemente numerosos
para que possamos definir uma densidade no espaço de fase p. Os elementos de volume do espaço
de fase que dehnem a densidade devem ser suficientemente amplos para conter um número
alto de pontos representativos, mas também devem ser suficientemente pequenos para que
a densidade varie continuamente. O número N de sistema cujos pontos representatii'os estão
em um volume dz de espaço de fase é
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(7.190)

(7. 191 )

( 7.195)

onde

FIGURA 7.12 Um elemento de área dA:dr1u dp, no plano Çn1)r,no esPâço de fase.

(lomo anteriormente, s é o número de graus de liberdade de cada sistema no grupo.
Considere um elemento de área no plano Ç*4n no espaço de fase (Figura 7 .12). O número

de pontos representatiYos que se mo\'em Do canto esqllerdo na área por unidade de tempo é

d,l,
P7 d1t": PQ"dlto

e o número que se move pelo canto inferior na área por unidade de tempo é

dpr,

' * 
"o: 

PP1'dqi'

de modo que o número total cle pontos representativos que se movem na área dq,, lpr. por
unidade de tempo é

p ( i1,, rlp,, + it,. I q 1.) (7.r92)

Por uma série de expansão de -laylor, o número de pontos representativos que se movem/àra
da área por unidade de tempo é (aproximadamente)
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Desse modo, o alrmento total n:r densidade em dq,

erltre as Equaçóes 7 .I92 e 7.193:

;t.l 
,1,1, ,11 ,= -[' t1ti1,\ + .!, tpj,,t),tq, ,t1,,rtl 1,,,1,. ,,1,,, _l

\
,1,,* > (t, -,,í.,it! +,! i,, * rilL\:,,itt , t\ár7, " 'i1r11. ítlt,." 'ttf)t./

t1
+ :,tpi,)llt,)rtt1t (7'193)

dpu por unidade de tempo é a diferenç:r

(7.194)

Após dividir por dq,d1,,, e somar esta exprcssão por todos os valores possír,eis de À, encontrzu.n()\

Das equaçóes de Hamilton (Equações 7.160 e 7.161), temos (se zrs segutrdas cleriraclas parciais
de H forem contínuas)

r)rt, rtlt,:-+'":(l
ô,1,, í)lt1

(7.196)
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entáo, a Equaçáo 7.195 se torna

(7.re7)

Mas esta é somente a derivada de tempo total de p, então concluímos que

(7.1e8)

Este resultado importante, conhecido como teorema de Liouville,30 afirma que a densidade
dos pontos representativos no espaço de fase que correspondem a um sistema de partículas
permanece constante durante o movimento. Deve ser enfatizado que conseguimos estabelecer
a náo variação da densidade p somente porque o problema foi formulado no espaço de fase;
um teorema equivalente para o espaço de conf,rguraçáo não existe. Desse modo, devemos
utilizar a dinâmica de Hamilton (ao invés da dinâmica de Lagrange) para discutir grupos em
mecânicas estatística.

O teorema de Liouville é importante não somente para agregados de partícu1as
microscópicas, como na mecânica estatística de sistemas gasosos focando as propriedades
de partículas carregadas em aceleradores de partículas, mas também em certos sistemas
macroscópicos. Por exemplo, em dinâmica estelar, o problema é invertido e, ao estudar a
funçáo de distribuição p das estrelas na galáxia, o potencial U do campo gravitacional galáctico
pode ser inferido.

7.13 Teorema do ürial (opcional)

U * > (;P 'tq,' * :'r' '2): 
11

itt t \ítq, dt dlt,. ilf

1-tr

T
I

:i

-\t

:(
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Outro resultado importante de natureza estatística
conjunto de partículas cujos vetores de posição r* e

ambos limitados (isto é, permanecem finitos para
uma quantidade

.S = ) p.,..,,

A derivada de tempo de S é

Se calcularmos o valor médio de dSlelt

irls\
\rtr I

deve ser mencionado. Considere um
quantidades de movimento po sejam
todos os valores de tempo). Defina

(7.1ee)

(7.200)
L

rlsobre um inter-valo de tempo r, encontramos

li'
I

r ),,

r15. S(r) -,§(0)
- 

(I I -dt Í
(7.20t)

Se o movimento de sistema for periódico - e se r for um múltiplo inteiro do período -,
então S(Í) : S(0), e (.i) desapa.ece. Mu. mesmo se o sistema náo exibir nenhuma periodicidade

- como S é, por hipótese, um movimento limitado - então, podemos tornar (.i) tao pequerro
quanto necessário ao permitir que o tempo r se torne suficientemente longo. Portanto, a
média de tempo do lado direito da Lquasão 7.201 pode sempre ser feita para desaparecer (ou,
pelo menos, se aproximar de zero). \Desse modo, nesse limite, temos

(? o"'i,, ) 
: - (? P,,'', )

30 Publicado em 1838 porJoseph Liouville (1809-1882)

(7.202)
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No lado esquerdo dessa equaçâo, ?,,'i, é duas vezes a energia cinética. No lado direito, É" é
somente a força F,, na partícula a. Assim,

(r?,; ): -(>r,.i,) e.zos)

A soma 7,. sobre é a energia cinética total ? do sistema, então temos o resultado geral

(7'): -i(?r,..,,)
O lado direito desta equação foi chamado por Clausius3l o virial do sistema, e o teorema do

virial afirma que a energia cinética média de urn sistema de partícul,a é igual a seu uirial.

@
Considere um gás ideal que contenha ly' átomos em um recipiente de volume I/, pressão P e

temperatura absoluta I, (náo confunda com a energia cinética 7). Utilize o teorema do virial
para derivar a equaçáo de estado para um gás perfeito.

Soluçao. De acordo como o teorema da equipartição, a energia cinética de cada átomo no gás

ideal é 312 hT t, onde À é a constante de Boltzmann. A energia cinética média total se torna

trl : i.v,r,
2

O lado direito do teorema do virial (Equação 7.204) contém as forças Fo. Para um

gás perfeito ideal, nenhuma força de interaçáo ocorre entre os átomos. A única força é

ieprãsentada pela força de restrição das paredes. Os átomos saltam elasticamente das

paredes, que exercem uma pressáo nos átomos.- 
Como a pressão é a força por unidade de área, descobrimos que a força diferencial

instantânea sobre uma área diferencial é

dF,,: - rtl'aA (7.206)

onde n é uma unidade vetorial normal para a superfície d-4 e aponta para fora. O lado direito
do teorema do virial se torna

* 1r ) E .r \ : /' l, . ,,i.{ G.207\
:\; " "t :J

Utilizamos o teorema da divergência para relacionar a integral de superfície a uma integral

de volume.

.1,,'.,iÁ: lr rrll :3f',,, : r,

O resultado do teorema do virial é

3 3Pl'
22
§h'l-: l)\'

que é a lei do gás ideal

(7.204)
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(7.205)

(7.208)

(7.20e)

irii',rrt:
i.

lri'litrriiitir,

rr RuclolphJulius Emmanuel Cl:rusius (1822-1888), Íísico alemão e um dos fundacloles cla termodinâmica.
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Se as forças Fo puderem ser derivadas dos potenciais LI", a Equação 7.204 pode ser

reformulada como

1,.ç(/): o-(à r,.r{;, ) (7.210)

o caso das duas partículas que interagem de acordo com uma força de

l; 6, r''' . Entáo, o potencial é de forma
É d. irrt...rse especial
lei de potência ceutral:

Portanto,

r. VI,'=

e o teorema do virial se torna

{i - lrrn-t

/r(n * 1))'')r+r : (n * 1)[IdL'

rlr

(7.2r1)

(7.212)

(7.2t3)(7):d({)
2

Se as partículas têm uma interaçáo gravitacional, então n : -2 e

<r>:-jrrl. tr :-2

Esta relaçáo é útil ao calcular, por exemplo, a energia no movimento planetário.

PROBLEMAS

7.lt Um disco roda sem deslizar por um plano horizontal. O plano do disco permanece vertical, mas
u/ 

está livre para girar sobre um eixo vertical. Quais coorderlàdu, g.r-r".ulizaàas podem ser utilizadas

para descrever o movimento? Formule uma equação diferencial que descreve uma restriçáo de

rodagem. Esta equação é integrável?Justifique sua lesposta com um argumento físico. A restriçáo

é holonômica?

7.2. Desenr,olva o Exemplo 7.6 mostrando todos os passos, especialmente aqueles que levam às

Equaçóes 7 .36 e 7 .41. Explique por que o sinal de aceleraçáo a náo pode afeta a Írequência al. Dê

um argumento por que os sinais de a2 e gl na solução de arz na Equaçáo 7 .12 sáo os mesmos.

7 .q, I- ma esfera de raio p é restrita para rodar- sem deslizamento na parte inferior da superfície interna
--/ de um cilindro oco de raio interno rR. Determine a funçáo d. iag.at-rge, a equaçãà cle restrição e

as equações de movimento de Lagrange. Encontre a frequência de pequenas oscilaçóes.

7.4, Uma partícula se move em um plano sob a influência de uma força l= --rr-(! I direcionada à

origern;,4 e a (> 0) são constantes. Escolha as coordenadas generalizadas apropriadas e estabeleça

a energia potencial como zero na origem. Encontre as equações de movimento cle Lagrange. A
qltantidade de mor,imento angrrlar sobre a origem é consenada? A energia total é consen'ada?

7.5. Consiclere uma plano vertical em um campo gravitacional constante. Estabeleça a origem de um
sistema de coordenadas em algum ponto deste plano. Uma partícula de massa ?n se mo\re em

umplanoverticalsobainfluênciadagravidadeesobainÍluênciadeumaforçaadicional 1: -'1," t

direcionada à origem (r é a distância da origem; A e a [ + 0 ou 1] são constantes). Escolha as

coordenadas generalizadas apropriadas e encontre as equações de movimento de Lagranee. A
quantidade de movimento angular sobre a origem é consen'ada? Explique.
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7.6. Um aro de massa m e raio rR roda sem deslizar para baixo de um plano inclinado de massa .\I, que

forma um ângulo a com a horizontal. Encontre as equações de Lagrange e as integrais de nrovi-

mento se o plano puder deslizar sem fricçáo ao longo de uma superfície horizontal.

ry.. Um pêndulo duplo consiste de dois pêndulos simples, com um pêndulo suspenso do peso clo

outro. Se dois pêndulos tiverem comprimentos iguais e pesos de massa igual, e se ambos estivereur

com movimentos restritos no mesmo plano, encontre as equações de movimento de Lagrange

para o sistema. Náo pressuponha ângulos pequenos.

7.8. Considere uma regiáo de espaço dividida por um plano. A energia potencial da partícula na regiáo

1é Ltre na regiáo 2 é LI,. Se uma partícula de massa ri e com velocidade I, na regiáo 1 passar da

regiáo I para a regiáo 2, de forma que seu caminho na regiáo I forme um ângulo 0, com a normal
ao plano de separação e um ângulo com o normal quando na regiáo 2, demonstre que

..10, :(,r\- t"1t :

ren É/, \ l', )

onde'1r : ]ru,'1.. Qual é o análogo ótico deste problema?

7.9. Um disco de massa M e raio -R roda sem deslizamento para baixo de um plano inclinado da
horizontal por um ângulo o. O disco tem um eixo curto sem peso de raio irrelevante. A partir
deste eixo, é suspenso um pêndulo simples de comprimento I <,R e cujo peso tem uma massa m.

Considere que o movimento do pêndulo acontece no plano do disco e encontre as equaçóes de
Lagrange para o sistema.

7.10. Dois blocos, cada um com massa M, sâo conectados por um flo sem extensão, uniforme, de com-
primento l. Um bloco é posicionado em uma superfície horizontal lisa, e o outro é suspenso pela
lateral, e o fio passa por uma polia sem fricçáo. Descreva o movimento do sistema (a) quando a

massa do fio for irrelevante e (b) quando o fio tiver uma massa m.

7.11. Uma partícula de massa n tem o movimento restrito em um círculo de raio,R. O círculo gira no
espaço sobre um ponto no círculo, que é fixo. A rotação acontece no plano do círculo e com ve-

locidade angular constante crr. Na ausência de força gravitacional, demonstre que o movimento da

partícula sobre uma extremidade de um diâmetro que passa pelo ponto pivô e pelo centro do cír-
culo é o mesmo que o do pêndulo plano em um campo gravitacional uniforme. Explique por que

este é um resultado razoável.

7.12. Uma partícula de massa m repousa em um plano liso. O plano é elevado a um ângrrlo de inclina-

çáo0aumataxaconstantea(0:0emr:0),fazendocomqueapartículasemovaparabaixodo
plano. Determine o movimento da partícula.

7.13. Um pêndulo simples de comprimento á e peso com massa ?/l é conectado a um suporte sem massa

horizontalmente, com aceleraçáo constante a. Determine (a) as equações de movimento e (b) o

. ..., 
"período para oscilações pequenas.

7.14. Um pêndulo simples de comprimento ó e peso com massa m é conectado a um suporte sem massa

movendo-se verticalmente para cima, com aceleraçáo constante a. Determine (a) as eqtraçóes cle

movimento e (b) o período para oscilações pequenas.

7.15. Um pêndulo consiste de uma massa rn suspensa por uma mola sern massa de comprimeuto trào

estendido á e constante elástica À. Encontre as equações de movimento de Lagratrge.

7.16. O ponto de suporte de um pêndulo simples delmassa m e comprimento á é acionado horizontal-
mente por Í : a sen <rri. Encontre a equaçáo de movimento do pêndulo.
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7.17. Uma partícula de massa m pode deslizar lir,remente ao longo de um fiolB cuja distância perpen-
dicular até a origem O selah (consulte a ligura 7.A). A linha oC gira sobre o oiig.- aumâveloci-
dade angular constante 0 : tt. A posiçáo da partícula pode ser áescrita em terÃ<,,s do ângulo g e
distância q até o ponto C. Se a partícula estiver sujeita a uma Íbrça gravitacional, . ." o5, .Ãdiçõ",
iniciais lorem

í/(0) : 0. q(0) : 0, 4(0) : 0

demonstre que a dependência de tempo da coordenada q é

(
,l(,t = 

2,r,r.,({ 
Ír\ll (u/ - ( r)s (u/)

Represente este resultado. Compute a hamiltoniantr pal-a o sislsml e cotnpare com a energia total
A energia total é consenada?

FIGURA 7.4 Problema 7.17.

7.18. Um pêndulo é construído ao conectar uma massa ?7r a um fio sem extensáo cle comprimento 1.

A extremidade superior do fio é conectad:r no ponto mais superior em um disco vertlcal de raio
1l (11 < l,/r) como na Figura 7.B. obtenha a equaçáo de movimento do pêndulo e encontl€ a
fi'equência Para pequenas oscilaçóes. Encontre a linha sobre a qual o movimento algular se este-
nde igualmente em qualquer direção (isto é, 6, = 6,;.

FIGURA 7.B Problema 7.18.

7.19. DuasmASSas nrem,(mr+nt,)sãoconectaclasporumabarrarígiclaclecomprimentor/emassair-
releYante. Um fio sem extensáo de comprimento l, é conectado a rr, . u ar- ponto fixo de suporte
P. De modo semelhante, um fio de comprimetto {r(!, É lr) conecia or,. P. Obtenha a equaçáo
que descreve o rno't'imento no plano de nt, moe P e encontré a freqr-rência das oscilações peqgenas
sobre a posiçáo de equilíbrio.
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7.20. Um aro cil'cular é suspenso em Llm plano horizortal por três Íios, c:rda um com conprimento 1,

que são conectados simetricamente ao aro e aos pontos fixos dispostos em um plano sobre o aro.
Ilm equilíbrio, cada fio é vertical. f)emonstre que a frequência de oscilações rotacionais soble o
r,ertical através do centro do aro é a mesrna que para um pêr-rdulo simples de comprimento 1.

7.21. Uma partícula tem o movimento rcstrito (sem fricçáo) em um fio circular que gira com velocidade
angular constante ar sobre um diâmetro \,el-tical. Encontre a posiçáo de equilíbrio da partícula e

calcule a frequência de oscilações pequenas sobre sua posiçáo. Encontre e interprete fisicamente
uma velocidade angular crítica r,.r : a-l1 que divide o movimento da partícula em dois tipos distin-
tos. Construa diagramas de fase para os clois casos a I a, e a) > a(.

7.22. Uma partícula de massa r? se move em uma climensáo sob a influência cle uma força

fir'tt ' " ' 
'

onde À e Í sáo constantes positivas. ao-rr.,,"tm funções cle Lagranse e Hamilton. Compare a

hamiltoniana e a energia total e cliscuta a conselvação de energia pala o sistenra.

7.23, Considere uma partícula de massa ,r qlle se rnove lilrenrente en) um ciilrrpo cle for'ça consen,aclor'
cuja função potencial é U. Encontre a funçáo de Harnilton e denronstrr que ;rs ccluações canônicas
de movimento se reduzem a equações nervtonianas. (Utilize coorclenadas retaneulares.)

' 7.24. Considere um pêndulo plano simples que consiste de uma massa lr/ conect:rda a urn fio cie conrpri-

_u..'t mento L Após o pêndulo ser colocado em morimelto, o comprimento do fio é enculfaclo a rrma
taxa constante

.ll
l,: -o : constante

O ponto de suspensáo permanece fixo. CompLrte as funçóes de I-agrange e Hamilton. Compare :r

hamiltoniana e a energia total e cliscuta a conserlaçáo de energ-ia pala o sistema.

7.28. Ulr,a partícula de rnassa ?ll se mo\/e sob a influência da grar,idade ao loneo da hélice :: h0,r:
constante, onde À é uma constante e z é vertical. Obtenha as equações de movimento de Lagrange.

7,26. Determine a hamiltoniana e as equaçóes de movimento de Hamilton para (a) r-rm pêndulo simples
e (b) uma máquina de Anvood simples (polia simples).

7.27. lJrna mola sem massa de comprimeuto ó e constante elástica Ê conectzr duas partículas de massas
ntt e m2. O sistema repollsa em uma mesa lisa e pode oscilar e girar.
(a)Determine as equaçóes de movimento de Lagrange.
(b) Quais são as quantidades de mor,imento ger-reralizadas associadas com quaisquer coordenadas
cíclicas?

__ -(S) Determine as equações de movimento cle Hzrmiltot-t.

7.28. Uma partícula de massa ri é atraída p?rra um centro de Íbrça com força de magnitude k/r2.Irrllize
coordenadas polares planas e encontre as equações de movimento de Hamilton.

7.29. Considere o pêndulo descrito no Problema 7.15. O ponto de suporte do pêndulo se erg.rre

verticalmente com aceleração constante d.
(a) Utilize o método de Lagranee para encontrar as equações de movimento.
(b) Determine a hamiltoniana e as equações de movimento de Hamilton.
(c) Qual é o período para pequenas oscilaçóes?

7.30. Considere duas funçóes contínuas quaisquer de coordenadas e qnantidades de rnovimento
generalizadas g(qh, pk) e h,klp Pt).Os parênteses de Poisson sáo definidos por

ls. rl - z(í's;'t' 1i'< 
i'l';i

) \tttl' ttltl. "1,';"1')
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Verifique as seguintes propriedades dos parênteses de Poisson:

tly ,',t.
(a) ;- t.t.H\- it (b),i = l,t,.Hl. l, = ll,.ul

(c) [/r, p,) :0.1,t,,,1) :0 (d) [,1r, p,\ : 6,,

onde H é a hamiltoniana. Se os parênteses de Poisson de duas quantidades desaparecer, as

qr-rantidades são consideradas como comutando. Se os parênteses de Poisson de duas quantidades
for igrral à unidade, as quantidades sáo consideradas cortro canonicamen,te conjugadas. (e)
Demonstre que qualquer quantidade que não depende explicitamente do tempo e que comuta
com a hamiltoniana é uma constante de mor,imento clo sistema. O formalismo dos parênteses de
Poisson é de considerár,el importância na mecât-rica quântica.

7.31. Lm pêndulo esférico consiste de um peso de massa rT? conectado a uma barra sem peso, sem
extensáo, de comprimento /. A extremidade da barra oposta ao peso faz o pir,ô livremente (em
todas as direções) sobre algum ponto fixo. Estabeleça a funçáo hamiltoniana em coordenadas
esféricas. (S. 1o : 0, o resultado é o mesmo que o do pêndulo plano.) Combine o termo que
deperrde de p, com o termo de energia potencial comum para deÍinir como potencial efetitto It(O,

16). Represente I/ como uma funçáo de 0 para dir,ersos valores de p., incluindo P a: 0. Discuta as

características do movimento, apontando as diferenças entrepó :0 eFa * 0. Discuta o caso limite
do pêndulo cônico (0 : constante) em relaçáo ao diagrama I/-0.

7.32. Uma partícula se move em um campo de força esfericamente simétrico com energia potencial
dada por U(r): -klr. Calcule a funçáo harniltoniana em coordenadas esféricas e obtenha as equa-

ções canônicas de movimento. Represente o caminho que um ponto representativo para o sistema
segrriria em uma superfície 11 -- constante em espaço de fase. Comece mostrando que o movi-
nrento cleve estar em um plano de modo que o espaço de Íase seja quadridimensional (r, 0, P," Pa,
mas somente os três primeiros sáo não triviais). Calcule a projeçáo do camirrho de fase no plano
r-p,, e em seguida leve em consideração a variaçáo com 0.

7.33. Determine a hamiltoniana e as equaçóes de movimento de Hamilton para a máquina dupla de

, 
.. . . Atn'ood do Exemplo 7.8.

7.34. Uma partícula de massa rz desliza para baixo de um cunha circular de massa M como mostra a
Figrra 7.C. A cunha repousa em uma mesa horizontal lisa. Encontre (a) a equação de movimen[cr
de m e M e (b) a reação da cunha em rz.

FIGURA 7.C Problema 7.34.

7.35. Quatro partículas sáo direcionadas para cima em um campo gravitacional uniforme com as
segrinles condiçoes irriciais:

(l)
(2)

(3)

(4)

:({))

;(t))
z(t))

:(0)
+ ap,r

+ ll,lrr

= Ít,,

= /,u

= f,'

p.(0)

lÃ,; tr,.({l)

l"Q)
1.,,; l,.Q)

l.c I

799

7.4{
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Mostre, por cálculo direto, que os pontos represelrtativos correspondentes a essas partíc1las
semPrc definem urna área em espaço de fase igual a l;, ip,,. Represente os caminhos cle fase e
rnostre, Para os diversos tempos I > 0, a forma da regiáo cuja área permanece constante.

7.36. Discuta as implicações do teorema de Liouville ao focar em feixes de partículas carregadas,
considerando o seguinte caso simples a sesuir. Um feixe de elétrons de seçáo transversal circular
(raio /1,,) é direcionada ao longo do eixo z. A densidade de elétrons pelo feixe é constante, mas
as componentes dzr quantidade de mo\.imento transversais ao feixe ( P, e P) sáo distribuídos
uniformemente sobre um círculo de raio pe em espaço de quantidade de movimento. Se
algtlm sistema de foco recluzir o raio do feixe de ,Rn para Âr, encontre a distribuição resultante
das componentes da quantidade de movimento transversais. Qual é o significado físico deste
resultado? (Considere a diversência angular do feixe.)

7.37. Utilize o método de multiplicadores irrdeterminados de t,agrange para descobrir as tensôes enr
ambos os fios cla máquina dupla de Anr,ood do Exemplo 7.8.

7.38. O Potencial para um oscilador anarrnônico é {'- A.!r./! * ltr).i.,| onde À e ú são colstantes.
Encontre as equações de movimento de Hatnilton.

7;§. Lna corda extremarnente flexír,el de densidade uniforr-ne de rn:rssa. ma\sA //r e compr.imelto total
à é disposta elrr uma mesa de compt'imelto : sllspensa soble a ertrer-niclacle cla nresa. S1lnrelte a
grar.iclade age na cord:r. Encontre a eqnaçáo de rnolimento de Lagranue .

7.40. Um pêndulo duplo é conecrado a
fície horizontal. Consulte a Figura
equações de movimento.

um car-ro cie massa 2lr que se rtove sen'r Íi-icçâo em Llma super-
7.D. Cada pêndulo tern comprimento á e massa llr. Encontre as

\ 
FIGURA 7.D Problema 7.40.

7.41. Um pêndulo de comprimento ü e peso de massa ,? está oscilando em pequenos ângulos, quando
o comprimento do fio do pêndulo é encurtado a uma r,elocidade de a (dbi it : -4). Encontre as
equaçóes cle movimento de Lagranee.
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Mouimento sob uma força central

8.1 Introdução

O movimento de um sistema que é formado por dois corpos afetados por uma força
direcionada ao longo da linha que conecta os centros dos dois corpos (isto é, umaforça central)
constitui um problema físico muito importante, que podemos resolver completamente.
A importância desse tipo de problema reside em grande parte em dois domínios muito
diferentes da física: O movimento dos corpos celestes - planetas, luas, cometas, estrelas duplas
e similares - e certas interações nucleares envolvendo dois corpos, como o espalhamento
de partículas a pelos núcleos. Nos tempos da mecânica pré-quântica, os físicos também
descreviam o átomo de hidrogênio sob o ponto de vista de uma força clássica central entre
dois corpos. Apesar dessa descrição ainda ser útil em termos qualitativos, a abordagem da
teoria quântica deve ser utilizada para se obter uma descriçáo detalhada. Aiém de algumas
consideraçóes gerais em relaçáo ao movimento em campos de força central, discutimos neste
e no próximo capítulo vários problemas de dois corpos encontrados na mecânica celeste e
em física nuclear e de partículas.

8.2 Massa reduzida

A descrição de um sistema formado por duas partículas requer a especificaçáo de seis

quantidades, por exemplo, as três componentes de cada um dos dois vetores r, e r, das

partículas.1 Como alternativa, podemos escolher as três componentes do vetor de centro
de massa R e as três componentes de r = rr * r: (veja a Figura S.la). Nesse ponto,
concentramos nossa atenção nos sistemas sem perdas por atrito e para os quais a energia
potencial é uma ftrnção somente de r = 1., -.r1. A lagrangiana para esse tipo de sistema
pode ser escrita como

Pelo fato de o movimento de translaçáo do sistema como um todo não ser de interesse
do ponto de vista das órbitas das partículas entre si, podemos escolher a origem do sistema
de coordenadas como sendo o centro de massa das partículas, ou seja, R = {i (veja a Figura
8.lb). Desse modo (veja a Seção 9.2),

)ii trl 't iti*r, : () (8.2)

lSupóe-se que a orientação das partículas não seja importante, ou seja, elas sáo esfericamente simétricas (olt sãcr

partículas pontuais).

(8.1)

253
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rl

R=0

FIGURA 8.1 Dois métodos para descrever a posiçáo das duas partículas.
(a) A partir de um sistema arbitrário de coordenadas e (b) a
partir do centro de massa. Os vetores cle posição sáo r, e r, o
vetor cle centro de massa é R e o\,etor relativo r = rl - re,

Esta equação, combinada com r : ri - r,, fornece

lll t
rl : ---* r

))tt + tfi.
(8.3)

Substitrrindo a

,.:l*irl: - r(rr

onde p é a massareduzida,

)ll I lll ep= 
,

»11 t |il.
(8.5)

Portanto, reduzimos formalmente o problema do movimento de dois corpos para um
problema de um corpo equ,iualen,te, no qual devemos determinar somente o mot,imento de uma
"partícula" de massa p, no campo central descrito pela Íünção do potencial Lf (r). Uma vez
obtida a solução para r(l) aplicando as equações de Lagrange na Equação 8.4, podemos
encontrar os movimentos individuais das partículas, r,(Í) e rr(Í) utilizando a Equação 8.3.
Esse último passo não será\recessário se somente as órbitas reiãtivas enre as duai pirtículas
forem necessárias.

8.3 Teoremas da conservação - Primeiras integrais do movimento

O sisterna que desejamos discutir consiste de uma partícula de massa p se movimentando em
um campo de força central descrito pela função do potenciat Lr(r). Uma vez que a energia
potencial depende somellte da distância da partícula da força central e não da orienração,
o sistema possui simetria esférica, ou seja, a rotação do sistema em torno de qualquer eixo
fixo que passa no centro da força não pode afet{r as equações de moviment.r. .1á d.rrlorl.-
tramos (r'eja a Seção 7.9) que, sob certas condições, a quantidade de mor,imento angular do siste-
ma é consen,ada:

L:rXp:constante (8.6)

CM

711 2

(b)(a)

t
,J

ngiana, temos

f::-"'--tltl-"'
t)t1 * ut,,

Equação 8.3 na expressáo da lagra

(8.4)

L
llr
Itl

(.r



CAPÍTULO 8 - Movimento sob uma for'ça central 255

Usando esta relação, fica claro que o vetor do raio e o vetor da quantidade de movimento
Iinear da partícula sempre se encontram em um plano normal ao vetor da quantidade de

movimento angular L, que é fixo no espaço (veja a Figura 8.2). Portanto, temos somente
um problema bidimensional e a lagrangiana pode então ser conlenientemente expressa em

cooor-denadas polares planas.

t-:f,u(i' + r:ro:) - i'(r) (8.7)

(8.8)

(8.e)

(8.11)

(8.12)

Como a

coordenada
lagrangiana é cíclica

0 é conser-vada:

em 0, a quantidade de movimento angular conjugada à

AI,

a0l'*t

i)t.

í)0

d0--
dr

ou

(8.3)

(8.{)

18.5 )

r ulll
unt;1

I \et
:n-lo\
E.:1.

rrl;rr

I

) enl

irgia
4ão.
eiro
toIt5-

;iste-

(8.6)

p,, ='# : pr.2e : consranre

Portanto, a simetria do sistema nos permitiu integrar imediatamente uma das equaçoes

do movimento. A quantidade pu é uma primeira integral do movimento e indicamos seu valor
constante pelo símbolo /:

l: p,r2à : constante (8.10)

Observe que I pode ser negativo ou positivo. O fato de / ser constante tem uma interpre-
tação geométrica simples. Considerando a Figura 8.3, vemos que, na descriçáo do caminho
r(f , o ietor do raio "vàrre" uma área |r''.18 .tt um intervalo de tempo d/:

drl : I 
r2tlo

2

Dividindo pelo inten,alo de tempo, demonstra-se que a velocidade vetorial arcaP é

t-t r .dH I .,.,-:_:_fHdt 2 dt 2

I
constante

2p.

FIGURÀ 8.2 O movimento de uma partícula Çe massa p, se movendo em um camPo
de força central é descrito pelo íetor de posiçáo r, a quantidade de

movimento linear p, e a quantidade de movimento angular constante L

2 Área varrida pelo raio vetor que une o planeta ao Sol. (N.R.T.)
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FIGURA 8.3 A trajetória de utra partícula é descrita por r(t). O vetor do raio varre
uma área f A : : 12d0 ent um inrervalo de tempo dl.

Desse modo, a velocidade vetorial areal é constante no tempo. Este resultaclo foi obtido em-
piricarncnte llor Kepler para o movimento dos planetas e é conhecido como a Segunda Lei de
Kepler.: E importante obsenar que a consenação cla r.elocidade r,etorial areal Àão se limita
à lorça da lei do inverso do quadrado (o caso do movimento planetário), mas é um resultado
geral do movimento de força central.

Já que eliminamos da consideraçáo o movimento uniforme sem interesse do centro de
massil do sistema, a conservação da quantidade cle movimento linear não acrescenta nada
de novo à descrição do movimento. Portanto, a conservação da energia é a única primeira
integral restante do problema. A consen ação da energia total E é autoÃaticamente garantida
pelo fato de termos limitado a discussão aos sisterners nao clissipativos. Assim,

e

'l' 'i It : li =, constante

I

l:. : ;,tt(;:' +,:íi:) + Iiir)
ou

(8.13)

(8.14)

(8.r5)

I I t':I-,rF;"-,,,,,''{trt

:r Publicada pol Johannes Kepler (1571-16ii0) enr
T1'cho Brahe (1546-1601) das posiçóes do planera
planetlu'ias (r,eja a Seção 8.7).

I

I

rd0\,
I

I

8.4 Equações de movimento

Quando ti(r) é especilcáao, a Equação 8.14 descreve totalmente o sistema e a integraçáo dessa
equação fornece a srlltrção geral do problerna em termos dos parâmetros E e /. Resolyendo a
Equação B.l4 para i. rernos

. ,lt : --f!
,lt \g p_1-

Fsta equação pode ser, resoh'ida para dt e integrada para Íornecer a solução / : l(r). Uma
inversão desse resultado fcrrtrece então a 

"q.loção 
de 

^movimento 
na formã padrão r : r(t).

Entretanto. estamos interessados nesie momento na equação do caminho em termos de r e 0.

1609 após um exaustivo estudo das courpilaçóes eÍêtuadas por
Malte. A Primeira Lei cle Kepler licla com a forma das órbitas
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Podemos escrever

Nessa relação, podemos substituir
8. 15. Integrando, temos

à : l/pr2 (Equaçáo

* (l/ it lt

(8.16)

8.10) e a expressão i da Equação

i0 dtrlH: . ". ir:
r{t tl t

0
. dr
l'

Ír(,) : 
-J

(8.17)

Adicionalmente, pelo fato de / ser constante no tempo, í/ náo pode mudar de sinal e,

portanto, g(t) deverá aumentar ou diminuir monotonicamente com o tempo.
Apesar de termos reduzido o problema à avaliaçáo formal de uma integral, a soluçáo

real somente poderá ser obtida para algumas formas especíltcas da lei da força. Se a força é

proporcional a alguma potência da distância radial, (r) o< r'", a soluçáo poderá ser expressa

em termos de integrais elípticas para alguns valores inteiros e fracionários de n. Somente
paran : l, -2 e -3, as soluçóes podem ser expressas em termos de funçÕes circulares (senos

ecossenos).aOcason:1éjustamenteaqueledoosciladorharmônico(vejaoCapítulo3) eo
caso n : -2 é a importante força da lei do inverso do quadrado, tratada nas Seções 8.6 e 8.7.

Esses dois casos, ?? : l, -2, são de fundamental importância nas situaçóes físicas. Os detalhes

de alguns outros casos de interesse serão encontrados nos problemas no final deste capítulo.
Portanto, resolvemos o problema de um modo formal, combinando as equações que

expressam a conservação da energia e da quantidade de movimento angular em um único
resultado, o que fornece a equaçáo da órbita 0 : 0(r). Podemos também resolver o problema
utilizando a equaçáo de Lagrange para a coordenada r:

Utilizando a Equaçáo 8.7 para l,, encontramos

tt\t - tH-l l"( ,) (8.18)

A Equaçáo 8.18 pode ser apresentada em uma forma mais adequada para certos tipos de

cálculos, efetuando-se uma simples mudança de variável:

Iu=*
r

1 r1r 1 dr dt 1i
d0 r2 rl0 12 lt dA

Porém, da Equação 8.10, {, : lt/pr2, desse modo

tl tt 
-

d0

Em seguida, escrevemo

ir.\ ,tr tt ( p .\
t ') = 

,n,11 \ t') =

,,"rr(r.-r-#)

l{r

em-
ide
niui
ad,

rdt
ad.a

eir;r
ud.r

,13 r

5SA

kra

l5)

rIla
'rir.
r tr.

7:
[[^1i

Em primeiro lugar, calculamos\

du

p.
--t
I

lL .,
-. ,'
le

(
dlrt d

t0) d.0

aVeja, por exemplo, Goldstein (Go80, pp. 88-90).
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e, com a mesma subtituição para {i, temos

rpu _ _F. ,..,,,
,.111':* -7t'r

Portanto, resoh'endo para i: e r{): em termos de zr, encontramos

't : - 
l: 

,r, 
t'."'l

lt' ,/{rl I
t(

,l)' : ' ttt Ip,)
Substituindo a Equação 8.19 na Equaçáo 8.18, obtemos a equação transformada do movimento:

'*,* ,,- -i t,t'ç1,,,y
tlà: l. ti:

que também pode scr escrita como

Fsta forma da equação de movimento é particularmente útil se desejamos encontrar a lei da
força que Íbrnece uma órbita particular conhecida r : r(0).

Determine a lei da força para um campo de força central que permite o movimento de uma
partícula em uma órbita espiral logarítmica fornecida por r' : k-c,,(), ond.e Â e cr são constantes.

Soluça-o. Utilizamos a Equação 8.21 para determinar a lei da força F(r). Em primeiro
lugaf,-determinamos

,i /l\ ,' / 'J\

-l-l:'(1 
')--cyt""'

,tH \t ) ,/r, \ /í / t,

ir):\.t) k t

A partir da Equação 8.21, podemos agora determinar F(r).

t:(t):#(",-- i)
- t:l:{t1 : 
-, 

1ar + l1pr"
Desse modo, a lei da força é do tipo atrativa com o inverso clo cubo.

(8.1e)

(8.20)

(8.21)

(8.22)

ul-
- - [(l

a' /r\ l

-l_l+it)! \r f r

I
De

Soi

.\

:

T
q

s
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t8.19,

Irni

18.20 r

18.21I

Iei d.i

'un].l
fitc..

Beirr r

8.22 )

@
Determine r(l) e 0(l) para o problema no Exemplo 8.1.

Soluçao. Da Equação 8.10, temos

à:-t :-!- (8.23)
Pt2 Pk21!''tt

Rearranjando a Equação 8.23, temos

o2til)1111 : *U,plr
e a integração fornece

r:,,. lt

2r, 
- 

1tlit-- 
('

onde C' é uma constante de integração. Multiplicando por 2cr. e fazendo C : 2ctC' ,

t!ft{1 -?:}rlj + c:
l-LtÍ

Resolvemos para 0(Í) utilizando o logaritmo natural da Equação 8.24:

1 l\utr \
É,(1) : 

z; 
r,, 

[ri,: 
* ,l (8.25)

De modo similar, podemos resolver para r(Í), examinando as Equaçóes 8.23 e 8.24:

'''l 
'tult

: t':"lt - + (-'
l;: pl,'

[::o i l' ''

/ r{rr -[pt-h-(:) (8.26)

A constante de integração C e a quantidade de movimento angular I necessárias para as

Equaçóes 8.25 e 8.26 são determinadas a partir das condiçóes iniciais.

@
Qual é a energia total da órbita nos dois exemplos precedentes?

Soluçao, A energia é determinada a partir da Equação 8.14. Em particular, precisamos de
i e U(r).

i ttj I

ll:,1t ; 
(írr I irIi "rlt

- {,1g-t-l 1

2p {2

femos

(8.24)

f.'(r') :

{ r(, ) : (8.27)

onde fizemos U(rc) : g.

Reescrevemos a Equação 8.10 para determinar

. rl0 d0 rlt0:- dt dr dt

t'.

I-,
ltl-
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A energia total da órbita é zero se U(r : .c) : 0.

drI
; - -.-:ctl;c'\ttrlH 1tr''

Substituindo as Equaçóes 8.27 e 8.28 na Equação g.14, temos

I /a t\: tr: -ul- I2'\r/ 2p,'
:0

rvl

lJ, t

1?(0e + 1)

2pr'

(8.28)
O caminh
(u/b),on<
terá efetu:
(r,eja o Pr
radial, t'(
*1. O cas

a força gr
oscilador
caminho 1

moviment

A anrrlação i' implica que um ponto de uolta no movimento foi alcançado (r,eja a Seção 2.ti). Em
geral, a Equação 8.30 possui duas raízes: ri,,,. e iiuin.portanto, o morimenio da partícula fica
confinado à região anular especificada por ,;ur.\ à r'à r;,,;,,. Algumas combinaçóes da ÍLrnçáo
do potencial U(r) e os parâmetros E e i proáurem ro-ãrrt. uina única ,uv pura a Equação
8.30. Nesse caso, i' : 0 para todos os valores de tempo e, dessa forma, r : constante e a
órbita é circular. .

Se o movimento de uma partícula no potencial U(r) é periódico, a órbita seráfecha1a; ou
seja, após um número finito de excursões entre os limitei radiais ii.in e /i.a, o mouirrer1to
se repete exatamente' Porém, se a órbita não se Íbchar após um número finito de oscilações,
ela é dita como sendo aberta (Figora 8.4). Da Equação 8.17, podemos calcular a variação no
ângulo 0 que resulta 

fe.um trânsito compreto dã r a partir dL {y;,, âré ,i,,.,. e de volta à r;,,,,,.
Como o movimento é, simétrico no tempo, esta variação angular é equivalente a duas vezes
àquela que resultaria da passagem de i,r,;,, pârâ 1p11, l

r,,,,,,

af/ : 2l
t,.

8.5 Orbitas em um campo central
Avelocidade vetorial radial de uma partícula em movimento em um campo central é fornecida
pela Equação 8.15. Esta equação indica que se anula nas raízes clo radicáI, ou seja, nos pontos
para os quais

- t'(,) - (8.30)

(l/ r2) dt

(8.31)

FIGURA 8.4 uma órhita que não se fecha após um nírmero fi.ito de oscilaçóes
é dita como sendo aberta.

8.6 En

Nas exprt

O último
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i Alguns r a

um ponto t
6 A expressr
foi Íêita por
7\'eja a Sec
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O caminho será fechado somente se A0 for uma fraçáo racional de 2n, ou seja, se À0 : 2rr '

($/ b),onde a e b sáo inteiros. Sob essas condições, após á períodos, o vetor do raio da partícula

terá efetuado lz revoluçóes completas e retornará à sua posição original. Podemos demonstrar

(veia o Problema 8.35; que, sÉ o potencial varia com alguma potência inteira da distância

;;ã;i i,i;i; f,,-r,,r- laminho náo circular fechado poderá resultar slment!3 se n : -2 ou

+ l. o caso ?? : - 2 corresponde a uma força da lei do inverso do quadrado - por exemplo,

a força gravitacional o., u'força eletrostática. O caso n : I 1 corresponde ao potencial do

oscilador harmônico. Para o cáso bidimensional discutido na Seção 3'4, concluímos que um

caminho fechado resultaria para o movimento se a razáo entre as frequências angulares dos

movimentos x e) fosse racional'

8.6 Energia centrífuga e potencial efetivo

Nas expressóes precedentes para i; 40, e assim por diante, um termo comum é o radical

O último termo no radical tem as dimensóes de energia e, de acordo com a Equaçáo 8'10,

também pode ser escrito como
,!l
' : ' ur'()'

2pr' 2'

como "energia potencial",

12
['=..

2l-tt.-

a "força" que deve estar associada com { é

d|t 1:t::--:-::ut|:
(tl lll'

Essa quantidacle é tradicionalmente denominada como força centrífuga,o apesar de náo

constituir uma força no sentido comum da palavra.T Entretanto, devemos continuar a utilizar

essa terminologia iamentárel. pois ela é de uso coslumeiro e conveniente.

,/
Se interpretarmos essa quantidade

Vemos que o termo P/Zpi pode ser interpretado

partículâ e, desse modo, poderá ser incluído com

definida por

12I'(f = t:(i + ,r*;

(8.32)

(8.33)

como a energia potenctal centrífrr'ga da

U(r) em wa enersia potencial efetiua

(8.34)

ler,amaórbitasfechadas,maS,emgeral,essescasosnãotêminteressede

um ponto de vista físico.
{iA expressão é mais prontamente reconhecida na forma 1,, : »tro2. A primeira apreciação real da força centríluga

foi feita por Huygens, que realizou um exame detalhado em seu estudo do pêndulo cônico em 1659

7têja a deçáo tólS pu.iobt". uma cliscussão mais crítica da força centrífuga.



Portanto,. I(r) é um potencialy'ctício que combina a função do potencial real ú/(r) com o termode energia associado ao movimento angular em torno do càntro de força. para o caso domovimenro de força central da lei do inrãrso do quadrado, a força é Íbrnecida por
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da qual

{-(i) =

Assim, a função do potencial efetit o para a atração gravitacional é

f'(,) : - 4t'

-f ,i»,t,:*t).

llr): _ lin l'
t 2pr]

(8.35)

(8.36)

(8.37)

Este potencial efetil'o e suas componentes são mostrados na Figura tj.5. o valor do potencialé arbitrariamente considerado cômo senclo zero em i-: r. (Isso f,rca implícito na Equação8.36, onde omitimos a constante de inteeração.)
Podemos agora tirar conclusões siililares àquelas da seção 2.6 sobre o movimento deuma partícttla em um poço de potencial arbitrárlo. Se fizermos um gráfico da energia total

'E da partícula etn um diagramà similar à Figura B.s, pc,de.ernos idàirtificar t.e, ..§i0., a.interesse (veja a Pigura 
.s 

ol se a energia tolar é poritiua ou zero (por exemplo, Àr > 0), omovimento não será limitado: a partícuú ,. -o.,".á em direção ao centro cla força (localizadoem ?' : 0) de uma distância infinitamente afastada até "colidir" com a barreira a. pot.rr.lot ropottto de,uol,to ,_= 
-r.re 

ser refletida de 
'olta em direção a um r i.finitament. g.""ã;. ôbseneque a altura da linha, de ertergia total constante acima de Iz(r) em qualquer r, como r= naFigura 8'6, é igual a'-p,". r)esie mocro, a verocidade 

'etorial'.âaiut r' é anulada. -"# ilsinal no(s) ponto(s) de volta.

I
I
t r1, I I elq
i .,.. -: -lPr 't' -

d
?Í
u

i.j

FIGL:
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E, o tttc,

distâ,nciar
E* na Fiqr
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real. Par'.:

Os It

em dir er
Figura r.
e r2c. c)

O potertr
relativo <

núcleos c

l: 21/t.
de ligaçri

FIGURA 8'5 o pote.cial,efeti'o da. atração gra'itacional I(r) é composto pelo termo
do potencial real -ll ,/ r e da ene.gia puterrciul .."r.rf"'gn t,j2prr. 
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somente por causa cla escolha arbitrár'ia de 1'(i) :11 sm

5rl
O

d

FIGURA 8.6 Podemos comentar muito acerca do movimento obsen'ando a energia total E em

um grálico da energia potencial' Por exemplo' para a energia E' o movimento

da partícula náo te; limitaçáo. Para a energia E, a partíclrla é limitada com

tr, í r'5 rl. Para a energia E" o movimetrto tenr r': ri e é circr-tlar'

Se a energia total é negativas e se encontra entre zero e o valor mínimo de I(r)' como

E, o mo'imento será limiãdo, com ,? 3 r'í ra. Os valores 12 e r'4 
.sáo 

pontos de volta o.

;tÃ;i; upriaui.,n do árblta. Se E é igual ao valor mínimo da ênergia potencial efetiva (veia

E, na Figura 8.6), o raio da trajetória dã partícula hca limitado ao vaúr único r', s sn1f,6 i : t.l

pl.u toio. os valores do tempt' Desse modo' o movimento é circular'

valores cle E menores doque Il,,i,, : *@tf/212) não resultam em mo\rimento fisicamente

real. Para esses casos, ,.': ( 0 e a velocidade é imaginária'

Os métodos discutidos nesta seçáo sáo utilizados com frequência -em 
p_esquisas atl-rals

em diversos campos, .rf..iut*"r-rte ám físict atômica, molecular e nuclear' Por exemplo' a

Figura 8.7 mostra o. fã,.r-iuis totais.efetivos .úcleo-núcleo para o espalhamento 6e 28Si

e 12C. O potencial totzi inclui as contribuiçóes eletrostática (coulomb), nuclear e centrífuga'

o potencial para 1 : 0á indica o pot.rr.iál sem nenhum termo centrífugo. Para um valor

relativo de quantidacle de mor,imento angular de 1 :20fi, existe um "bolsão" onde os dois

nírcleos do espalhamento podem se ligar 1-*.t-n que por um breve período de tempo)' l'ara

l: 25ft,a ,,barreira" centrifuga é cloriinante " 
o, ,-rú.lã.rt náo podem fbrmar nenhum estado

de ligação.

e É a clenominação cla<la a pontes, ou posiçôes' de mator

(N.R.-ll)

ou menor zrÍàstamento de um rnovimento confinado'
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OJ

z._-20
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!

l0

A Equaçã

Esta é a e,

excentric:
formadas
conjunto!
fixo (o for

mostrada
O val

um valor
correspor
'{}rirr Coffe
termos c(

movimelr
Váricr

acordo cc'

FIGURA 8.

roJohann ts

corpo se ln(

681012t|
Distância entre os centros dos núcleos (10-15 p;

FIGURA 8.7 o potencial totar (eretrostática (coulomb), nuclear e centrífuga) do
espalhamento de núcreos de 28si por r2c para vários valoresáa quantidade
de movimento angular / como uma funçãà da distância entre os núcleos. para
l: zqk existe um bolsão raso oncle os dois núcleos podem estar ligados por
um breve período de tempo. para 7 : 15fi os núcleás não se ligaml

8.7 Moümento planetá{o - problema de Kepler
A equação da trajetória de uma partícula se movendo sob a influência de uma força central
cuja magnitude é inversanrcnte proporcional ao quadrado da distância entre a pa.tícula e ocentro da força pode ser obtida (veja a Equação S.i Zy ae

:{ (l/ r2 ) tlr

A integral pode ser calculada se a variável é alterada paía u= l/r (vejao problema g.2). Sedefinirmos a origem de 0 de modo que o valor mínimà de r ocorra em g : 0. obtemos

0 (r)

cos0 :

Vamos agora definir as constantes a seguir:

+ constante (8.38)

(8.39)

12 I
-.-*l1th r

12a=-
1tk

t, 'ü:t'Éi:./ \ tk

Potencial núcleo - núcleo

,*Q,*

2L:t2

*,t

(8.40)
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A Equaçáo 8.39 agora pode ser expressa como

a
r
:1+scrrs0

Esta é a equação de uma seção cônica com um foco na origem.10 A quantidade e é denominada
excentricidade, e 2a é denominado como latus rectum da órbita. As seções cônicas sáo

formadas pela interseção entre um plano e um cone. Uma seção cônica é formada pelos

conjuntos (loci) de pontos (formado em um plano), onde a razão entre a distância a um ponto
fixo (o foco) e uma linha fixa (denominada diretriz) é uma constante. A diretriz da parábola é

mostrada na Figura 8.8 pela linha vertical tracejada, desenhada de modo qte r/f : l.
O valor mínimo de r na Equaçáo 8.41 ocorre quando 0 : 0, ou quando cos 0 assume

um valor máximo. Desse modo, a escolha da constante de integraçáo na Equação 8.38

corresponde à medição de 0 a partir de 6,;n, cujâ posiçáo é denominada como o pericentro:
r;],.r corresponde ao apocentro. O termo geral para denominar os pontos de volta é ápsides. Os

termos correspondenres para o movimento em torno do Sol sáo peri,élio e afelio, e para o
movimento em torno da Terra, perigeu e apogeu.

Vários valores de excentricidade (e, portanto, da energia E) classificam as órbitas de

acordo com as diferentes seçóes cônicas (veja a Figura 8'8):

(8.41)

e ) l,
^- Io - Lt

0(s( I,
s:0,

Ii> 0

F,: O

l,r,i,, ( l,< 0

ri: r,i,,;,,

Hipérbole, e > I

Hipérbole

Parábola

Elipse

Círculo

enrr.ii
la c,,

(E-38t

2r. \c

(8-39 t

t8.{0 t

FIGURA8.8 As órbitas dasvárias seções cônicas sáo mostradasjuntamente com suas excentricidades e

l0 fohann Bernoulli (I667-1748) parece ter sido a primeira pessoa a provar que todas as órbitas possír'eis de rrm

corpo se movendo em um potencial proporcional a llr são seçóes cônicas (1710)'
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FIGURA 8.9 A geometria das órbitas elípticas é mostrada em termos dos
parâmetros a", e, a e b. P e P' sáo os focos.

No caso do movimento planetário, :1s órbitas são elipses com os eixos maior e menor
(iguais a 2a e 2b, respectivamente) fornecidos por

Sh
P

T
d

+-=

üh
u-- -.-.--.-::-'' I - cj :t Ilrl

t,- d 
- 

I

Vl - ", Vzplt:l

at:?as
I

Como toda a ârea A da elipse é varrida ern um período completo r, temos

fi .)u llI rr :tl ,rlJ,, I ),'

__!trr,
I'

(8.42)

(8.43)

(8.45)

Obsen'an

Portanto.

Este

semieiro
este resu
consicleu
Kepler c,

dos eiro.
os plar.ret
é diferen

identific:

e a afirtr:
em relat
cerca cle

aproxiur
Poclt

I. Ot it

Lt. ,1 àr

lll. O qu

Veja a 1r

TABELI

Sol
Mercúrit,
Vênus

ll As quar:
12 Publicar
os plalrer.r

anos o ell'
em gt:tnti

Desse modo, o eixo maior depende somente da energia da partícula, ao passo que o eixo menor
é uma função de ambas as primeiras integrais do movimento, E e l. A geometria das órbitas
eiípticas em termos dos parâmetros a, e, a e b é mostrada na Figura 8.9; P e P' sáo os focos.
Com base nesse diagrama, vemos que as distâncias apsidais (I.;n e 4,,," medidas a partir dos
focos da órbita) são fornecidas por

(8.44)

Equação 8.12 para a

d),;,,rr,=//(l-c) :r_rI
(v(

ri,,.,. I rr( I + e1 : I _ 
"l

Para determinar o período do movimento elíptico, reescrevemos a

velocidade areal comcr

A área da elipse é obtida por ,{ : rob e, utilizando a e á das EquaçÕes 8.12 e 8.43, temos

2p2phl
t:-.Tr(tu: . _.-:t t 2l1il r/yplt)

(8.46)
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Obsenamos também, das Equaçóes 8.42 e 8.43, que o semieixo menorll pode ser expresso como

b: laa
Portanto, pelo fato de cv : P/p.k, o período r também pode ser expresso como

(8.41)

Semieixo maior da órbita
(emunidadesastronômicas") Peúodo(anos)

(8.48)

n1 {1 nr, (8.4e)

Massa (em unidades de
Excentricidade massa da Terrab)

1rr2 u
-'.! - 

' .,;I - (t
k

:n{fr

,{21

.{3r

:flr)r
)ita.
({,i.
dc,.

i-{{r

I-â. .r

Este resultado, indicando que o quadrado do período é proporcional ao cubo do

semieixo maior da órbita elíptica, é conhecidci como Terceira Lei de Kepler.12 Observe que

este resultado se relaciona ao problema equivalente de um corpo; desse modo, é preciso

considerar o fato de que ele é a massa reduzida p, que ocorre na Equaçáo 8.48. Na realidade,

Kepler concluiu que os quadrados dos períodos dos planetas eram propol'cionais aos crrbos

doi eixos maiores de suas órbitas - com a mesma constante de proporcionalidade para todos

os planetas. Nesse sentido, a afirmaçáo é apenas parcialmente correta, pois a massa reduzida

é diferente para cada planeta. Em particular, pelo fato de a força gravitacional ser obtida por

1'(r): -!!!*: -+r- l'-

identificamos h : Cttt1rt,. Portanto, a expressão Para o quadrado do período se torna

., +7r- (
C(n1 I ttt,')

4r: o:"

(;n,'

e a afirmação de Kepler é correta apenas se a massa rz, de um planeta puder ser desprezada

em relação à massa m, do So1. (Porém, obsen'e, por exemplo, que a massa de Júpiter é

cerca de 1/1000 da maisa do Sol, de modo que náo é difícil perceber o afastamento da lei

aproximada nesse caso.)
Podemos agora sumarizar as leis de Kepler:

I. Os planetas se mot)ern em órbitas elípticas em tlrno do Sol, cun o S0l ocupando wn dos focos.

ll. A área por unirlarfu cle temfio uarrida poíu* tetor de raio clo Sol até o l1l,aneta é con,stante.

UI. O qntlrctdo clo períodct de ron planeta r proportional ao ttúo do eixo maior da órbita do plo,neta.

Veja a Tàbela 8.1 para obter algumas propriedades dos principais objetos no sistema solar.

TABELA 8.1 Algumas propriedades dos Principais objetos no sistema solar

L{5 r

t\

Sol
Mercúrio
Vêrlrs

0,3871
0,i233

0,2,108
0,ti r 52

0,2056
0.0068

332,830
0,0ir52
0,814

ll As quantidades a e ô são clenominadas conro semieixo maior e semieixo menor. resPectlvamente.
12 Publicada por Kepler em 1619. A Segunda Lei de Kepler é enunciada na Seção 8.3. A Primeira Lei (1609) dita que

os planetas se movem em órbitas elípticas com o Sol em trm dos Íbcos. O trabalho de Kepler precedeu em qrrase t30

anãs o enunciaclo das leís gerais do movimento por Nervton. Na realidade, as conclusôes de Nervton foram baseadas

em gr-irnde parte nos estlrclos pioneiros de Kepler (e nos trabalhos de G.alileu e Huvgens).
L46r
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TABELA 8.1 Algumas propriedades dos principais obietos no sistema solar (continuação)

Semieixo maior da órbita
(emunidadesastronômicas') Periodo(anos) Excentricidade

Massa (em unidades de
massa da Terraà)

Terra
Eros (asteroide)
Marte
Ceres (asteroide)

Júpiter
Safrrnro
Urzrn<;

Netuno
Plutão
Hallel' (con'reta)

1,000

2xI0e (?)

0, 1 074
1/8000 (/)

317,89
c

I4,56
17,lit
0,002
_10 1{)

8.8 Dinârr

Em nenhum rt

e interessante
muito comPle
corpos e o mc

viagem ProPor
As órbitas

A manobra m

sentido da qr

simultaneame
por um mo\.i
para outra l1(-

Terra e por \
de gasto míni
primeiro rer.n

que interceptl
elíptica para I

Podemos
Hohmann, ca

torno do Sol I

órbita de trar
somente a atl

Para círct

1,0000
1,4583
1,5237

c

5,2028
9,5388
19, 1 91

30,061
39,529

18

1,0000
1,7610
1,8809
4,603ir

c

29,456
84,07
164,81

248,53
76

0,0167
n 9990

0,0934
0,0789
0,0,183
0,0560
0,0461
0,0100
0,2,184
0,967

" Uma unidade :rstronômic:r (A.U.) é o comprimento do semieixo maior da órbita da
IOri nilh:rs.
1'A massa <la Ibrra é aproximadamente 5,976 x l0?1kg.

'\"eja o Problema 8.19.

lêrra. UmaÀ.U. = l"lliil X I{)rr11 = 92,11 X

@
O cometa Halley, que passou próximo ao Sol
altamente elíptica com excentricidade 0,9tr7 e

mínima e máxima do Sol.

Soluçdo. A Equaçáo 8.49 relaciona o período
Como m (cometa Halley) ( m..,.

no início de 1986, move-se em uma órbita
período de 76 anos. Calcule suas distâncias

do movimento com os semlerxos malores.

( {;,,,,,,, r:r\ r :r

í1 : I - I

\42- )

24h..,.

dias

4r-2

í? : ?,68 y 1012 rtt

Utilizando a Equação 8.44, podemos determinâr Ii,,,,,e )i,,.,..

,i,,i,, : 2,68 X 101: ln(l * 0,967) : B.B X l()r1) rn

r,,,,,,: 2.6U X l0l: rn(l + 0.9ô7) :3,27 X I0r2 m

Esta órbita leva o cometa para dentro da trajetória de Vênus, quase na órbita de Mercúrio; para
fora, até após a órbita de Netuno; e, algumas vezes, até a órbita moderadamente excêntrica de
Plutão. Edmond Halley recebe geralmente o crédito por despertar a atençáo do mundo sobre
o trabalho de Newton sobre as forças gravitacional e central. Halley ficou interessado após
observar pessoalmente a passagem do cometa em 1682. Como um resultado parcial de uma
aposta entre Christopher Wren e Robert Hooke, Halley perguntou a Newton em 1684 sobre
quais trajetórias os planetas devem seguir se o Sol os atraísse com uma força inversamente
proporcional ao quadrado de suas distâncias. Para surpresa de Halley, Newton respondeu
"Elipses, é claro, por quê?". Nervton tinha trabalhado sobre esse assunto durante os 20 anos
anteriores, porém ainda não havia publicado o resultado. Com um esforço cuidadoso, Halley foi
capaz em 1705 de prever a aparição posterior do cometa, que agora leva o seu nome, em 1758.

. Nrnj\t0-r . 1il.1)!)
kg' /'

/ 3t;'iu,,,'
X l():i" ligl[76arro:' \ anos

3b00 s\:_l
horas /(,,*,, *

Para uma tra

onde temos I

Indicamos o

Se calcularn'r

onde u1l é a

Figura 8.10.

r3Veja Kaplatr
espaciais, plop
(planetárias) n,



CAPÍTULO 8 - Mor,imento sob uma Íbrça central 269

8.8 Dinâmica orbital

Em nenhum outro lugar a utilização do movimento de força central é mais útil, importante

e interessante do que na dinâmica espacial. Apesar de a dinâmica espacial ser, na realidade,

muito complexa em decorrência da atraçáo gravitacional entre uma espaçonave e os r'ários

corpos e o movimento orbital envolvidos, examinaremos dois aspectos muito simples: uma

via§em proposta à Marte e os \roos que passam pol cometas e planetas.
-As 

árbilas sáo alteradas por meio de um ou vários empuxos dos motores do foguete.

A manobra mais simples é um único empuxo aplicado no plano orbital que náo altera o
sentido da quantidaáe de movimento angular, mas altera a excentricidade e a energia

simultaneamênte. O método mais econômico de transferência interplanetária é formado

por um movimento de uma órbita circular heliocêntrica (movimento orientado pelo Sol)

para outra no mesmo plano. Este tipo de sistema é razoavelmente bem representado pela

'I"..u. por Marte, e uma transferência de Hohmann (Figura 8.10) representa a trajetória

de gastomínimo de energia total.l3 l)ois acionamentos dos motores são necessários: (1) o

primeiro remove a espaçonave da órbita circular da'Ierra e a insere em uma órbita elíptica

que intercepta a órbita de Marte; (2) o segundo acionamento transfere a espaçonave da órbita

elíptica para a órbita de Marte.- 
Podàmos calcular as mudanças de velocidade necessárias para uma transferência de

Hohmann, calculando a velocidade de uma espaçona\re se movendo na órbita da Terra em

torno do Sol (r, na Figura 8. 10) e a velocidade vetorial necessária para "emputtâ-la" para uma

órbita de transferência elíptica que pode alcançar a órbita de Marte. Estamos considerando

somente a atraçáo gravitacional do Sol e não a da Terra e Marte.

Para círculos e elipses, temos, da Equação 8.42,

tt: -L2o

Para uma trajetória circular em torno do Sol, essa equaçáo se torna

1.,k
:-lillti--

') ' t.l

onde temos?: T + L/. Resoh,emos a Equaçá" y para ur:

ln,,:!,r[
Indicamos o semieixo maior da elipse de transferência por a,:

2a1 : ry* t',

Se calcularmos a energia para a elipse de transferência no periélio, temos

t,,: -l' I '' k

' ,l + i: iltl7ti1 
* -

onde r,, é a velocidade de transferência do periélio. O sentido de u,, é ao

Figura 8.10. Resolvendo a Equação 8.52 para uíI, temos

(8.51)

(8.53)

IsVeja Kaplan (Ka76, Capítulo 3) para obter a prova. \\hlter Hohmann, um pioneito alemão na pesquisa de viagens

.rpniiuit,-p.opôs em 1925 o método mais eficiente em termos de energia de transferência entrc órbitas elípticas

(pianetárias) no mesmo plano, utilizando somente duas alteraçóes de velocidade vetorial.

l
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FIGURA 8,10 A translerência de Hohmann para uma viagenr de ida e volta entre
Terra e Marte. Flla representa o menor gasto de enerÉJia.

A velocidade de transferência Áu, necessária é justamente

Calcule o te
da Terra pt
estejam enl

Soluçao. I

Uma vez q

CSSA OCOITé

A velocicia

Pocler

,"-,
na direçii
transferêr
der,erlt se

esPaçona
Apesr

energia.
Marte, a

e Marte (

O tempo
2,7 anosl
ou utilizl

De modo similar,

I

onde

Àr/l : t)6 * 7\ (8.54)

para a transferência da elipse para a órbita circular de raio 12, temos

Àrr., : i,: - t,r: (9.55)

(8.56)

(8.57)

pode ser

órbita de

Tk
^,1_,,: - ! lrr;

O sentido de t,r: é ao longo de v, na l'igura 8.i0. O incrernento total da velocidade
determinado pela adição das mudanças de velocidade, Azr = Àzr, * Àr,.

O tempo total necessário para efetuar a transferêncra'l', é um meio-período da
transferência. A partir da Equaçáo 8.48, temos

Tr
lt- '.)

t',: n{|4, (8.58)
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@
Calcule o tempo necessário para que uma espaçonave efetue uma transferência de Hohmaun
da Terra para Marte e a velocidade de transferência heliocêntrica, supondo que os planetas

estejam em órbitas coplanares.

Solução. Precisamos inserir as constantes apropriadas na Equação 8.58.

nt ltt 1

;: (;rj,- : 
Z:rl-

I

((1.67 x lU r1 rn:r,/s2'kg)(1,99 y l0:r0ku)

: 7 .l>?t 1 I0 :l s:,/m:l (8.59)

Uma vez que klrn ocorre com frequência nos cálculos do sistema solar, expressamos também

essa ocorrência.

(8.60)

Podemos comparar/u,,

Para transferências aos planetas ern órbitas mais externas, a espaçonave deverá ser lançada

na direção da órbita da Terra de modo a ganhar a velocidade vetorial orbital da -l'erra. Para

transferência aos planetas em órbitas mais internas (por exemplo, Vênus), a esPaçorlave

deverá ser lançada em movimento oposto ao da -I'erra. L,m cada caso. o que importa para a
espaçonave é a velocidade vetorial relativa lzrl (isto é, em relação à lbrra).

Apesar de a trajetória da transferência de Hohmann representar o menor gasto cle

energia, ela não representa o menor tempo. Para uma viagem cle ida e volta da Terra a

Marte, a espaçonave terá que permanecer naquele planeta durante 460 dias até que Terra
e Marte estejam posicionados corretamente para a viagem de regresso (veja a Figura 8.11a).

O tempo total de viagem provavelmente seria muito longo (259 + 460 + 259 : 978 dias :
2,7 anos). Outros esquemas utilizam mais combustível para ganhar velocidade (Figura 8.1 1b)

ou utilizam o efeito "estilingue" de voos. Uma missão de voo desse tipo passando por Vênus

sor )

2.28 x l0rrrl)

r:r) r,':(l.gg y IQrr 61:r':

;nsferência é fornecida na Equação 8.53.

sr; 12.:x x l0rr rrr )lr r

)(3.71r y l0rIrn) l
i]2,7 kni/s

bital da Têrra (Equação 8.51).

'/s- l'--.l :!().fikrrrz's
lr _l

1.33 X l0!o rnTs!

I

1(r,-".., 
-srt * lv,,.r" sol

I
-( l.5U x l()rr rrr + !.2()'

i.*n * rorr rn
r(7,53 X l0-:rt sln:r)
2.2-1 X l07s
259 dias

necessária para a transÍ

[:tt.s: x lo:t'rn)s];
-I-L (1.;t)x l()rrrrr)(i

= 2,27 X 10r m,/s : il2

com a velocidade orbit;

ft.:t:t x l()!"rrr*sl

I t .ro X lorr rrr

\{irrtc

r*

s!Ár

L:
m.

,=

A velocidade heliocêntrica
1

'drL'

l€ \c:

ta tir

858 r
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1. Partida da Têrra
2. Chegada em Marte
3. Partida de Marte3 ,1. Clr.grda na Têrra

1. Partida da Têrra
2. Chegada em Marte
3. Partida de Marte
4. Passagem por \rênus
5. Chegada na Têrra

(c)

FIGURA 8.11 Viagens de ida e volta da Têrra a Marte. (a) A missão de menor energia (transferência de
Hohmann) requer uma longa estadia em Marte antes do retorno à Têrra. (b) Uma missáo
mais curta parfa Marte requer mais combustí\,el e uma órbita mais próxima ao Sol. (c) O
combustível necessário para a missáo mais curta de (b) pode ser melhorado ainda mais se
Vêmrs estiver posicionado para uma assistência da gravidade durante o vôo.

(veja a Figura 8.1 lc) poderia ser efetuada em menos de 2 anos com somente algumas poucas
semanas nas proximidades fle (ou em) Marte.

Nos últimos anos, vár{as espaçonaves escaparam da atração gravitacional da Terra
Dara exploração do nosso sistema solar. Esse tipo de transferência interplanetária pode ser
dividido em três segmentos: (1) escape da Terra, (2) transferência heliocêntrica paia a área
de interesse e (3) encontro com outro corpo - mais distante, como um planeta ou cometa.
O combustível necessário para essas missões pode ser enorme; porém, um truque inteligente
tem sido planejado para "roubar" energia de outros corpos do sistema solar. Como a massa
de uma espaçonave é mutíssimo menor que a dos planetas (ou de suas luas), a perda de
energia do corpo celeste é desprezível.

Examinaremos uma versão simples desse voo ou efeito estilingue assistido pela gravidade.
Uma espaçonave vindo do infinito se aproxima de um corpo (rotulado como,B), intérage com
-B e se afasta. A trajetória é de uma hipérbole (Figura 8.12). As velocidades vetoriais inicial
e final, em relaçã,0 a B, sáo indicadas por u: e u',, respecrivamente. o efeito líquido sobre a
espaçonave é um ângulo de deflexáo ô em relaçáo a B.

Se examinarmos o sistema em algum sistema de referência inercial no qual ocorre o
movimento de .8, as velocidades vetoriais da espaçonave podem ser muito diferentes p or causa
d'o mouimento de B. A r,elocidade vetorial inicial u, é mostrada na Figura 8.13a e z, e ur sáo
mostrados na Figura 8.13b. Obsen'e que a espaçonave aumentou sua velocidade. rrrLdou
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sua direçáo. Um aumento na velocidade vetorial ocorre quando a espaçonave passa por trris
da direção do mouimento de B. De modo similar, uma diminuição na velocidade vetorial ocorre
quando a espaçonave passa na frente do movimento de ,8.

Durante os anos 1970, os cientistas no Laboratório de Propulsáo a Jato da NASA
(Administraçáo Nacional de Aeonáutica e Espaço) perceberam que os quatro maiores planetas
de nosso sistema solar estariam em uma posição favorável para permitir que uma espaçonave
em missáo passasse por eles e por muitas de suas 32 luas conhecidas, em uma única "Grande
Excursáo" relativamente curta, utilizando o método assistido pela gravidade que acabamos
de discutir.

ra ci.
ni:ri,,
c ()
la-i. ..

tx)l-lca!

Tcrr:r
rde .cr
a árca
omeIa.
ligente
m:1!!a

rda cle

rdacle.

íe C(-)Ill

inicial
obre a

orTe o
f {CtL\Q

:'. ião
nudotr

FIGURA 8.12 Uma espaçonave voa próximo de um grande corpo .B (como um planeta)
e ganlp velocidade ao voar por trás do sentido de movimento de B.
De modo similar, a espaçonave perde velocidade ao passar na fi-ente do
sentido de movimento de -8. A direçáo da espaçonar,e também muda.

(a)

(b)

FIGURA8.13 Os vetores vi e vf indicam as velocidades vetoriais inicial e final da
espaçonave em relação a -8. Os Yetores u- e u, ndicam as velocidades vetoriais
emumsistemadereferênciainercial. (a) v,: v,,* v',. (b) v,: v,, * vl.
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Esta oportunidade de alinhamento de planetas só ocorreria novamente em 175 anos. Por
causa de restriçóes orçamentárias, não houve tempo para desenvolver a tecnologia necessária
e somente uma missão de 4 anos para visitar Júpiter e Saturno foi aprovada e planejada.
Nenhum equipamento especial foi colocado a bordo das espaçonaves gêmeas Voyager para um
encontro com Urano e Netuno. As Voyagers I e 2 foram lançadas em lg77 para visitas aJúpiter
em 1979 e Saturno em lg80 (Voyager 1) e em l98l (Voyager 2).Em decorrência do sucesso
dessas visitas a Júpiter e Saturno, recursos hnanceiros foram aprovados posteriormente para
estender a missão da Vot;ager 2 para incluir Urano e Netuno. As Voyagers agora se encontram
em uma trajetória para fora do nosso sistema solar.

A trajetória daVo»ager 2 é mostrada na Figura 8.14. O efeito estilingue da gravidade permitiu
o redirecionamento da trajetória da Voyger 2, por exernplo, na direção de Urano quando ela
passasse por Saturno, utilizando o método mostrado na Figura 8.I2. A atração gravitacional
de Saturno foi utilizada para puxar a espaçonave para fora de sua trajetória em linha reta e
redirecioná-la em trm ângulo diferente. O efeito do movimento orbital de Saturno permite um
aumento na velocidade da espaçonave. Foi somente graças a esta técnica assistida pela gravidade
que se tornou possível a espetacular missão daVoyger 2 em um breve período de apenas 12
anos. A l/olager 2 passou por Urano em 19i16 e por Netuno em 1989 antes de seguir em direção
ao espaço interestelar em uma das missões mais bem-sucedidas já realizadas. A maioria das
missões planetárias agora se beneficia da assistência gravitacional. Pãr exemplo, o satélite Gatileo,
que fotografou as espetaculares colisões do cometa Shoemaker-Lery comJúpiter em 1994 e que
alcançou este planeta em 1995, foi lançado em I989. porém se reaproximou cla Terra duas vezes
(1990 e 1992) e também deVênus (1990) para ganharvelocidade e se redirecionar.

Uma exibição espetacular em termos de voo ocorreu entre os anos 1982-1995 por uma
espaçonave inicialmente chamada de Sun-Earth Explorer 3 (ISEE-3). Lançada em 1978, sua
missão consistia no monitoramento do vento solar entre o Sol e a Terra. Durante 4 anos, a
espaçonave circulou no plano da elíptica a cerca 3,2 milhões de quilômetros da Terra. Em
1982 - uma vez que os Estados Unidos decidiram por náo participar de uma investigação do
cometa Halley com uma espaçonave com a colaboração conjunta da Europa, do Japáo e da
Rússia em 1986 -, a NASA decidiu replogramar a ISEE-3, rebatizando-a como International
Cometarl Exltlorer (ICE), e enviá-la na direçáo do cometa Giacobini-Zinner em setembro
de 1985, seis meses antes do voo da outra espaçonave com o cometa Halley. A jornada
subsequente de três anos do I(E foi espetacular (Figura 8.15). A trajetória do ICE incluiu
duas excursóes próximas à ftrra e cinco voos em torno da Lua ao longo de sua viagem
de milhóes de quilômetros até o cometa. Durante um dos voos, o satélite se aproximou
120 km da superfície lunar. A trajetória completa pode ser planejada com precisáo, pois se
conhece muito bem a lei da força. A interação subsequente com o cometa, a 70,8 milhÕes de
quilômetros da Terra, incluiu uma excursão de 20 minutos através da trajetória do cometa -
a cerca de 8.000 quilômetros atrás de seu núcleo.

l98ti l9B9 Voyger 2

FIGURA 8.14 AVolager 2 foi lançada em 1977 e passou porJúpiter, Saturno, Urano
e Netuno. Assistências gravitacionais foram utilizadas na missáo.
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FIGURA 8.15 A espaçonave da NASA inicialmente batizada como lsEE-J Í'oi
reprogramada como International Cometary Explorer e enviada
em uma espetacularjornacla cle três anos, utilizando assistências
gravitacionais em seu caminho até o cometa Giacobini-Zinner.

8.9 Angulos apsidais e precessão (opcional)

Se uma partícula executa um movimento não circular limitado em um campo de força
central, a distância radial do centro da força até a partícula deverá estar sempre na faixa
),,,,, à / à 7;,,;,,, ou seja, r deverá eltar limitado pelas distâncias apsidais. A Figura 8.6 indica
que somente dtzs distâncias apsidais existem para o movimento náo circular limitado. porém,
ao executar uma revolução cgmpleta em 0, a partícula não poderá retornar à sua posição
original (veja a Figura tl.4). A separaçào angular entre dois valores sucessivos de r : r;,.,.,
depende da natureza exata da Íbrça. O ângr-rlo entre dois ápsides quaisquer consecutivos é
chamado de ângulo apsidal, pois, urna vez que uma órbita fechadá clevã ser simétrica em
torno de qualquer ápside, conclui-se que todos os ângulos apsidais desse mor,imento devem
ser iguais. O ângulo apsiclal do movimento elíptico, po. é"e*plo, é jusramente z. Se a
órbita não é fechada, a partícula alcança as distâncias apsidais 

"^ potrtoi cliferentes em cada
revolução. Desse modo, o ângulo apsidal não é uma fração raciônal de 2n, como exigido
para uma órbita fechada. Se a órbita é qu.a.se fechada, os ápsides entram em preces5ào, ou
giram lentamente no plano do movimento. Este eÍêito é exatamente análogo à Àtação lenta
do movimento elíptico de um oscilador harmônico bidimensional cujas fre"quências narurais
para os movimentos de x e 1 são quase iguais (r,ej2 a Seção 3.3).

Como a força da lei do inverso do quadrado exige que todas as órbitas elípticas sejam
exatamente Íêchadas, os ápsides deverão permanecer fixos no espaço o ternpo todo.
Entretanto, se os ápsides se movem com o tempo lentamente, isto indica que a lei cla lorça
sob a qual o corpo se move não varia exatamente conforme o inverso ão quadr:rdo da
distância. Este fato importante foi percebido por Newton, que indicou q,-r. qr,olqr.r avanço
ou regressão do periéIio de um planeta iria requerer que a dependêniia iadiál da lei da
força fosse ligeiramente diferente de llr2. Desse modo, argumentou Neurton, a obsen,ação
da dependência do tempo dos periélios dos planetas seria um teste sensír,el da validade da
forma da lei de gravitação unir,ersal.
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Na realidade, para o movimento planetário dentro do sistema solar, espera-se que, em

decorrência das perturbaçÕes introduzidas pela existência de todos os outros planetas, a

força experimentada por qualquer planeta não varia exatamente conforme i. caso r seja

medido a partir do So1. Entretanto, esse efeito é pequeno e somente ligeiras variaçóes dos

periélios planetários têm sido observadas. Por exemplo, o periélio de Mercúrio, que mostra o

maior efeito, avança somente cerca de 574" de arco por século.la Os cálculos detalhados da

influência dos outros planetas no movimento de Mercúrio predizem que a taxa de avanço do
periélio deverá ser de aproximadamente 531" de arco por século. As incertezas nesse cálculo são

considera\,elmente menores do que a diferença de 43" entre a obsen ação e o cálculol5 e, por um
tempo considerável, esta discrepância foi a dificuldade náo resoh,ida mais marcante na teoria
ne$,toniana. Sabemos agora que a modificaçáo introduzida na equaçáo de movimento de um
planeta pela teoria geral da relatividade lel,a em conta quase de forma exata a diferença de '13".
Este resultado é um dos maiores triunfos da teoria da relatividade.

A seguir, indicaremos a forma pela qual o avanço do periélio pode ser calculado a partir
da equaçáo modificada do movimento. Para realizar esse cálculo, é conveniente utilizar a

equaçáo do movimento na forma da Equação 8.20. Se utilizarmos a lei da gravitação universal
para -F(r), podemos escrever

d2u rnr,,-I tt 
-tl]r F

Gm2lI
(8.61)

l!

onde consideramos o movimento de um corpo de massa ?n no campo gravitacional de um
corpo de massa M. Portanto, a quantidade rr é a recíproca da distância entre ?z e M.

A modificação da lei da força grar,itacional requerida pela teoria geral da relatividade
insere um pequeno componente na força que varia conforme L/ rt ç: ui). Assirn, temos

l
'il

e podemor
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caso do ter
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(8.62)

onde c é a velocidade vetorial de propagação da interaçáo gravitacional, sendo identif,rcada

com a velocidade vetorial da luz.16 Para simplihcar a notação, definimos

(8.63)

1'1 Esta precessão é adicional à pr-ecessão gelal do equinócio em relaçiro às estrelas "fixas", totalizando 5025, 645"
+0,050" por século.
li Em 1845, o astrônomo fi'ancês Urbain.feanJoseph Le \êrrier (l8l 1-1877) chamou a atenção pela primeira vez sobrc

a irregularidade clo movimento de N{ercúrio. Estudos similares efetuados por Le Verrier e pelo astrônomo inglês John
Couch Adarns sobre as irlegularidades clo movir.nento de Urano lev:rram à descoberta clo planeta Netuno em 1846. Um
relato intelessante desse episódio é Í'ornecido por'furner (Tü04, Capítulo 2). Em relzrçáo a esse tema, devemos observar
que as perturbaçóes podern ser periódicas ou, seur.lares (isto é, sempre aumentando conr o tempo). I"aplace clemonstrou
em 1773 (publicação em I776) que qualquer perturüaçáo do movimento médio de um platteta, pror,ocada pela atraçào

de outro planeta, deve ser periódica, apesar de que o período pode ser extr€mamente longo. Este é o caso de Mertúrio.
A precessáo cle por século é periódica, porém o período é tão longo que a alteração de século a século é pequena
quando comparada ao efeito residual de 43".
16 Metade do termo relativístico resulta de eleitos compleensíveis em termos da relatividade especial, conr'ém vet
dilataçáo do tempo (t/3) e efeito da quantidade de movimento relatir'ístico (1/6). Avelocidade vetorial é a rnais alta
no periélio e mínima no alélio (r,eja o Capítulo 14). A outra metade do termo aparece em decorrência dos efeitos
relatir,ísticos e está associada ao tempo finito de propagaçáo das itrteraçóes grar,itacionais. Desse modo, a concordâtr-
cia entre teoria e experimentação confirma a prer,isáo de que a velocidade vetorial de propagação gravitacional é a
mesma que a velocidade da luz.
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CAPITULO 8 - Movimento sob lrma força central

e podemos expressar a Equação 8.62 como

* ôtz (8.64)

Esta é uma equação não linear e utilizamos um procedimento de aproximação sucessiva Pal-a

obter uma soluçáo. Escolhemos a primeira solução como sendo a soluçáo da Equação 8'64 uo

caso do termo ôrrr ser desprezado:17
1ut:ã(1 *ecos9)

Este é o resultado f:rmiliar da força pura da lei do inverso do quadrado (veja a Equação 8.41).

Obser-ve que a aqui é o mesmo termo def,inido na Equação 8.40, exceto pelo fato de que p Íbi

substituído por /7?. Se substituirmos esta expressão no lado direito da Equação 8.64, encontramos

+ u :1 u À-fl + 2e c.s g + e?c,s:01
a

onde cos20 foi expandido em termos de cos 20. A primeira função tentativa, qrrando

substituícla no lado esquerdo da Equação 8.64, reproduz somente o primeiro termo no lado

direito: 1/a. Portanto, podemos elaborar uma segunda tentativa de função, adicionando em

p1 um termo que reproduza o restante do lado direito (na Equação 8.66). Podemos verificar
que essa integral particular é

.)
c,

-F eÉl sen H - c<»s 20
6

Desse modo, a segunda tentativa de função é

ue: 1\ + t(l)

Se interrompermos o procedimento de aproximção nesse ponto, temos

It= tl',- tt, * tt,,t-'t'

lôrl
-(1, ecosH) f -,0senâla'a:l

(l- ll

,t0-

rl2 rt 1

-*tt:tle': u

: ; . *[t -,- 2e c.s , *;tr + cos 2o)] (8.66)

,,,,: *l(, - ç)

- [*( 
_,;) 

#.,,.2Í,]

(8.65)

(8.67)

(8.68)

onde reagrtrpamos os lermos em /ír e /ír.
Consiclere os termos no segundo'conjunto de colchetes na Equaçáo 8.68: o primeiro

deles é somente uma constante e o segundo é somente uma pequena perturbação periódica
do motimento kepleriano normal. Portanto, em uma escala mais longa de tempo, nenhtrm

desses termos contribui, na média, com qualquer mudança nas posiçóes dos ápsides. Porém,

no primeiro conjunto de colchetes, o termo proporcional a 0 produz efeitos seculares e. desse

modo, obsen,áveis. Vamos considerar o primeiro conjunto de colchetes:

(8.69)

l7 Eliminamos a trecessiclacle cle inserir uma fase arbitrária no argumento do termo do cosseno, escolhendo a medição

tle g a partir dzr posição do periélio, isto é, ir, tem o valor máximo (e, desse mo<lo, r, tem valor mínimo) enl 0 : 0.

,í*.,,,r.,, : j[' -r r:r'osÉ/ * Trr.'a]
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A seguir, podemos expandir a quantidade

ôe
= l+scos0*-0sen6 (9.20)

onde utilizamos o fato de que ô é pequeno para aproximar

ôôôcos-íl= 1, sen-íJ=-0

Desse modo, podemos escrever ur...,1". CODo

r *ec,s(r-3r)l (8.7r)

r * ecos(, - :r) : r + "(..,(,.,,, 
99 r sen(/,." *r)

TABELA
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d

Decidimos medir 0 a partir da posição do periélio em I : 0. Apariçóes sucessivas no
periélio resultam quando o argumento do termo do cosseno effi ?l,..rru. aumenta para 2n,
4T... , e assim por diante. Porém, um aumento do argumento por 2z exige que

o_ 9e:2,
d

2rla\H:-=2tl I +-ll-(ô/cr) \ "/
do termo relativístico na lei da força é deslocar o periélio em cada

valor
Portanto, o efeito
revoluçáo por um

2 rrô\:
(v

ou seja, os ápsides giram lentamente no espaço. Se consultarmos as definiçóes de a e ô
(Equações 8.63), encontramos

(8.72a)

(8.72c)

(8.72b)

Das Equaçóes 8.40 e8.12, podemos escrever lt : pka(l * e?): entáo, pelo fato dek: GmM
e p= ril, temos

/r; »i,tl\:À=riz.t , /

^ .- 
6z (;!-l

ar'ri1 - e:)

Portanto, vemos que o efeito é ampliado se o semieixo maior a for pequeno e se a
excentricidade for grande. Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol e que tem a órbita
mais excêntrica do que qualquer outro planeta, fornece o teste mais sensível da teoria.ls O
valor calculado da taxa de precessão de Mercúrio é 43,03" -f 0,03'de arco por século. O valor
observado (corrigido para a influência dos outros planetas) é 43 ,l l" ! 0,45" ,to de modo que
a previsão da teoria da relatividade se confirma de modo contundente. As taxas de precessào
para alguns planetas são fornecidas na Tàbela 8.2.

ls Clomo alternativa, podemos afirmar tlue o a\ranço relativístico clo periélio tem valor máximo para Nlercúrio em decorrência de a
rekrcidade letorial orbital ser mais alta para MercÍu-io e o parâmetro relatir,ístico r/r'mais alto.
1!r R. L. Durrcombe,Aslron..f . Ot, lZ+ 1tÔlO1; r,eja também-G. Nl. Clemence, Iler,. fr10d. P/ir,s. 19. 361 (19.17).
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Taxa de precessão (segundos de arco/século)

Planeta Calculada Observada

t.70 r

8.71 r

Li Il' ,

r l;.

(aclJ

,72at

72br

,fti-\ I

72ct

s€ l1

üita
Iro
alor
qLle

\\l( I

Mercúrio
Vêmrs
Terra
Marte

Júpiter

43,03 + 0,03
8,63
3,8,1

1,35
0,06

,13,11 -J- 0,45
8,,1 -f 4,8
5,0 t 1,2

8.10 Estabilidade de órbitas circulares (opcional)

Na Seção 8.6, indicamos que a órbita será circular se a energia total é igual ao valor mínimo
da energia potencial efetiva, E : V^in.Entretanto, de forma mais geral, uma órbita circular
é permitida para qualqu,er potencial atrativo, pois a força de atraçáo pode sempre ter um valor
suficiente para equilibar a força centrífuga pela escolha apropriada da velocidade vetorial
radial. Apesar de as órbitas circulares serem, desse modo, sempre possíveis em um carnpo
de força central atrativa, elas não são necessariamente estáveis. Uma órbita circular em r : p
existe se i'|| ,.,.r:0 para todos os l. Isto é possível se (ôl/í)r)1,-.r:0. porém, a estabilidade
é obtida somente se o potencial efetivo tiver um yalor uerdadeiramente mínimo. Toclas as outras
órbitas circulares em equilíbrio são instáveis.

Vamos considerar uma força central atrativa com a forma

k
-á(r) : - -

O potencial dessa força é

i,r1,.; :
e a função do potencial efetivo é l

As condiçóes para se obter um mínimo de v(r) e, desse modo, para se obter
circular estável com raio p, são

(8.76)

Aplicando esses critérios ao potencial efetivo da Equação 8.75, temos

k1
- r,- l' ,'{'^1)

(8.73)

(8.74)

(8.75)

uma órbita

12+--
2pr'

ár'l k t:
ll :- --,:(,
')' l, ,, P" PP'

O(t-t\\ :
p"k

t')
I

(8.77)

á 1'l rl: l'l
-l :0 I >()
ítt 

l, - r, itt:r l, t,



280 Dinâmica clássica de parúculas e sistemas

e

il'_' I 
-l

í)t2 l, r,

entáo

)tk 3l)
l\

p\tt= Í) ppl

(8.78)

(8.7e)

a frequência de
Expressamos a

(8.80)

(8.82)

Lembre.
órbita ci

.l
r'1, ,, : 1

,r:p,te

Substitrr

ou

Se defiIr

a Equaq-:

A soluçã

Se rr.,,i <
clarame.
oscilaçat

Pelo fat
desigual

ou, pekr
haverá r

Vatr
aquela c

nh ?rl2

p\ tt- 1) It

Substituindo prlr :r) da Equação 8.77 na Equação 8.78, temos

(3 - '1(;' r'
l-L

A condição para existir uma órbita circular estár,el é, portanto, n < 3.

A seguir, aplicaremos um procedimento rnais geral e examinaremos
oscilaçáo em torno de uma órbita circular em um campo de força geral.
força como

1,(r):-Êt.C'(r):*!.Y
(l l'

A Equação 8.18 pode ser agora escrita como

i,* rà2: -g(r) (8.81)

Substituindo para í/ da Equação 8.1Ô,

,".. t-
, ;'- ,,- -g(r)
) g-,'

Consideraremos agora a partícula como estando inicialmente em uma órbita circular com raio
pe aplicaremosumaperturbação naforma r--+ p * x. ondex é pequeno. Como p: constante,
temos também l: -+ "t. Desse modo,

x- : -g(P + r) (8.83)
*tO:"11 + {x/p)1"

Porém, pela hipótese (x/p)

Supomos também que g(r)
do ponto r': p:

<< 1, podemos expandir a quantidade:

lt+{x/p)):t:1-3(x/p)+ ' (8.84)

: g(p + x) pode ser expandida em uma série de Taylor em torno

g(p + x) : g'(p) + .rgr(p) f .'. (8.85)

onde
,l cl

«'(Pt = ]l
n t.lt : r,

Se desprezarmos todos os termos em x2 e as potências superiores, a substituição das Equações
8.84 e 8.85 na Equação 8.83 produz

t,2
(8.86)
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Lembre-se de que partimos da premissa de que a partícula estava inicialmente em uma
órbita circttlar com r : p. Sob essa condição, nenhum movimento radial ocorre, ou se.ja,
il,.-,,:0. Desse modo, temos também, it1,..,, : 0. Portanto, czrlculando a Equação 8.82 em
/ : p, temos

(8.78)

(8.79)

uência de
SraIllOS a

(8.80)

(8.8r)

(8.82)

r cc,rn raio
constante,

(8.83)

(8.84)

'eni torno

(8.85)

r Equações

(8.86)

Se definirmos

., 3s(p I
uô: p -t- g (p) (8.89)

a Equação 8.8f1 se torna a equação familiar do oscilador harmônico não amortecido.

Substituindo essa relaçáo na

A soluçáo dessa equação é

Se r,.,j ( O, de,modo que o.r, scja
claramente credce sem limitaçâo a

oscilação é co$ ) 0, ou \

g(P) : 
-l-t'p'

Equação 8.86, temos aproximadamente

S(p)tl - 3(x/p)) = -l.c(p) + rg'(p)l

.. [:tstPt Io*1 , +,+(rr)_l"r={}

.r * co; .r : (.)

.r((0: apLiot"t + Be-i@;

imaginário, o segundo termo se

medida que o tempo aumenta.

3sb)-'- +.q'(p) >0
l)

(8.87)

(8.88)

(8.e0)

(8.e1)

rorna B exp (l rrr,, I l), que
Portanto, a condição de

(8.92a)

(8.e2b)

Fator multiplicativo constante,

(8.e3)

Pelo fato d. g(p) > 0 (r,eja a Equação 8.87), podemos dividir por g(p) e expressar essa
desigualdade como

g,(p) * 1, u
s(P) P

ou, pelo fato de g(r) e F(r) estarem relacionados por meio de um
haverá estabilidade se

r-'(p\ :i' +->0t''(p) p

Vamos agora comparar a condição imposta sobre a lei da força pela Equaçáo 8.93 com
aquela obtida para uma força da lei da potência:

1(r) (8.e4)
h

r"



282 Dinâmica clássica de partículas e sistemas

A Equação 8.93 se torna

e somos levados
queocason:3

,#+!>o

(3 - n) '1 = O
p

à mesma condição de antes, ou seja, n I 3. (Entretanto,
precisa de um exame adicional; veja o Problema 8.22).

(8.e5)

devemos observar

Desse mr
a equaçã

A soluçãc

Então, se

Y: P,ot'

ou

A con
na Figrra
Àéame:
do poter.r,

um valor
relação à:
que as ór1

na posiçã,
aij é zero

@
Examine a estabilidade de órbitas circulares em um campo de força descrito pela função
de potencial

-kt(,) : 
-e 

t'l n)

r
ondeÀ)0ea>0.
Soluçao. Este potencial é chamado de potencial de Coulomb blindado (quando
k:Ze2/4re,J,ondeZéonú,meroatômicoeeéacargadoelétron),poiseledecrescecom
a distância mais rapidamente do que 1/r e, portanto, aproxima-se do potencial eletrostático
do núcleo atômico nas proximidades do núcleo, considerando-se o "cancelamento" ou a
"blindagem" parcial da carga nuclear pelos elétrons do átomo. A força é obtida a partir de

) d(//(,):-.:-k
dt'

(8.e6)

ôli
dr

A condiçáo de estabilidade (veja a Equação 8.93) é

(*.;;"

u(I *f. * 1)" ,.,
\4-r , r1r- r"/

lt 2 2\phl " + !+;l\//-p ú p- p' /

l.-,( o\3*or)(), 
1; (p)

Portanto,

que pode ser simplificada para

d + ,tp * p? ) 0

Podemos expressar essa relaçáo como

.) -Í- >0
-t'e. 

r1)

{t: Q

;*--p-p 1>0



(8.95)

Dbse11'ar

r ftrnção

(8.e6)

qtrando
:s.ce com
Ío\tático
rto OU a

rir de
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Desse modo, a estabilidade ocorre para todos os í = a/ p qte excedem o valor que satisf:rz
a equação

q2 + {l - 1 :0
A solução positiva (e, portanto, a única fisicarnente significativa) é

^-l,t[,t: i(V5 - l) = 0.62

Entáo, se a quantidade de movimento angular e a energia permitem uma órbita circular em
r : p, o movimento será estável se

0.62

p í 1.62a (8.e7)

A condição de estabilidade para órbitas em um potencial blindado é ilustrada graficamente
na Figura 8.16, que mostra o potencial V(r) para vários valores de pla. A constante de força
À é a mesma para todas as cur-vas, porém l2/2p foi ajustada para manter o valor mínimo
do potencial no mesmo valor do raio à medida que a é alterado. Para pla < 1,62, existirá
um r,alor mínimo verdadeiro para o potencial, indicando que a órbita circular é estár,el em
relação às pequenas oscilaçóes. Para pla > 1,62, não existirá nenhum valor mínimo, de modo
que as órbitas circulares náo podem existir. Para pla > 1,62 o potencial tem inclinaçáo zero
na posição que seria ocupada por uma órbita circular. A órbita é instável nessa posição, pois
al é zero na Equação 8.90 e o deslocamento x cresce linearmente com o tempo.

v(r)

Ctrrva pk t2/2p

I 0,09 1 ,93 t {)

2 0,40 t,82víl

3 0,6 I t,7 \Vo

4 0,92 r,ior ,

J 1,62

6 3,40 0,59tl0

FIGURA8.16 Exemplo 8.7. Os potenciais 1-4 produzem urna órbita circular estável

paravalores de p/a = 1.62.

o

p

I
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Uma característica interessante dessa função de potencial é que, sob certas condiçóes,
poderão existir órbitas limitadas para as quais a energia total é positiva (veja, por exemplo, a
cun/a 4 na Figura 8.16).

Em vista c

A soluçáo

Determine se uma partícula que se move no interior de um cone sob a influência da gravidade
(veja o Exemplo 7.4) pode manter uma órbita circular estável.

Soluçao. No Exemplo 7.4, determinamos que a quantidade de movimento angular sobre o
eixo z era uma constante do movimento:

I: ntr20: constante

Também determinamos a equação de movimento para a coordenada r:

i'- rà2sen2a * €'senacosa:0 (8.e8)

(8.ee)

Se as condições iniciais forem selecionadas de forma apropriada, a partícula poderá se
mover em uma órbita circular sobre o eixo vertical com o plano da órbita em uma altura
constante zo sobre o plano horizontal que passa através do vértice do cone. Embora esse
problema não envolva uma força central, alguns aspectos do movimento sáo os mesmos do
caso da força central. Podemos discutir, por exemplo, a estabilidade de órbitas circulares da
partícula. Para isso, efetuamos um cálculo da perturbaçáo.

Em primeiro lugar, supomos que uma órbita circular existe para r : p. Em seguida,
aplicamos a perturbaçáo lJp + x. A quantidade re2 na Equaçáo 8.g8 pod. r..
expressa como

:., l) l:
rA' : r.

»t:: t't nr! r'\

l! F / x\-:r: .,(P *.t) ": 
-íl+t)m' ,t-p'\ p)

/:/ x\, , - 3- I- ,r:.:r:r \, 
.' 

p )
onde mantivemos somente o primeiro termo na expansáo, pois xlp é, por hipótese, uma
quantidade pequena.

Então, pelo fato de p : 0, a Equação 8.98 se torna, aproximadamente,

l! senr a /x- ^ l1-m-p' \

.. (st, sen2 o\ /r sen a**\ ,7 )-- ,,V *gsenacosa:0

Se avaliarmos a Equação 8.98 em r : p, então i : 0 e temos

g sen a cos d : pá: sen2 4
t,2: _ settt a

m-p'

,u)*gsenacosa=o
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Em vista desse resultado, os últimos dois termos na Equação 8.99 se cancelam, restando

285

(8.100)

frequência o, onde

(8.101)

çoes.
rlo. a

idade

,bre o

Í8.98)

erá se

alttrra
I eSSe

los do
res cla

picia,
Le .er

(8.99)

/.r r:.arr.r o\i*(#l*
\ ,r=p' /

A soluçáo dessa equaçáo é justamente uma oscilação

{st@: _;sen

Desse modo, a órbita circular é estável.

:0

harmônica com

q

PROBLEMAS

8.1. Na Seção 8.2, mostramos que o movimento de dois corPos que interagem entre si por meio

de lorças centrais podia ser reduzido ao problema equivalente de um corpo. Demonstre por

meio de cálculo explícito que essa reduçáo também é possível Para corpos em movimento em um

campo gravitacional externo uniforme.

8.2. Efetue a integraçáo da Equaçáo 8.38 para obter a Equaçáo B'39'

8.8. Uma partícula se move em uma órbita circular em um camPo de força deÍinido por

\ l;(r) : -hlrt
Demonstre que, se À diminuir repentinamente para metade de seu valor original, a órbita da

partícula se torna Parabólica.

8.4. Eferue um cálculo explÍcito da média temporal (isto é, a média sobre um período completo) da

energia potencial pu.i.,*u partícula que se move em uma órbita elíptica em um campo de força da

1ei dã inverso do quadrado. Expresse o resultado em termos da constante de força do campo e do

semieixo maior da elipse. Efetue cálculo similar para a energia cinética. Compare os resultados e, por

meio deles, verihque o teorema do virial para este caso.

8.5. Duas partículas que se movem sob a influência de sua força gravitacional mútua descrevem órbitas

circulares em torno uma da outra com um período t. Se elas forem subitamente paradas em suas

órbitas e deixadas para gravitar em direçáo uma da outra, demonstre que elas colidirão após um

tempo r/41i.
+ ,n2 : .&l) sáo separadas Por uma distância
que, quando a separaçáo é de r(( ri,), as

s.7. Demonstre que a velocidade vetorial areal é constante para uma PartÍcula em rnoYimento sob a

influência de uma força atrativa expressa por F(r) : -kr. Calcule as médias temporais das enegias

cinética e potencial e compare com os resultados do teorema do virial.

8.8. Examine o movimento de uma partícula repel,ida por um centro de força de acordo com a lei

F(r) : pr. Demonstre que a órbita somente poderá ser hiperbólica'

8.6. f)uas massas sob força gravitacional m1 e me(tttl

ro e liberadas a partir do repouso. Demonstre
velocidades seráo

,,r,: ,,t/T(i ;)
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8.9. Um satélite de comunicações se encontra em órbita circular em torno da Terra, com um raio rR

e velocidade vetorial zr. Um dos seus fog-uetes é acionado acidentalmente, dando ao foguete uma
velocidade \retorial radial para fora da órbita zr em adiçáo à sua velocidade vetorial original.
(a) Calcule a razáo entre a nova energia e a nova quantidade de movimento angular e as

anteriores.
(b) Descreva o movimento subsequente do satélite e elabore o gráfico de T(r), V(r), U(r) e E(r) após

o acionamento do foguete.

8.10. Suponha a órbita da Terra como sendo circular e que a massa do Sol se reduza subitamente à
metade de seu valor. Qual será a nova órbita da Terra? A Terra escapará para o sistema solar?

8.11. Uma partícula se move sob a influência de uma força central expressa por (r) : *k/r".Se a

órbita da partícula é circular e passa através do centro de força, demonstre que n : 5.

8.12. Considere um cometa se movendo em órbita parabólica no plano da órbita terrestre. Se a distância
de maior aproximaçáo do cometa em relaçáo ao Sol é Bro, onde r, é o raio da (suposta) órbita
circular da Terra e onde B < 1, demonstre que o tempo gasto pelo cometa na órbita da Terra é

fornecido por

{'4r - p). (t + zB)/zrX lano

Se o cometa se aproximar do Sol a uma distância equivalente ao periélio de Mercúrio, quantos
dias ele ficará na órbita da Terra?

i
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8.13. Discuta o movimento de uma partícula em um campo
quadrado para uma força sobreposta cuja magnitude é

distância entre a partícula e ôcentro de Íbrça, ou seja,

de força central da lei do inverso do
inversamente proporcional ao cubo da

k
1"(7) : -; -

lr- r3

Demonstre que o movimento é descrito por
À 1 l2/p, t : l2/p, e À ) l2/p".

ft,À>0

uma elipse em precessáo. Considere os casos

8.14. Determine a lei da força para um campo de força central que permita o movimento de uma
partícula em uma órbital espiral fornecida por r : 116:, onde Â é uma constante.

8.15. Uma partícula de massa unitária se move do infinito ao longo_de uma linha reta, que, em caso de
prosseguimento, permitirá sua passagem a uma distáncra tVZ de um ponto P. Se a partícula for
atraída na direçáo de P com uma força variando conforme k,/r-, e se a quantidade de movimento
angular sobre o ponto P é \,4/b, demonstre que a trajetória é fornecida por

t : b c,»thçlr./i)

8.16. Uma partícula executa movimento elíptico (porém quase circular) sobre um centro de força.
Em algum ponto na órbita um impulso tangencial é aplicado sobre a partícula, alterando sua
velocidade vetorial de u para rr * ôu. Demonstre que a mudatrça relativa resultante nos eixos
maior e menor da órbita é duas vezes a mudança relativa na velocidade I'etorial e que os eixos
aumen,tam se ôa > 0.

8.17. Uma partícula se move em órbita elíptica em um campo de força central da lei do inverso do
quadrado. Se a razáo entre as velocidades vetorias angrlares máxima e mínima da partícula em
sua órbita é rz, demonstre que a excentricidade da órbita é

fr,-tt: 
f;t+ |

â

§

ri

Denr
r: í

20 Esta lei de
como espim
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8.18. Utilize os resultados de Kepler (isto é, suas primeira e segunda leis) para demonstrar que a força
gravitacional deverá ser central e que a dependência radial deverá ser l/r2. Desse modo, efetue
uma derivação indutiva da lei da força gravitacional.

8.19. Calcule as entradas faltantes indicadas por c na Tàbela 8.1.

8.20. Para uma partícula que se move em órbita elíptica com semieixo maior a e excentricidade e,
demonstre que

, («/ r)+ cos 0 : = E/ (l - e\ii2

onde os delimitadores angulares indicam uma média temporal sobre um período completo.

8.21. Considere a família de órbitas em um potencial central para o qual a energia total é uma
constânte. Demonstre que. se existir uma órbita circular estável, a quantidade de movimento
angular associada com esta órbita será maior do que aquela de qualquer outra órbita da família.

8.22. Discuta o movimento de uma partícula em um campo de força atrativa central descrito por
flr): -k/vl.zo Desenhe algumas das órbitas para diferentes valores de energia total. Uma
órbita circular pode ser estável nesse campo de força?

8.23. Um satélite da Terra se move em órbita elíptica com período r, excentricidade a e semieixo maior
a. Demonstre que a velocidade vetorial radial máximà do satélite é Znn"iç{t - .1 .

8.24. Um satélite da Têrra tem perigeu de 300 km e apogeu de 3.500 km sobre a superfície do planeta.
Qual será a distância do satélite acima da Terra quando (a) ele tiver girado 90" em torno da Terra
a partir do perigeu ôquando (b) ele tiver se movido meio caminho entre o perigeu e o apogeu?

8.25. Um satélite da Terra tem uma velocidade de 28.070 km/h quando em seu perigeu de 220 km
acima da superfície do planeta. Determine a distância do apogeu, sua velocidade no apogeu e seu
período de revolução.

8.26. Demonstre que a lorma mais eficiente de alterar a energia de uma órbita elíptica em um
único empuxo breve do motor é por meio do acionamento do foguete ao longo do sentido de
deslocamento no perigeu.

8.27. Uma espaçonave em órbita sobre a Terra tem velocidade de 10.160 m/s em um perigeu de
ô.680 km do centro da Terra. Qual velocidade a espaçonave terá no apogeu de 42.200 km?

8.28. Qual é a velocidade vetorial mínima de escape de uma espaçonave na lua?

8.29. As velocidades vetoriais mínima e máxima de uma lua orbitando ao redor de Urano sào
?1,,i,,:1,-iloeL,,n"*:?/*rl,.Determineaexcentricidadeemtermosdeuetn.

8.30. Uma espaçonave é colocada em órbita circular a 200 km acima da Terra. Calcule a velocidade
mínima de escape da Terra. Desenhe a trajetória de escape, mostrando a Terra e a órbita circular.
Qual será a trajetória da espaçonave em relação à Terra?

8.31. Considere uma lei de força na forma

kk,1l(r):*;_/

f)emonstre que, se p2h) h', uma partícula poderá se mover em uma órbita circular está\rel em
t,: P.

20 Esta lei de força particular Íôi extensivamente investigada por Roger Cotes (1682-1716) e as órbitas são conheciclas
como espirais de Cotes.
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8.32. Considere lma lei de força na forma 1"(r): -1Â/r2)exp(-i/a). Inr,estigue a estabilidade de

órbitas circr-tlares nesse camPo de força.

8.33. Considere Llma partícula de massa rz com mor,imento restrito à superfície de uma Paraboloide
cuja equaçáo (em coordenadas cilíndricas) é r? : .la:. Se a partícula estiver sujeita a uma força

gravitacional, demonstre que a freqllência de oscilaçóes pequenas sobre utna órbita circular com

raioP: f4t:',é
i e".

t =.1_3
\rtt:,,

8.34. Considere o problema da partícula se mor,endo sobre a suPerfície de um cone, conÍ'orme discutido

nos Exemplos 7.4 e 8.7. Dernonstre que o Potencial eÍêtivo é

,!
Iir) : ,i,I 

: ,/r!r (()l o

(Obserle que, aqui, r é a distância radial em coordenadas cilíndricas, e náo coordenadas esféricas;

veja a Figura 7.2). Demonstre que os pontos de volta do movimento Podem ser obtidos da soluçáo

de uma equaçáo cúbica em r. Demonstre também que somente chras das raízes são fisicamente

l?:ll::"r,*., 
de modo que o movimento Í-rca confinado entre dois planos horizontais que cortam

8.35, Uma órbita quase circular (isto é, s < 1) pode ser consider':rda corlo urlta órbita circular na

qual foi aplicada uma pequena perturbaçáo. I)esse modo, a frequência do movimento radial é

Ítrnecida pela Equaçáo 8.89. Considere Lrm caso no qual.a lei da força é 1(r) : -h/ r" (onde n

é um inteiro) e dentoDstre que q ângltlo apsidal é iriYS - n. Portanto, demonstre que uma órbita

fechada geralmente ocorre soderte para a lorça do oscilador harmônico e a força da lei do

inverso do quadrado (se os valores de n iguais ou menores do que -6 forem exclttídos).

8.36. Uma partícula se nrove em Lrnla órbita quase circular em um campo de força descrito por

lLD : -(i/rr)exp(-7a). Demonstl'e qlre os ápsides avançam por um \,alor aProximadamente

igual a rp/ o em cada revoluçáo, oude p é o raio cla órbita circulat'e onde p 11 u.

8.37. Um satélite de c6municaçáo se encor-rtra em uma órbita circular em torno da Terra, a uma

distância acirna clela equivalente ao raio do planeta. Determine a velocidade vetorial mínima Az;

necessária para dobral a altura do sirtélite e colocá-lo erl outra órhita circular.

8.38. Calcule o r,alor mínimo cle At, necessário para colocar um satélite que já se encontra em órbita

heliocêntrica cla Terra (supostamente circular) na órbita de Vênus (também supostamente circular

e coplanar com a da Terra). Cor-rsidere somente a atraçáo gravitacional do Sol. Quanto tempo de

voo tal viagem levaria?

8.3g. Supondo que um motor de foguete possa ser acionado somente Llma lrez a partir de uma órbita

baixa da Têrra, um \.oo para Marte ou Vênus necessita cle um valor maior de Àu? Explique.

8.40. Uma espaçona\.e está sendo projetada para descarte de lixo nuclear fora do sistema solar ou por
colisáo no Sol. Suponha que nenhum loo planetár'io seja permitido e que os emPuxos ocorranl
sornente no plano orbital. Qual missáo irá exigir a menor energia? Expliqr-re.

8.41. Uma espaçona\re é "estacionada" em órbita circular a 200 km acima da superfície da Terra.

Queremos utilizar uma transÍêrência de Hohmann para etn'iar a esPaçonaYe para a órbita da Lua.

Quais seráo o lalor totzrl de Àzl e o tempo de tr-ansÍ'erência necessár'ios-i

8.42, Uma espaçonave de massa 10.000 kg é "estacionada" em órbita circular a 200 km acima da

superfície da Terra. Qual é a enersia mínima requelida (despreze a massa clo combrrstível

queimado) para colocar o satélite em órbita síncrona (isto é, r : 24h)?
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8.43. Um satélite se mo\re em órbita circular de raio .R sobre a Terra. Por qual fraçáo sua'r,elocidade
vetorial l deverá ser aumentada para que o satélite fique em uma órbita elíptica com rn,,, = .R e

r :2R?

8.44, O potencial de Yukawa adiciona um termo exponencial ao potencial de Coulomb de longo
alcance, encurtando bastante a faixa do potencial de Coulomb. Ele tem grande utilidade em
cálculos atômicos e nucleares.

I,,r;, k
l(i) : r t ' - * - ( ' tt

Determine a trajetória de uma partícula em órbita limitada do potencial de Yukawa para pnmerra
ordem emrla.

8.45. Uma partícllla de massa m se move em um campo de força central que tem uma magnitude
constante Fn, porém sempre apontando na direçáo da origem. (a) Determine a velocidade
vetorial angular ora necessária para que a partícula se mova em uma órbita circular de raio rn.

(b) Determine a frequência ro, das pequenas oscilações radiais sobre a órbita circular. Ambas as

respostas deverão ser fornecidas em termos de F,r, m e r,r.

8.46. Duas estrelas duplas de mesma massa que o Sol giram sobre seu centro de massa comum. Elas
estáo separadas por 4 anos-luz. Qual é o seu período de revoluçáo?

8.47, Duas estrelas duplas, uma com massa l,0M..r e â outra com 3,0 M""t, giram sobre seu centro de
massa comum. Elas estáo separadas por 6 anos-luz. Qual é o seu período de revoluçáo?
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capÍrulo

Dinâ,mica de um sistema
de partículas

9.1 Introduçáo

Até agora, tratamos nossos problemas dinâmicos basicamente em termos de partículas iso-
ladas. Mesmo que tenhamos considerado objetos extensos, como projéteis e planetas, fomos
capazes de tratá-los como partículas isoladas. Geralmente, náo tivemos de lidar com as intera-
ções internas entre as muitas partículas que compóem o corpo extenso.

Mais adiante, quando tratarmos a dinâmica de corpos rígidos, deveremos descrever os

movimentos de rotação e translação. Precisamos preparar as técnicas que nos permitiráo
fazer isso.

Em primeiro lugar, ampliaremos nossa discussáo para descrever o sistema de rz partículas.
Essas partículas podem formar um agregado frouxo - como uma pilha de pedras ou um vo-
Iume de moléculas de gás - ou;[ormar um corpo rígido no qual as partículas constituintes têm
seu movimento restrito umas em relação às outras. Dedicamos a última parte do capítulo a um
estudo da interação entre duas partículas (n : 2).Para o problema de três corpos (n : 3), as

soluções tornam-se formidáveis. Com frequência, utilizam-se técnicas de perturbação, apesar
do grande progresso que tem sy'do obtido com a utilização de métodos numéricos com a ajuda
de computadores de alta velocidade. Finalmente, examinaremos o movimento de foguetes.

A Têrceira Lei de Newton desempenha um papel importante na dinâmica de um sistema
de partículas em decorrência das forças internas entre as partículas no sistema. Precisamos
fazer duas suposições em relaçáo às forças internas:

l. As forças exercidas por duas partículas a e B entre si são iguais em magnitude e em sen-
tidos opostos. Consideremos f.,B para representar a força sobre a a-ésima partícula por
causa da B-ésima partícula. A chamada forma "fraca" da Têrceira Lei de Newton é

fop : *f Bu (9.1)

2. As forças exercidas por duas partículas a e B entre si, além de serem iguais e opostas, de-
veráo se encontrar sobre a linha reta que liga as duas partículas. Essa forma mais restritiva
da Terceira Lei de Newton, frequentemente chamada de forma "forte", é mostrada na
Figura 9.1.

Devemos ter o cuidado de lembrar quando aplicar cada forma da Têrceira Lei de Newton.
Lembramos, da Seçáo 2.2, que a Têrceira Lei náo é sempre válida para partículas carregadas
em movimento, pois as forças eletromagnéticas são dependentes da aelocidads. Por exernplo,
as forças magnéticas, exercidas sobre uma caÍga q em movimento em um campo magnético
B (F : r7v x B), obedecem à forma fraca, porém náo à forma forte, da Têrceira Lei.

291



292 Dinâmica clássica de particulas e sistemas

FIGURA 9.1 Exemplo da forma forte da Terceira Lei de Newton, onde as forças iguais
e oPostas entre duas partículas deveráo estar ao longo de uma linha ieta
ligando as duas. A força é atrativa, como na atração molecular em um sólido.

Para uma,

A localiza<
posição R
colhida en

Determir-re

Soluçao.

Queremos
para simp
Y, Z). Con
Equação 9

pors estal.n

Entretantc

9.2 Centro de massa

Considere um sistema composto de n partículas, no qual a
por mae onde o é um índice variando de a = I a a : n. A

massa de cada partícula é descrita
massa total do sistema é indicada

por M,

;\I:Zrn, (9.2)

onde a somatória sobre a (como todas as .o-lto.iu, efetuadas sobre índices representados
por caracteres do alfabeto grego) varia de a = I a (t: n,. Esse tipo de sistema é mostrado na
Figura 9.2.

- Se o vetor que conecta a origem com a a-ésima partícula é r,,, o vetor que define a posiçáo
do centro de massa do sistema é

'l7lÍar 
Q

(e.3)

FIGURA 9.2 os verores de posição das partículas 1,2 e z no corpo estáo indicados
juntamente com o vetor de posição do centro de massa R.

Is.R: -Zi\I .,

I

FIGI,'R
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Para uma distribuição contínua de massa, a soma é substituída por uma integral,

ll
R : - lrrün

MJ

A localizaçáo do centro de massa de um corpo é definida de forma única, porém o
posiçáo R depende do sistema de coordenadas escolhido. Se a origem na Figura 9.2
colhida em qualquer outro local, o vetor R seria diferente.

293

(e.4)

vetor de
fosse es-

li
I
ilido

L é descrita
é indicada

(e.2)

resentados
ostrado na

: a posiçáo

(e.3)

@
Determine o centro de massa de um hemisfério sólido de densidade constante.

Soluçao, Considere a densidade como sendo p, a massa hemisférica como M e o raio como o.

Mp: )
inril
i)

Queremos escolher a origem de nosso sistema de coordenadas com cuidado (Figura 9.3)
para simplificar o problema o máximo possível. As coordenadas de posiçáo de rR sáo (X,
Y, Z). Considerando a simetria, X : 0, Z : 0. Essa conclusáo deve ser óbvia com base na
Equação 9.4,

7l"x:nJ 
,,'0"'

1["Z:-l ;dtn
LT.I 

"
pois estamos integrando sobre uma potência ímpar de uma variável com limites simétricos.
Entretanto, paraY, os limites são assimétricos.

Y: Ltutl,'u, *'

(a) (b)

FIGURA 9.3 Exemplo 9.1. (a) Escolhemos uma fatia fina d1 de um hemisfério sólido de
densidade constante para determinar o valor da posiçáo do centro de massa I/.
(b) A área da fatia d1 é circular.

los
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Desenvolva dm de modo a colocá-la em um valor constante de y. Uma fatia circular perpen-
dicular ao eixol é suhcienre (veja a Figura 9.3).

/p1: pdll = pn(az * _t,r)r1l
lf'Y--l pr1.(«! -)r)r/1.M 1,,'

Y-TPot-3rr4hI I
A posição do cenrro de massa é (0, Zalg,0).

O segundo t

que se anula

que pode se:

I. O centrt,

total do ;

quanto.!

A quanti9.3 Quantidade de movimento linear do sistema
Se um certo grupo de partículas constitui um sisterna, a força resultante que atua sobre umapartícula no sistema (digamos, a a-ésima partícula).é, em geral, comporiu po. duas partes.Uma parte é a resultante de todas as forçàs cuja origem se" encontra fora do sistema. Ela échamada de força externa, Fl'. e outra parte é a reiultante clas forças decorrentes da inte-ração de todas as outras n - 1 partículas com a a-ésima partícula. Élu é .hu-uda cle forçainterna, f.. A força f,, é fornecida pela soma vetorial de todlas as forças individuais {,o,

r- : 
?{.p

onde f.,p representa a força sobre a a-ésirya partícula por causa da B-ésima partícula. portanto,
a força total atuando sobre a a-ésima partícula é

F,, : Fl,'' + f" (9.6)

A]ém disso, de acordo com o enunciado fraco cla Têrceira Lei de Newton, temos

f..p : *f6.,

A segunda Lei de Newton para a a,ésima partícura pode ser escrita como

p,, : rrl,,it,, : F:1',) + f,,

(e.5)

(e l)

(e.7)

(e.8)

(e.e)

Desse moclo.
ver nenhur-r-l
resultados in

Il. A qr.antit
zada rta I

lll. A qmntii
qu,antidar

vimentcr

Todas a:
exemplo da r

cartucho de
terna que att
fragmentos c

velocidade cl

r Esta equaç:1o p

plo, ?? : 3).

2 O Írltimo sínrl.,

dernos provar' ;r

apelando ao ar:
particular, pode

Porém, por hip,

e se uma quzuttl(

d2

,1,,1"'', 
r" ) : F',' :

Efetuando a somatória dessa expressão sobre a, temos

?'Í' = '

#X tn*r.,: ?rr, . i?t,,
onde os termos a : B ,náo 

entram na segunda soma no lado direito, pois f,,o = 0. A so-matória no lado esquerdo resulta em MR (veja a Equação g.3) e a segunda derivada temporalé 'uR' o primeiro termo no lado direito é a soma de todas as forças externas e pode ser ex-presso como

?r.u

(e.10)



O segundo termo no lado direito na
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Equação 9.9 pode ser expressor como

= ,,.àuf,,u: ! (f"p * fB*)

* : ?ro u-: *,|,n*r*: jtr*l : Mit
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)€rPen-
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e'

(e.5)

. Prrrtanto,

(e.6)

. (9. 1)

(e.7)

(e.8)

(e.e)
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r temporal
rde ser ex-

(e.r0)

??'",
urB

que se anula2 conforme a Equação 9.1. Desse modo, temos o primeiro resultado importante

Mii: F (e.ll)

que pode ser expresso como segue:

I. O centro tl,e massa cle wn sistema se mnue como se fosse uma única paúícula de massa igual à massa

total do sistema, sob açã,0 cla força total externa, independente da natureza das forças internas (en-

quantoelassegu.iremf,,B:-fBu,aformafracadaTbrceiraLeideNeutton).

A quantidade de movimento linear total do sistema é

(e.12)

e

Ê:Àíii:F (e.13)

Desse modo, a quantidade de movimento linear total do sistema será conservada se não hou-

ver nenhuma foiça externa. Das Equaçóes 9.12 e 9.13, observamos nossos segundo e terceiro

resultados importantes:

ll. A qu,antid,ade cle moaimento linear d,o sistema é a mesma de uma única partícula de massa M l,ocali-

,oào no posiçao do cen,tro de mnssa e se ntouendo da mesma maneira que o centro de massa.

lll. A qmntidacle de moaimento linear total de utn sistenta liure de forças externas é constante e igu,al à

quantid,afl,e de mouimento linear do cen.tro de massa (let da conservaçáo da quantidade de mo-

vimento linear de um sistema).

Todas as medições deverão ser efetuadas em um sistema de referência inercial. Um

exemplo cla quantidade de movimento linear de um sistema é fornecido pela explosá-o de um

cartuiho de ártilharia acima do solo. Como a explosáo é um efeito interno, a única força ex-

terna que afeta a velocidadàdo centro de massa resulta da gravidade. O centro de massa dos

f1.ug11.rrtos do cartucho de artilharia imediatamente após a explosáo deverá prosseguir com a

velocidade do cartucho imediatamente antes da explosáo'

1 Esta equação pode ser r,erificada por meio do cálculo explícito em ambos os lados para um caso simples (por exem-

plo, ?? : 3).

2 O último símbolo de somatória significa "somaL sobre todos o e B sujeitos às restriçóes * { 8". Obser-r'e que Po-

demos provar:r anulaçáo de

))r,.
',tr . i 

""

apelando ao argunento a seguir. LIma vez que as somatórias sáo efetuadas sobre ct e B, esses índices sáo Íalsos; em

pàrticular, po<lemos trocar'o e B sern afetar a soma. Utilizando a notação mais compacta, temos

)1,,,= )rr,,
"IJ"' U." lj'

Porém, por hipótese, f^p = -fp., cle modo que

)r,,:_)r",
a.tJ'' "'13."'

e se uma quarltidade é igual à sua negativa, ela delerá se anular identicamente.
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Uma corrente de densidade linear de massa uniforme p, comprimento á e massa M (p : M/b)
se encontra suspensa, como mostra a Figura 9.4. No tempo / : 0, as extremidades,4 e .B sáo
adjacentes, porém a extremidade B é solta. Determine a tensão na corrente no ponto A apôs
a extremidade ,B ter caído por uma distância x (a) supondo queda livre e (b) utilizando a con-
servaçáo de energia.

Solução. (a) No caso de queda livre, vamos supor que as únicas forças atuando sobre o
sistema no tempo Í são a tensão 7 atuando verticalmente para cima no ponto Á e a força
gravitacional Mg puxando a corrente para baixo. A quantidade de movimênto do centro de
massa reage a essas forças, de modo que

P: Mg * 'I' (9.14)

O lado direito da corrente, com massa p(b - x)12, move-se com velocidade i, e o lado esquerdo
da corrente não se move. Portanto, a quantidade de movimento total do sistema é

(b) Cal
atuam de f,

a energia e

unidimens
L/ sendo nr

{,'{/: {)r =

potencial a

A energia c

minada a p

Já que a en

Resolvemor

Para calcul;
derivada dr

Inserimos ;
inserir esse

Obser-ve a

queda livre
correto por
da tensão ,

March conÍ
de aproxin'
concordanr

Para o
curva infer
consen'açàr
a puxar a c

do que o cr

tensão é cc

queda nos 
I

,:r(?),
e

,oo: 
;L_ i.r 

+ .t(ú _ r)l

Para a queda livre, temos x: gt?/2, de modo que

(9.15)

I
t

T:

i-
sl: \4;:"'
c

7'Í,
o: 
iAh - 3gx) - ,1lg -

e, finalmente,

't- - . r) (e.r6)

tempo, > 0

(b)

FIGURA 9.4 Exemplo 9.2. (a) Uma corrente de densidade de massa uniforme pende
nos pontosl e B antes de B ser solta no tempo Í : 0. (b) No tempo I a
ponta B caiu por uma distância x.

,\lg(3;
,\;

(â)

Í=0
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(b) Calkin e March (Ám. J. Ph1s. 57 , 154 [ 989]) chegaram à conclusão de que correnres
atuam de forma muito similar a uma corda perfeitamente flexír,el e inextensível que consen.a
a energia em quedas, sem mecanismo dissipativo. Tiatamos a corrente como um movimento
unidimensional, ignorando o pequeno movimento horizontal. Considere a energia potencial
t/ sendo medida em relação à ponta fixa da corrente, de modo que a energia potencial inicial
{ri /: {}) : lir : *pg!.t!,'4 . Uma construção geométrica cuidadosa mostra que a energia
potencial após a queda da corrente por uma distância x é

1{:: - ;pS(# -r 2ár -- ,rri

A energia cinética (onde utilizamos K em vez de 7 para evitar confusão com a tensão) é deter-
minada a partir da velocidade -i do lado direito da corrente, de modo que

n=,],/r_ rri,
I

Já que a energia é consen'ada, devemos ter K * U : Uu.

/jrl, i,i' l,,a,r' 
I ''ár rr) : tr,,r,,-

Resolvemos para :i: para obter

.', g(?ir'r - r:i
b- t

Para calcular a tensão a partir das Equaçóes 9.14 e 9.15, precisamos determinar Í. Usando a
derivada da Equaçáo 9.17, encontramos

./
i:g-u

(e.18)

(e.17)

{it-:,1
2i1i -. :i:

Inserimos agora i': e.:i das duas equações anteriores na Equação g.15 para determinar l, e
inserir esse valor de J) na Equação 9.14. Após a coleta dos termos e a soluçáo paraT, obtemos

,i ír, I

t= ;.: rfí ll,r :ti-/
7 llt (/r- r)

t9'l6l , Obserye a diferença entre os dois resultados, Equaçóes 9.16 e g.18, para os métodos de
i queda livre e conservação de energia. Deverá ser muito Êácil determinar qual resultado está

correto por meio de experimentação, pois o último resultado apresenta um aumento drástico
da tensão ('/'-+'x) na extremidade quando r-+á. Experimentos conduzidos por Calkin e
March conÍirmam que a tensão aumenta rapidamente na extremidade até um valor máximo
de aproximadamente 25 vezes o peso da corrente, e as observaçóes como uma função de x
concordam com os cálculos. As correntes reais náo podem ter uma tensáo infinita.

Para o caso de queda livre, a tensão na corrente é descontínua em cada lado da
curva inferior; a tensão 6 'l-t : pil,.!.i no lado fixo e Tz: 0 no lado livre. para o caso de
conservação da energia, a tensão T, no lado livre náo é zero, e essa tensão ajuda a gravidacle
a puxar a corrente para baixo. O resultado é que a corrente cai cerca de l57c mais rápido
do que o calculado no caso de queda livre. Para correntes com conservação de .rr..giu, u
tensão é contínua: 'l t '=' J; ''"' ;r.ii.''1. Examinaremos outras propriedades da corrente em
queda nos problemas.

li
l
i
1
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9.4 Quantidade de movimento angular do sistema

Com frequência, é conveniente descrever um sistema por meio de um vetor de posição em
relação ao centro de massa. O vetor de posição r,.- no sistema de referência ineicial (veja a
Figura 9.5) se torna

r.:R*ri (e.le)

onde ri é o vetor de posição da partícula a em relação ao centro de massa. A quantidade de
movimento angular da cr-ésima partícula sobre a origem é fornecida pela Equa{ão 2.81:

Lo : ro X po (9.20)

Efetuando a somatória dessa expressão sobre cr e utilizando a Equação g.lg, temos

L: )L": )(r. x p*) : I1r,, x rr.i.,)

: )(.1 + R) x rr,,(ij * R)

\ t. ,: ànt,,l(r, x i,i) + (r1, x R) + (R x il) + (R x Ê.)]

Os dois termos intermediários podem ser expressos como

(?,*',) x R + 
" 

. i(>,"',)

Isso indica qr,rt

de centro de n

Nosso quarto I

N. A qrantida
angu,l,ar do

sobre a Posi

A derivacl
partir da Equ.

e, utilizando a

Efetuando a :

O último tem

o vetor que c

e então, pelo

Desejamos ap

Têrceira Lei t

e

O lado direit

Isso leva ao t

V. Se os tox,

mouimetti

I

1

i

)

IÍ
I

que é anulada, pois

(e.21)

(s.22)

),r,,ri : )r,,,{r" - R; : )r,n.n - R),,,,,
(!íIQQ

1 )r,or1, : MR - MR = 0

FIGURA 9.5 Podemos também descrever um sistema por meio de vetores de
posiçáo r.j em relaçáo ao centro de massa.



ilçao em
I 1r'eja a

(e.19)

dade de
S1:

(e.20)

(e.21)

(9.22)

Isso indica que )*r4,r1, especifica a posição do centro de massa no sistema de coordenadas
de centro de massa, sendo, portanto, umvetor nulo. Desse modo, a Equação g.21 se torna

L: MRx R+ ?.; " pL: Rx p + )rj x pj (e.23)

Nosso quarto resultaclo importante é 
Ír

N. A quantidade de mouimento angu,lar total sobre u,ma origem é a soma d,a quantidade d,e mouitnento
angttlar do centro de ntassa sobre aquela origem e a q'uãntidarte de mouimento angular do sistema
sobre a posiçao do centro de massa.

A derivada temporal da quantidade de movimento angular da a-ésima partícula é, a
partir da Equação 2.83,

L,r:r,rXp,,
e, utilizando as Equaçóes g.7 e g.B, remos

L,,:.,, r(r:,, +)fl,,,)
\p/

Efetuando a somatória dessa expressão sobre a, temos

i: >i,: ?(.,, x F1,,,, *,,,P.,,r. x {,r;)
O último t..-ô pode ser escrito como

,.à..(r,,x {-p):.)i{r,, x {,p) * (rp x rB,,)J

o vetor que conecra f -'-urr'r^^e B-ésima orlrr.rr", ,".j", u,;r" 9.6) é definido como sendo

f.p=f.-fp

: -f gr,, temos

,,P,,,.,, x f"É) : ),r - rE) x f,,p

: àt'"' x r'P)

Desejamos agora limitar a discussão às forças centrais internas e aplicar a versão ,,forte,, 
da

Terceira Lei de Newton. Desse modo, f,, se encontra ao longo da mesma direçáo que +r.p e

r,.rXf,"B=0

L: )1r. x r,!'il
o lado direito dessa expressão é justamente a soma de todos os torques externos:

L: )Ny, : N(r)

Isso leva ao nosso próximo resultado importante:

V' Se os torques externos líquidos resu,ltantes sobre um d,eterminado eixo se anulam, a quantidacle d,e
mouimento angular total do sistema sobre aqu,ele eixo permanece constante no tempo.

e então, oà *,o de fop
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(e.24)

(e.25)

(e.26)

(s.27)

(e.28)

(e.2e)

(e.30)

(e.31)
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FIGURA 9.6 O vetor da B-ésima partícula até a o-ésima Partícula no sistema é

representado por r,I/j.

Obser.,,e também que o termo

)r,. x f*,

é o torque sobre a a-ésima partícula para todas as forças internas, ou seja, ele é o torque in-
terno.Ilrrra vez que a somatória dgssa quantidade sobre todas as partículas a se anula (veja a
Equação 9.28),

(e.32)

(e.33)\ "p*{',, 
x {,rr) :,) (',,, x f,'p) : {)

F"TGL

quando libe
são no fio. t

l-orç

9.5 Ene

O teorema
como segl.l(

na qual toc
ordenadas
podem ser

massa pocit

onde F,, é

àquele usa,

onde

o torque interno total deverá se anulaq o qual podemos declarar como

YI.. O torqu,e interno total deuer(t, se anular casl as forças intern.as sejam centrai.s,0useja, se

fnp: -fp,,, e a quantidade de moaimento angular de um sistemct isolado nao pode ser altc.ra,d,a.

sem a aplicctçao de forças externas.

@
Um fio leve de comprimento a tem prumos de massas nt, e mr(ntu ) ntr) em suas

extremidades. A extremidade com rz, é segurada e m, é girada vigorosamente com a mão
acima da cabeça no sentido anti-horário (olhando de cima para baixo) e, a seguir, liberada.
f)escreva o movimento subsequente e determine a tensáo sobre o fio após a liberação.

Solução. O sistema é mostrado na Figura 9.7. O centro de massa se encontra a uma distância
deô: ltnli(ny * iir")]damassarizo.Apósaliberação,asúnicasforçasnosistemasãoasfor-
ças gravitacionais sobre mt e m2. Suponha que v0 seja a velocidade inicial do centro de massa

CM. O CM continuará em uma trajetória parabólica sob a influência da gravidade como se

toda a massa (trt, i tttr) estivesse concentrada nele. Porém, quando liberada, a massa rn, estâ
girando rapidamente em torno de mr. Pelo fato de não existir nenhum torque externo, o
sistema continuará a girar. Porém, agora mr e nz, giram em torno de CM e a quantidade de mo-
vimento angular é conservada. Se a massa m,, estiver se deslocando com a velocidade linear v,

Utilizandcr



(9.32)

:/rqtt( i)l-
a r\cja a

(9.33)

,( tt i. .\e

ç!tt rudct

:nl \LlaS

n a nrão
ibe rada.

listância
o ar Íbr-
Ie rnassa

tonro se

1 r/l está
lerno, o
: de mo-
linear v,
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FIGURA 9.7 Exemplo 9.3. Um Íjo leve com lnassas ilt t e tne em suas pontas é girado
com a mão sobl'e a cabeça e, em seguida, solto.

quando liberada, deveremos ter ir, : ôCI fde modo similar, rrr : (« - lt)01. Entretanto, a ten-
sáo no fio, em decorrência da reaçáo centrífuga das massas em siro, que é, neste caso,

tn.,{ bll\2
Forçacentríluga - -, - Ibnsão

Tensáo : n.,lÍ): ::LY,'!--
ttt, * ttt"

= ,,,.( 
rrirrl- 

)6r---\_ttt, * rtt,/

9.5 Energia do sistema

O teorema da conser-vãção hnal da energia pode ser derivado para um sistema de partículas,
como segue. Considere o trabalho efetuado no sistema para movê-lo de uma Configuração 1,

na qual todas as coordenadas rd são especificadas, para uma Configuraçáo 2, na qual as co-
ordenadas r.r têm alguma especificaçáo diferente. (Observe que as partículas individuais
podem ser rearranjadas nesse tipo de processo, e que, por exemplo, a posição do centro de
massa poderá permanecer estacionária.) Em analogia com a Equaçáo 2.84, escrevemos

itr1: 'dr., (e.34)

onde F., é a força líquida resultante sobre a partícula a. Utilizando um procedimento similar
àquele usado para obter a Equação 2.86, temos

1', - 1'., (e.35)

r!: ?,|,',,

rr,, = ) f'o(',,,,,-\:"t. * 
AJr ',\.r"'n'a) -

onde

','- J'r' - 5t I 'l:.LJ1,,: L -rrli,i,;

Utilizando a relação (veja a Equação 9.19)

(e.36)

i,:i/,+R (e.37)
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temos

i,.i*: r,j: (i1, + n).(ij + R;

: (i;.i/,) + ?(i;.R) + (R.R)
: 17r? 1 Z(il.n) + r,:

onde v' = i'e onde zr é a velocidade do centro de massa. Então

11I : Z/- |tl.\tr;

51:?'tttot)'|;+

Porém, pelo argumento anterior, \u rn,,r,,,

r/ s.
tn,,l': + R.;,2 m,,rl, (g.3g)

e o Írltimo termo se anula. Assim,

5'I
Z-J -,r2

:0,

(e.3e)

(e.40)

(e.42)

O segundo t

onde, segi-ril

Como I
das seis qua
(xB,;). Portarr

onde xu,, sãr

gundo. Assil

Agora

porém, (,;

Portanto.

Utilizando t

Combirrand

Obtiver
dos potenci
expressa cc)

3 Obsen'e c1lrc.

zâo é antissirt-,

rl

i.
tl

que pode ser enunciado como:

Yrl'A energia cinética total do_ sistuma é igual à sonru d.a en,ergia cirtética de tmta partícula de massa M
rnoaen'do-se com a wlocidctde do centro de massa e da en,irgia cinética clo moaimento clas fartículasi,ndiuidu,ais em relaçao a0 centro tle ma.ssa.

Em seguida, a força total na Equação g.34 pode ser separada como na Equação g.6:

lli, : 7 [a:," 'rtr,, *.P,,.1: r,,11.dr,,

,.-§1 ,,, 1'l : ^L tn,,t,,l,: + - I.1 I'r

?f .*' .ttr,, : -?i (v,,ri,) .11ç,

= -?,,,1,

Se as,forças F,l,''' . f,+; forem conservativas, elas são deriváveis a partir de funções de potencial
e podemos escrever

F = ç,/,I
f ,,, f ,l ,,,, / (s.41)

onde { i, j L'", são as funçôes clo potencial, mas náo têm necessariamente a mesma forma. Anotação V,, significa qqe a operação do gradiente é realizada em relação às coordenadas daa-ésima partícula.
O primeiro termo na Equação g.40 se torna

lr:.l



O segundo termos na Equaçáo 9.40 é

,P".J, fnB'rtr,,: àl (r,,p'dt,, * r,j,,'rtrB)

: à I: 
r,,0. 1rtr,, - rtrp): ,àl rnp.rtr,,B

ili":->r: I-àc,ol'" lr ''' r' lr

,': ?,r *,àatu

r Observe que, ao contrário do termo ).,, p,." f.,/jque apar.ece na Equação g.9, o termo

) l'r,,' ,,,,,.t) 
^ Jt

ndo é antissimétrico em cr e B e, portanto, não se anula em geral.
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(9.43)

onde, seguindo a definição na Equaçáo 9.27, dr,,p : dÍ,, - drp.
Como [{,p é uma função somente da distância entre ???o e mu, ela dependerá, portanto,

das seis quantidades, ou seja, as tlgs coordenadas de rzo (x",,) e as três coordenadas de rzu
(xB,,). Portanto, a derivada total de (1,,p é a soma das seis derivadas parciais e é fornecida por

(e.38)

(s.3e)

Ct triassa M
i purtít:Ltlas

(e.40)

:" potencial

(9.41)

r forma. A
enaclas da

(e.42)

/-
rte^p : 2('*,,-,,, * |J a,,, ,) \s.44)'tP , \it"r,,, ;txp. 

- ,'/

onde xr., são mantidos conslantes rro primeiro termo e x-, são mantidos constantes no se-
sundo. Assim.

.p : (V"LLB) * (Vot/,,p) .r1rp

Agora

porém,

YnÚnB : -fo,j
;

- L a^ . OeSSe mOdO.
PtÍ

YuLi*U : YpLipn : -f8,, - f,,p

Portanto,

dl,,,r: -f,,p. (rlr,, - rlr,j\

: *fop. dt,.,,j

Utilizando esse resultado na Equação 9.43, temos

*.7 "J,'^P 
ttta -,?o)d('nÉ : -,4,,1'"01,

Combinando as Equações 9.42 e 9.49 para avaliar Wrrna Equação 9.40, encontramos

(e.45)

(e.46)

(9.47)

(e.48)

(e.4e)

(9.51)

(e.50)

Obtivemos essa equação supondo que as forças externas e internas eram derir,ár,eis
dos potenciais. Nesse caso, a energia potencial total (interna e externa) do sistema pode ser
expressa como
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Então,

11j. = -{'li: r', -
Combinando esse resultado com a Equação 9.35, temos

'ti - 't,: L,i - t/,

7't+(il :7,+fJ2

LI, (e.52)

A partir da Ec

que se reduz a

o qual é incor

Uma corda c

em torno cle

de seu eixo I

emx :0 (ut

deslocado dt
deslocament

Soluçao. -{
uma seção d

dessa seção t

corda no cili
tância r". esta
abaixo de r

ou

de modo que

FI(

I

I

(s.53)

que expressa a conservação de energia do sistema. Esse resultado é válido para um sistema
no qual todas as forças são deriváveis dos potenciais que náo dependem explicitamente do
tempo. Dizemos que esse tipo de sistema é conservatiuo.

VIII. A energia total de um sistema conseruatiuo é constante.

Na Equação 9.51, o termo

àc,,
representa a energia potencial interna do sistema. Se o sistema é um corpo rígido com as

partículas constituintes restritas para manter suas posiçóes relativas, então, em qualquer pro-
cesso que envolva o corpo, a energia potencial interna permanece constante. Nesse tipo de
caso, a energia potencial interna pode ser ignorada no cálculo da energia potencial total do
sistema. Ela se soma simplesmente para redefinir a posiçáo da energia potencial zero, mas essa

posiçáo é escolhida de modo arbitrário, ou seja, somente a diferença na energia potencial é fisi-
camente significativa. O valor absoluto da energia potencial é uma quantidade arbitrária.

@
Um projétil de massa M explode em voo em três fragmentos (Figura 9.8). Uma massa
(m, : MlZ) se desloca no sentido original do projétil, a massa mr(: Ml6) se desloca no sen-
tido oposto e a massa m, (: Ml3) fica em repouso. A energia E liberada na explosão é igual a
cinco vezes a energia cinética do projétil no momento da explosão. Quais sáo as velocidades?

Solução. Considere a velocidade do projétil de massa M como sendo v. Os três fragmentos
têm as massas e velocidades abaixo:

'lí)il, : -. v,,.)
;\T/i/":-. v.,-(r
\Í

lll ., : -. v,,')
i)

A conser-vaçáo da quantidade de movimento linear e energia fornece

: Àtv Direção para frente, À, , o

- -lr:Y Direçáo oposta, á, >0

: {) Em repouso

NI LT,\Ii,: - k,r - -k.,t26
I I,TI I,\Í

F.+ -.\ht:: *-(k,2,)r -| --(4.,2,):2 22 26"',

(e.54)

(e.55)
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A partir da Equação 9.b4, hr: 3Àr - 6, que poclemos inserir na Equação g.55:

uG*,,) * i*, : ry,t, *,5(3Á, - 6yz

quesereduza fi - ZtE: 0,dandoosresultados kr, 0ekr=3.parakr:0,ovalor dek,: _6,
o qual é inconsistente com k, , 0. para h, = 3, o .,àlo. de i, = 3. e. velocidades .. to.rrâ-

v, :3v
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19.52,

(9.53 r

;istcnr..
nte r-i,

:onl .l!
3f pIo-
ipc, ,1.
xal <i,,

;Li c!..1

I e tl.r-
a.

ina::e
ro tlt-
grual a

lade..'

l€nt( )S

(9.il)

t9.55 )

"§ v\
,Y -m3'v

Antes da
explosão

Após a
explosão

x

vz : -3v
V::0

Distância dx movimento : x *

t,u'-tl/ ,
,, \\-/1\

U
ml

FIGURA 9'8 Exempro g.4- um projét, de massa M explode em voo em rrês
fragmentos de massas m1, m2 e nt,.

uma corda de densidade linear uniforme p e massa m é enrolada com uma volta completaem torno de um cilindro l'azado de massa M e raío,R. o cilindro gira livremente em rornode seu eixo à medida que a corda desenrola (Figura g gj. Á;;;"ras da corda se enconrramemx : 0 (uma fixa, uma solta) quando o ponto P está em 0 I 0, e o sistema é ligeiramentedeslocado do equilíbrio no repouso. Deteimine a velocidade angular como uma função dodeslocamento angular g do cilindro

soluçdo' A gravidade realizou trabalho sobre o sistema para desenrolar a corda. considereuma seção dx da corda localizada a uma distância x do ponto onde ela desenrola. A massadessa seção é pdx' se fôssemos realizar trabalho, al.arçundo e enrolando essa ponta solta dacorda no cilindro, qual seria a distância .eulmente p..-..lau p.iu ,.çao dx paracima? A dis-tância x estaria sobre a circunferência do cilindro lueju , rig-uir g.o), e dx ficaria rR sen(x/rR)abaixo de x : 0. A distância totar que a seção dx pe.cã....iulu.u cima é

@a,sl. -

o,"" (u)

^-"(;)]
Tiabalho realizado : (e.56)
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(a) O)

FIGURA 9.9 Exemplo 9.5. (a) Uma corda é enrolada em torno de um cilindro.
Ambas as pontas se encontram em x=0 quando 0 : 0. (b) O trabalho
é realizado para colocar a seçáo dx de volta, próximo ao cilindro.

Portanto, o trabalho total realizado pela gravidade para desenrolar a corda por um ângr.rlo 0 é

(9.57)

O trabalho realizado pela gravidade
e pelo cilindro. 

)
7'*

deverá ser igual à energia cinética adquilida pela corda

(e.58)

PelofatodeW:Tep

,v: f"r{x - R."" (;)] ,.

/0, \
l1 : A«R:\- * cos o - , 

)

: ml(2rR),

zrsli[o- 
-F cos É, - ll2rl2 l

),*nisr + ]utndl'

(e.5e)
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9.6 Colisões elasticas de duas partículas

Para as próximas seções, aplicaremos as leis de consen'açáo na interaçáo entre duas partícu-
las. Quando duas partículas interagem, o movimento de uma partícula em relação à outra é

regido pela lei da força que descreve a interação. Essa interação pode resttlfar de contato real,

como na colisáo de duas bolas de bilhaa ou pode ocorrer por meio da intermediação de um
campo de força. Por exemplo, um objeto liure (isto é, não ligado em Llma órbita solar) pode ser

a O "estacl,

de lolrla a

concliçoe: ,

força conr ;

j Uma coli.

ção da etrc
dois cor-po
de um corl
ticzr cle <lor
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"espalhado" a partir do sol por uma interação gravitacional, ou uma partícula a pode ser es-

palhada pelo campo elétrico de um núcleo atômico. Demonstramos no capítulo anterior qtte,

Llma vez conhecida a lei da força, o problema dos dois corpos pode ser totalmente resoh'ido.
Porém, mesmo que a força de interação entre as partículas não seja conhecida, podemos aprell-
der muito sobre o movimento relativo utilizando somente os resultados da consen'ação da

quantidade de movimento e energia. f)esse modo, se o estado inicial do sistema é conhecido
(isto é, se o vetor velocidade de cada uma das partículas é especificado), as leis de consen'ação

nos permitem obter informações a respeito dos vetores velocidade no estado final.a

Somente com base nos teoremas da consenação, náo é possír,el prever, por exemplo, o

ângulo entre os vetores de velocidade inicial e final de umzr das partículas. E preciso conhecer

a lei da força para obter esses detalhes. Nesta seçáo e na próxima, derivamos as relaçóes que

reqlrerem somente a consenraçáo da quantidade de movimento e energia. A seguir, exami-

namos as características do processo de colisão, que exigem a especificação da lei da força.

Limitaremos nossa discussão basicamente às colisões elásticas, pois as características essen-

cias da cinemática de duas partículas são demonstradas adequadamente por meio desse tipo
de colisões. Os resultados obtidos somente sob a premissa da conservaçáo da quantidade de

movimento e energia são válidos (na região de velocidades náo relativísticas), mesmo para
sistemas mecânicos quânticos, pois esses teoremas da consen'açáo se aplicam tanto aos siste-

mas quânticos como aos clássicos.

Demonstramos em várias ocasiões que a descrição de muitos processos físicos é simplifi-
cada de forma considerá\,el se escolhemos sistemas de coordenadas em repouso em relação

ao centro de massa do sistema. No problema que agora discutiremos - a colisão elástica de

duas partículas -, a situação normal (e na qual concentraremos nossa atenção) é aquela onde

a colisão ocorre entre uma partícula em movimento e uma partícula em repouso.5 Apesar de

ser realmente mais simples descrever os ef'eitos da colisáo em um sistema de coordenadas
no qual o cen,trl de rnassa se encontra ent repouso, as mediçóes reais são efetuadas no sistema de

coordenadas do laboratório, no qual o obsen,ador se encontra em repouso. Nesse sistema,

uma das partículas está normalmente se movendo e a partícula-alvo da colisáo se encontra
geralmente em repouso.-.Indicaremos aqui esses dois sistemas de coordenadas simplesmente
como sistemas CM e I-AB.

Desejamos tirar vantagem das simplihcaçóes resultantes da descrição de uma colisão
elástica no sistema CM. Portanto, é necessário derivar as equações que conectam os sistemas

CM e LAB.
Utilizaremos as notaçóes a seguir:

Massa da
partícula

Em geral, as quantidades dimensionais se referem ao sistema CM:

trt:
vt:

a O "estado inicial" do sistema é a corrdição clas partículas quando não estão suÍicientemente próximas pala intelagir
de i'orma apreciável. O "estado Í-rnal" é a condiçáo após a interação ter ocorrido. Para uma interzrção de contato, essas

condições são óbr,ias. Pcrrém, para uma ínteração qne ocoll€ por rneio cle um campo de Íbrça, a taxa de diminrrição da

força com a distância deverh ser considerada na especificaçáo dos estados inicial e Íinal.
5 Uma colisã6 é elástica se não ocorrer nenhuma altelação na enelgia itrtet'na das paltículas. Desse moclo, 21 conselr';l-

çiro da energia pode ser aplicacla sem consicler:u'a energia interna. Obsen'e que pocle l'ravet-geração cle calor clttanclcr

dois corpos mecânicos colidem inelasticarnente. O calor é uma manilestação da agit:rção <las partículas constittritrtes

cle um corpo e pode, portanto, ser considerado colno uma parte da energia interua. As leis que legem a colisiro elás-

tica de dois corpos Íoram primeiramente examinaclas polJohn \Vallis (16ti8), \\'rerr (1668) e Huvgens (1669).

l-

llly :

lll2 :

íF.- -,r,i-.r,t.,]( ) p:rrtícula
lcolidida )

Tnicial l
ri,,rl I 

relocidade de ttt' no sistenra LAB
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u í : Inicial 
) "elocidade 

de rz, no sistema cM
ví : Final J

e, de forma similar, para u?, v2, u{, e vi (mas u2 : 0):

4r: -- ímel
7i : 

Er.rgiu cinérica inicial no sistema 
ta" i

?i : 
Err".nin cinética final no sistema 1U+e\'t'í: " [r:v J

e, de forma similar, para T, e T'r,

V : velocidade do centro de massa no sistema LAB
ú : ângulo pelo qual m,, é defletido no sistema LAB
( : ângulo pelo qual m,, é defletido no sistema LAB
0 : ângulo pelo qual m1 e m2 são defletidos no sistema CM

A Figura 9.10 ilustra a geometria de uma colisáo elásticaô nos sistemas LAB e CM. O es-
tado final nos sistemas LAB e CM para a partícula espalhada m, pode ser convenientemente
resumido pelos diagramas na Figura 9.1 1. Podemos interpretar esses diagramas como segue.
Para a velocidade V em CM, podemos adicionar a velocidade hnal em CM vi da partícula
espalhada. Dependendo do ângulo 0 no qual o espalhamento ocorre, os vetores possíveis v{

Sistema do laboratórit-r Sistema do centro de massa

se enc(
en-r L.l
ponto

Se

Porénr
duas r,
signaç,
final er

se ,tr (

para tr
L.\B é

ú, uão
valore.
leva ir r

listo e.

L'r
obter l

Dt

Difere

Porérn
sistern

L tihz;
inicial

Entret
llleI I tr

uj

(a) Condição inicial (b) Condiçáo inicial

lll q

(c) Condição Íinal (d) Condição final

FIGURA 9.f 0 Geometria e notaçóes de uma colisáo elástica nos sistemas LAB e CM. (a)
Condiçáo inicial com ur:0 no sistema LAB, (b) condiçáo inicial no sistema
CM, (c) condiçáo final no sistema LAB e (d) condiçáo final no sistema CM.
Obser-ve com cuidado os ângulos de espalhamento.

6 Supomos que o espalhamento é axialmente simétrico de modo que não requer a introdução de nenhum ânsulo azi-
mutal. Entretanto, a simetria axial não é sempre encontrada em problemas de espalhamento. Isso é particularmente
verdadeiro em alguns sistemas mecânicos quânticos.

mlu1

v

ttt 2
a

u::0



\Í. O es-

.tenrellte
lo se$1Ie.

)artícula
.\tl'els V I

lr

ma
:\Í.

âurgulo azi-
mlarmente
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se encontram no círculo de raio zi cujo centro está na extremidade do vetor V. A velocidade
em LAB e o ângulo de espalhamento em LAB ú são entáo obtidos por meio da conexáo do
ponto de origem de V com a extremidade de v{.

Se Ir( r.rl, somente uma relação possível existe entre V, v,, v{ e 0 (veja a Figura 9.11a).
Porém, se V) rr|, então, para cada conjunto V, vf, existem dois ângulos de espalhamento e

drras velocidades de laboratório possíveis: yt,r,,0t, e vrl,0, (veja a Figura 9.Itb), onde as de-
signaçóes á e/indicam para trás e paro" frente. Essa situaçáo resulta do fato de que a velocidade
final em CM v i é insuficiente para superar a velocidade V do centro de massa. Então, mesmo
se rn, é espalhada para trás no sistema CM (0 > rl2), a partícula aparecerá em um ângulo
parafrentenosistemaLAB(ú <rrl2). Dessemodo,para l,') a'l,avelocidade v, nosistema
LAB é uma funçáo com o dobro do valor de vi. Em um experimento, medimos normalmente
,,!, náo o aetor velocidade v1 , de modo que um valor único de ry' pode corresponder a dois
valores diferentes de 0. Entretanto, obserr/e que uma especificação dos vetores V e vi sempre
leva a uma combinaçáo única v1, 0; porém, uma especificaçáo de V e somente da direçã,0 de v,
(isto é, ú) permite a possibilidade de dois vetores finais, v1,6 e vi.7,, se 1'' ) ui.

Uma vez obtida uma descrição qualitativa do processo de espalhamento, podemos agora
obter algumas das equaçóes relacionando as várias quantidades.

De acordo com a definiçáo do centro de massa (Equaçáo 9.3), temos

mlrr*lzere:MR (e.60)

Diferenciando em relação ao tempo, encontramos

Trrur + ntluq: MY (9.61)

Porém, ue : 0 e M : m, * tn2; Portanto, o centro de massa deve estar se movendo (no
sistema LAB) em direção a me com velocidade

y _ 7/Itut

m1 * nt, 
(9'62)

Utilizando o mesmo raciocínio, pelo fato de re, estar inicialmente em repouso, a velocidade
inicial em CM de m, dever-á ser igual a Z:

lll t llt
I Ífu., - v' tn1 I ute

Entretanto, obsen,e que o movimento e as velocidades são opostos em direção e que, \,etorial-
mente, ui : -V.

(e.63)

V <t't

(a)

V >l'1

(b)

FIGURA 9.11 O estado final da massa para a colisão elástica de duas partículas para
o caso (a) V 1r', no qual existe uma trajetória, e (b) Z > l', no qual
existem duas trajetórias possíveis (á signiÍica para trás e/ para frente).
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A grande vantagem da utilização do sistema de coordenadas CM se deve ao fato de que

a quantidade de movimento linear total nesse tipo de sistema é zero, de modo que, antes da

colisáo, as partículas se movem diretamente uma em direção à outra e, após a colisáo, elas se

movem em direçóes exatamente opostas. Se a colisão é elástica, como especificamos, as massas

náo mudam e a conseln'ação da quantidade de movimento linear e da energia cinética é sufi-

ciente para indicar que as velocidades em CM antes e após a colisáo sáo iguais:

tti : tt'r, u!, : tt!, (9.64)

O termo zr,, é a veloci dade relatiaa das duas partículas no sistema CM ou LAB, u1 : tti * tt2.

Portanto, temos, para as velocidades finais em CM,

(9.65a)

(e.65b)

de modo <

e o ângttlt
que o valc

ne-nhunr
Vamtt

similar à l

Dividinclc

Porém. dr

que pocle

Assim,

Para
Equação

, ltll'll1

?ll1 -f lll"

. l/Lt'U1
lt', : ll, * lt.', :- tttl * ttt"

t.risen I : ur, sen {r

ui cos É/ * V:
Dii,idindo a Equação 9.66a pela Equação 9.66b,

1,i sen 0Lsilr:
li c,,s É) + I'

'Ibmos (veja a Figura 9.1 la)

Ü1 cos ry'

sen í,

(9.66a)

(e.66b)

(e.67)
cos d + (\/ui)

\
De acordo com as Equações 9.62 e 9.65b, Vlu'ré fornecido por

ntu,t/(mt*mt) *mt (e.68)
t)i m2u1/(rt1 * *r) TtLz

Desse modo,arazáorurlmrvigora se a ligura 9-lla ou a Figura 9.1lb descreve o processo de

espalhamento:

Figura 9.1la: Y I yi, 1r\ 1 ntt

Figura 9.1 lb: V ) ui, rttl ) mt

Se combinarmos as Equaçóes 9.67 e 9.68 e escrevermos

sen 0tgir:
cos 0 * (nt1/m2)

(e.6e)

veremos que, se m, 1{ rio, os ângulos de espalhamento em LAB e CM são aproximadamente
iguais, ou seja, a partícula ru, é pouco afetada pela colisáo com ,??1 e atlra essencialmente como
um centro de espalhamento fixo. Desse modo,

tlt = 0, mt {{ m2 (e.70)

Entretanto, se ,ttl : nlr, entáo

tglt=



e qLltl

ls ci.i

:las >c

Ia!:.1.
á strtl-

(9.G{r

'{ -

l.65al

l.65br

9-66at

l.66br

(9.67 )

(9.68)

§ró Cle

r9.69)

mente
colllo

(9.70)
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de modo que

,tl : 0

2
Ü11 : üt2

e o ângulo de espalhamento em LAB é metade do ângulo de espalhamento em CM. Uma I'ez

que o valor máximo de 0 é 180o, a Equação 9.71 indica que para rnt: m2, poderá não haver

ne-nhum espalhamento no sistema LAB em ângulos maiores do que 90'.
Vamos asora consultar a Figura 9.10c e construir um diagrama para a partícula de rebote

similar à Figura 9.1la. A situação é ilustrada na Figura 9.12, da qual encontramos

(e.71)

(9.72a)

(e.72b)

(e.73)

z/2 sen í : al2sen 0

trqCos(:V-rtltcosfl

Dividindo a Equação 9.72a pela Equação 9.72b, temos

zr], sen 0
'ô 5 I'- zr.'- cos g

sen 0

(\/u!r) - cos 0

Porém, de acordo com as Equaçóes 9.63 e 9.65a, V e u', são iguais. Portanto,

que pode ser escrita como

\

senp 0tsí: :cot-
.l * cos9 2

ín 0\
rg (: ,s \; -;/

Assim,

2t:n-0:Q (s'74)

Para partículas com massas iguais, n\ : 'nt21 temos 0 : 2ú. Combinando esse resultado na
Equação 9.74, temos

(e.75)
7rt+rlt:=. .) ü11 : lll,2

FIGURA 9.12 Estado final de rebote da massa ,n.) na colisáo elástica de duas partículas.
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FIGURA 9.13 Para o espalhamento elástico de duas partículas de mesma massa
(m, = *,) com uma delas inicialmente em repolrso no sistema LAB,
as velocidades (trajetórias) finais das duas massas estáo em ângulos
retos entre si. Duas possibilidades sáo mostradas.

Portanto, o espalhamento de partículas com massas iguais sempre produzirá um estado final
no qual os vetores velocidade das partículas formam ângulos retos se uma das partículas es-
tiver inicialmente em repouso (veja a Figura g.l3).7

Qual é o ângulo máximo que ú pode atingir no caso \') ,!? eual é ú,r." para t,1>> n., e
m1 : m,?

9.7 C

As relaçi
meiro lrr

e, no slst

o qual, ar

Esse restr
rt2/(m, -

Para obte

Consultar

ou

Das defini

Os quaclu
termos r)o
a Equação

Solução. Para o caso de ú-,.*, â Figura 9.1 lb transforma-se na
v', e v, é 90" para que ry' alcance um valor máximo.

, fi
ser t/,,,,,, : 

r
De acordo com a Equação 9.68, essa relação é simplesmente

sen qlr,,,r* : I
Üt1

da qual

tlt :
7 []â\

Para ru1 )) m2, ú,r,o* : 0 (sem espalhamento), e
patalnt ) ,,r, nenhum espalhamento de ml para

sen

G)
para ylt:
trás de 90'

Figura 9.14. O ângulo entre

(e.76)

(s.77)

?/29, Ún,u* : 90'. Geralmente,
pode ocorrer.

FIGURA 9.14 Exemplo 9.6. O caso da Figura g. l lb é mostrado para ry',,,*.

7 Este resultado é válido sorlente no limite não relatir,ístico. Veja a E quação 14. 1 3 I para obter a expressão relatir,ística
que goYerna esse caso.
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9.7 Cinemática das colisões elásticas

As relações envolvendo as energias das partículas podem ser obtidas como segue. L.nr pr-i-

meiro lugaq temos simplesmente

lo llnal
rlas es-

>Dl e

enlre

(9.76)

19.77)

lnrrnte,

'ru: 
!u,,',rÍ

e, no sistema CM,

1i:1 \ttr1tti2 + ri,rrir)' 2'
o qual, ao utilizarmos as Equaçóes 9.65a e 9.65b, se torna

I tlt' ttl.' lll.t

2 tttt * ttt. lt1 * ttt,

Esse resultado mostra que a energia cinética inicial no sistema CM 7 ô será sempre uma fraçáo
tt,y' (rn1 * »r,) ( 1 da energia inicial em LAB. Para as energias finais em CM, encontramos

(e.78)

(e.7e)

(e.80)

(e.81)

(e.82)

(e.83)

(e.85)

Para obter 7, em termos d. à escrevemos

lc/l 
- 'rzr'r 

'r - 
t'i

'Iit !r,,,,ri ni

Consultando a Figura 9. I 1a e utilizando a lei do cosseno, podemos escrever

rtf : yl + \'2 * !1r, I./cos ry'

zr, I'
9-j; cos I

?{i

Das definiçoes anteriores, temos

u't tilo \r fiLt
(e.84)

llt tn1 * tn.r 'lt1 tt4 * tn,

Os quadrados dessas quantidades fornecem as expressóes desejadas para os primeiros dois

termos no lado direito da Equaçáo 9.83. Para avaliar o terceiro termo, escrevemos, utilizando
a Equação 9.66a.

7't rti u';2 V2
I

L) .J .)

It uÍ t{l ui

r,, l' / sen rt\ I'
2 -r; ct-,s ú : 2(,,i ,r" ,1, ).; 

cos r/r

:l,arrr ística



A quantidade de z'1 \/tri pode ser obtida do produto das equações na Equaçáo g.84 e, gtili-
zando a Equaçáo 9.69, temos

senâc()sú_ senír: 
c()s g+Lsenú W.b nt2

?,,l 2ttt,t / \
2 - cos ú :'"'t -í.,,*ri* 3)

ui (ttt, + 111,1: \ ,,r/
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de modo que

As várias relaçÕes posteriores são

S€n/:5

tg Ú:

tg r/r :

Substituindo as EquaçÕes 9.84 e g.86 na Equação g.83, obtemos

"!,:(-:, 
)'*í ,,, \:r Ztn1tn, (r,,,0*a)

T,- \,r- *,, - \,,,,, - ,,,/ * r,- *\ ,r,/
que pode ser simplificada para

7-, ') nt, ttt,,
;:l (l-cosâ)'l), (m, I utu)-

'1., ni I'
'l;-, 

-lc()sl//f

Irr \r/?t -t tnt)- L

7.,,: .) ,

; : sen - ú. lltt : ttt-
lç1

(9.87a)

De forma similar, podemos também obter a razáo 'l'r/'l)) em termos do ângulo cle espa-
lhamento em I-AB ry':

(e.86)

(e.87b)

(e.88)

(9.89a)

(e.8eb)

(e.e0)

(e.el)

(e.e2)

Con
situação
gia f,,. (
cuJas mi
com as I

direção t
tejam lo,
região. !
MOS COII

COmO l'llr
número
de partít
emÚ:
f, em te
pode ser.

1as incicl,
gnrpo clt

,1" : 1í)

.\ nrt
tcttii'a dc'
consiste ,

aceleracl,
zir:i infr,r
:er eÍêtu.
rr eja a pr
cla poltrit

onde o sinal de mais (+) do radical àpu.u ser utilizado, exceto se m 1 > m2 - nesse caso o resul-
tado terá um valor dobrado, e a Equação 9.77 especifica o valor má*irro pe.mitido para r!.

A energia em LAB da partícula de rebote iz, pocle ser calculada de

7-.' 'l', 4nt, ttt,,
;:l----l::')'li, Ti, @., + ,,rrltc<ts'(' ( < r/2

Se zz, = m 2, temos a relação simples

1',

; : cos: ú. tnt: t1.,
lo

com a restrição obsen,ada na discussão após a Equação g.7l de ú = g0". Além clisso,

fnrt,
^ /J sen rÍ
V rl"-Â

sen 2(
(my/nt) - cos 2í

sen 4f

(ntr/m) - cos @
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uIll

10

ttto /m 1

5

t 9.86 i

9-87a r

€{}r.1-

9-E7b r

rE!II..
aü.

t9.88 r

9-E9a r

l-89br

Í9.90 r

19.91 r

19.92 r

0,4 0,6 i
o9 0.8

I

1
U

U
-

FIGURA 9.15 Resultados das partículas de massa m, e energia I,, senclo espalhadas por
partículas de várias massas m2 em um ângulo ú : g0'. parte inferior:

*";:x*i;:xi'"r::Ti;ift :#[ffi:i:]i],':;#il:ili:
\

Como um exemplo da aplicaçáo das relaçóes cinemáticas que derivamos, considere a
situação a seguir. Suponha q.rL t.*o, um feixe de projéteis, todoi eles .orn *urru m r e ener-
gi? 7u. Orientamos esse feixe em direção a um alvo que consiste de um grupo de plrtículas
cujas massas rz, podem não ser todas iguais. Algumàs das partículas iniidàntes inte.rgem
com as partículas-alvo e são espalhadas. Todas as partículas incidentes se movem na mesma
direção em um feixe de pequena área de seção transversal, e supomos que as partículas-alvo es-
tejam localizadas no espaço de modo que as partículas espalhàdas .-i.g.* de uma pequena
região. Se posicionarmos um detector, digamos, a 90'em relação ao feixe incidente e medir-
mos com esse detector as energias das partículas espalhadas, poderemos exibir os resultados
como mostra a parte inferior da Figura 9.15. Este gráfico é um histograma que representa o
número de partículas detectadas em uma faixa de energias ÀI na 

"rr..giu 
T. 

^Esse 
Éirtog.ulrru

de partículas mostra que foram obsen ados três grupoi de energia nal partículas detectadas

1* Ú : 90'' A parte superior da figura mostra uma curva qr. fo.rr... a energia espalhada
7, t- termos de_ 7o como uma função da relação entre massai mrlm, (Equação OIS7by.i.r.uu
gode s91 utilizada para determinar a massa rz, da partícula a partir da qual uma das partícu-
las incidentes foi espalhada para entrar em um dós três g.rpor de eneigias. Desse modo, o
grupo de energia com 7l :0,87i) resulta do espalhamenio pelas partícúas-alvo com massa
rnt : 70ytb e os outros dois gr-upos resultam das massas-alvo5m, ,2rnr.

A medição das energias das partículas espalhadas é, portanto, um método d,e análise qu,ali-
tatiua do material-alvo. Na realidade, esse método é útii na prática quando o feixe inciáente
con_siste de partículas (digamos, prótons) que atingiram altás velociáades em algum tipo cle
acelerador. Se o detector for capaz de efetuar medi[oes precisas de energias, o mé"todo produ-
zirá informações precisas sobre a composiçáo clo alvo. A anáIise quantiátiva também pocler-á
ser efetuada a partir das intensidades dos grupos, se as seções transversais Íbrem conheciclas
(veja a próximá seçáo). A aplicação dessa téãnica tem sido rriit na determinação da composição
da poluição do ar.

linergia -.*
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I

i

M
Etn uma colisão elástica frontal de duas partículas com massas iltt e nt,e, as velocidades iniciais
são ut e u2: aul(a ) 0). Se as energias cinéticas das duas partículas forem iguais
no sistema LAB, determine as condições em u rlu,, e ntrlrnrde modo que mrhcarâem repouso no
sistema LAB após a colisão. Veja a Figura 9.16.

Soluçao. Como as energias cinéticas iniciais são iguais, temos

I ,, 1 ., I., ()

,Dttui 
: *»t,ui : 

,a- 
ilt.ui

ou

rflr : a2
llle

Se nz, fica em repouso após a colisáo, a conser-\raçáo da energia requer

l,l.,l.)
.lnt U1 -r' nlllli : :ll?.'U,2 2 2--

,lelllr Ui : -llloUõ2-'
A conseruação da quantidade de movimento linear afirma que

///rul + nttttc : (n4 -t drn e)ul : r/tovq

Substituindo da Equação 9.95 na Equação 9.g4, remos

., I /rtr, * ari.,\ J

Dtlul : 
;r:( ," ) 

r/;

ou

I ftn, \'tnt: _ilr"\;,* 
" )\-/

Substituindo m1/rn2: a2 da Equação 9.93, temos

Zcrz:(a2+a)2
com o resultado

o:. t,i-1:0.414

(e.e3)

(e.e4)

(e.e5)

(e.e6)

Pelo fato r

mostrada

Partícula:
(a) Enr qtl
partícula:
isso é pos:

Solução.

Utilizanrit

Essa equa,

onde

de modo que

|ilt
'ül,t

onde r-rtili
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Pelo fato de a ) 0, ambas as partículas estão se deslocando na mesma direçáo. A cohsão e

mostrada na Figura 9.16.

u1

->t
itI

Antes da col

lll t

,\pírs a colisiio

FIGURA 9.16 Exemplo 9.7. As r.elocidades estão indicadas para duas partículas de

massas difererrtes antes e aPós Llma colisão elástica fi'ontal.

@
Partículas de massa mt sâo espalhadas elasticamente por partículas de massa llze no reporlso.

(a) Em qual ângulo em LAB um espectrômetro magnético deverá ser ajustado para detectar as

partículas que perdem um terço de sua quantidade de movimento? (b) Em qual faixa mrlm,

isso é possír,el? (c) Calcule o ângulo de espalhamento para iltr/tne: l.

Soluçao. Têmos

22
r/i 1i'1 : 3,r,'1e 

7't : 
3 

líl

Utilizando as Equaçóes 9.82 e 9.87a, temos

u,(t
fll 2

isã<r

o
till

ir

{r

,l

5r

1r :r:f:)'--r-.?!!-l-li, r/; \3/ (»tt * ttt,)!

Essa equação pode ser resolvida para cos 0, resultando em

cOs 0) (e.e7)

(e.e8)

(s.ee)

(s.100)

c{)s0:l*
, t!)5(,/rl + rl.)-

1g,,r1,",
:l-)

onde
-o(m1 * nt,)z

r: Il{','',

Porém, precisamos do valor de ry', que pode ser obtido da Equação 9.69.

sen á {2\ - \P
rsÚ:

cers0 f Tlt/tn,2 I * 
_l * mt/ilt2

onde utilizamos a Equação 9.98 para cos 0e encontramos sen O : {'Zr' - r'.
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Uma vez que tg ry' deve ser um número real,
2 - 1 > 0 sáo possíveis. Portanto,

5(rn, * m.r)22-

somente os

>0

valores para mrlm, onde

(e.l0l)
l8rn1nte

que pode ser reduzida para

-5>0

ou

-5xr+ 26x- 5>0 (9.102)

onde x: mr/,m2.AssoluçóesdexquandoaEquaçáo9.102éigualazerosáo x: l/5,5.4
substituiçáo mostra que

satisfaz a Equação 9.101, porém os valores de mrlm, fora dessa faixa náo satisfazem.

Substituindo rn1/rn2 - 1 na Equação 9.99, temos

5(nt, * mr)z

l9m1rru, l\ml/m2

*5(l+1)2_
18

e a substituição dey na Equação 9.100 fornece Ú : 48"

9.8 Colisões inelásticas

Quando duas partículas interagem, muitos resultados sáo possíveis, dependendo das forças

envolvidas. Nas duas seçóes anteriores, nos concentramos nas colisóes elásticas. Contudo, em

geral, várias partículas podem ser produzidas se grandes variaçóes de energia estiverem en-

volvidas. Por exemplo, quando um próton colide com alguns núcleos, pode haver liberação

de energia. Além disso, o próton pode ser absor-vido e a colisáo poderá produzir um nêutron
ou uma partícula alfa em seu lugar. Todas essas possibilidades sáo tratadas utilizando os mes-

mos métodos: consefl/ação de energia e quantidade de movimento linear. Continuaremos a

limitar nossas consideraçóes às mesmas partículas no sistema final que foram consideradas no

sistema inicial. Em geral, a conservação da energia é

-'ffi)".*ff)

I Dlr
-< <5
5mt

10

I

_u(#-',)'

Uma coli
converti(
perda r-ra

uma coli
algum gp

talmente
duas bol
alguma 1

Uml
çáo à coJ

mente e

entre as

constant
definicla

Ela é all
a : l; e

limites (

l)er 
'

de Ner,
ao plar.rt
lisas, as

a colisãt:

o+!m,u'j+
2

(e.103)

onde Q é denominado de valor Q e representa a perda ou ganho de energia na colisáo.

Q : 0, Colisão elástica, a energia cinética é conservada

Q > 0, Colisáo exoérgica, ganho de energia cinética

Q < 0' Colisão endoérgica, perda de energia cinética
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FIGURA 9.17 Colisáo direta frontal entre dois corpos, indicando as
condiçóes iniciais, a colisáo e a situação resultanre.
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(e.104)

Uma colisão inelástica é um exemplo de uma colisão endoérgica. A energia cinética pode ser
convertida em massa-energia, como, por exemplo, .r, .r-ulolisão nuclear. Ou poà. hau..
perda na forma de energia calorífica, como, por exemplo, por causa de forças de atrito em
uma colisão. As colisóes de todos os corpos macroscópicos são endoérgicas (inelásticas) em
algum grau. Duas bolas de massa de silicone com massas e velocidades i"g,-rai, colidindo fron-
talmente podem parar completamente, constituindo uma colisáo totalÀente inelástica. Até
duas bolas de bilhar não_consen,am completlmente a energia cinética quando colidem, pois
alguma pequena fração da energia cinética inicial é convertfoa em calor.

Uma medição da inelasticidade de dois corpos em colisáo pode ser considerada em rela-
ção à colisão direta frontal (veja a Figura g.l7), na qual nenhuma rotação está envolvicla (so-
mente energia cinética de translação). Newton determinou experimentalmente que a razáo
entre as velocidades iniciais relativas e as velocidades finais rélativas ..a ap.o*iÀaclamente
constante para dois eorpos quaisqueí Essa razáo, denominacla coeficiente de restituição (e), é
definida por

-

Elâ é algumas vezes chamada de regra de Nervton. Para uma colisão perfeitamente elástica,
? 

: l; e para uma colisão totalmente inelástica, e : 0. Os valores de e se encontram entre os
limites 0 e l.

Devemos tomar cuidado ao aplicar a Equação 9. 104 em colisões oblíquas, pois a regra
de Newton se aplica- somente às componentes de velocidade ao longo d a Âormal (ia,)
ao plano de contato (áá') entre os dois corpos, como mostra a Figura g."18. para superfícies
lisas, as componentes de velocidade ao longo do plano de contato áifi.il-.rrt. se alteram com
a colisão.

das f'orças
ntudo, em
r-erem en-
liberação

n nêutron
Io os mes-
larelnos a
reradas no

(9.103)

\
b -------: --------l)'

-./, 

----r-..-

-/ ' _\
.í ; ----\

u2i

ü

FIGURA 9.18 Colisáo oblíqua entre dois corpos. Para superÍÍcies lisas, as componenres
da velocidade ao longo do plano de contato Dá' dificilmente sáo alteraclas
pela colisào.

ttt 2
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@
Para uma colisão elástica fi-ontal descrita nas Seçóes 9.6 e 9.7, demonstre que s : 1. A massa

,,r2 se encontra inicialmente em repouso.

Soluçao. Uma vez que as velocidades finais se encontram ao longo da mesma direçáo como

ul, enunciamos a consen,açáo da quantidade de movimento linear e energia como

fi\lt1:'Ül1u\+ illqt)e

I ,, I ., I

;ntttt\ 
: - ttt1u1' -ttt.'t';

Resolvemos a Equação 9.105 para u2 e substituímos na equaçáo para €

(e.105)

(e.106)

(e.107)

Durat-t
um curto
do um ple
A Seeuncl:

Após mr-rlt

onde Àl =

experitnel
sentado pt
atrranckr d

Consiclere
logo acimr
superior. (

sobre ela.

Soluçao.
precisanro

^ 
?'r - l'l _u--

'Lt 
t

Podemos determinar a razáo u rl'u,
Equaçáo 9.105:

r\'u1 - üt1u\

-**lrr--tt' wr ,t1 u1 t)l

l/ 
t

Dt., fi] ,, ll , lt,

a partir da Equação 9.106 após substituir para u, da

I , I | (tt,,rt1 - rn,tr,\i
llltltl: -tllt1t1- -.)lltl-- I2 2 :f -\ ttt' )

at,ttf : m,ui + !5@+'i - 2u1.',)
lll t

Dividindo ponni rrl e consiclerattdo x : t1/tt.r, temos

|:rj.,_A(l + rj_2r)
. nlq

funtando os termos,

2ttt,r _ '.r.*
lll,l

resolver em

x:1

Asoluçãox: I étrivial
na Equaçáo 9.107:

,r,, * I
lll a

.\ - ,,,, _ ,II
tll2

(tt, : ur, 12 : 0), de modo que substituímos a outra soluçáo para x

rl:o
tramos

( ,,,'

\e
X, CNC

/ ,,,\
(' * 

^-l'
Utilizando a equação quadrática para

t/t-,\
li.,\ li., I-\ - /lll 

1

a-
1il,2

(#-,)
fL+i
lll2

D),'+l
'lnc
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Durante uma colisáo (elástica ou inelástica), as forças envolvidas podem atuar sobre

um curto período de tempo e sáo chamadas de forças de impulsáo. Um martelo baten-

do um prego e a colisão de duas bolas de bilhar constituem exemplos de forças de impulsão.
A Segunda Lei de Nervton ainda é válida em todo o período de tempo À I da colisáo:

d
F : 

;,(rnv)
(e.108)

Após multiplicar por d/ e integrar, temos

,1,,'r,,,=,
(e.10e)

onde AÍ - t,t * Í1. A Equação 9.109 define o termo impulso P. O impulso pode ser medido
experimentalmente pela alteração da quantidade de movimento. Um impulso ideal repre-
sentado pela ausência de deslocamento durante a colisão será causado por uma força infinita
atuando durante um tempo infinitesimal.

@
Considere uma corda de massa p por unidade de comprimento e comprimento o suspensa

logo acima de uma mesa, como mostra a Figura 9.19. Se a corda é solta do repouso na parte
superior, determine a força sobre a mesa,quando um comprimento x da corda tiver caído
sobre ela. (

Soluçao, Têmos uma força gravitacional de mg : pxg, pois a corda fica sobre a mesa, mas

precisamos considerar também a força de impulsão.

dh
F::

dt
(e.110)

FIGURA 9.19 Exemplo 9.10. Uma corda de comprimento a é solta quando susPensa

sobre uma mesa. Queremos determinar a força -F sobre a mesa após a

corda ter caído por uma distância x.
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Durante o inter-valo de tempo d/, a massa da corda igual a p(u dt) cai
na quantidade de movimento fornecida à mesa é

sobre a mesa. A alteração

dp : (pudt)u : pu2 dt

- ott2 : li., rmpul§o
(e.1r r )

A velocidade I está relacionada a x no tempo t por zf : 2gx,pois cada parte da corda rema-
nescente se encontra sob aceleraçáo constante g.

1àp.,t..:p7t2:2pxg
A força total é a somatória das forças gravitacional e de impulsão:

l-' : l'',.' Ét,nput.. : 3p"yg

a qual é equivalente ao peso de um comprimento 3x da corda.

dl)

dt

(e.112)

(e.1 r3)

!
i

9.9 Seções transversais de espalhamento

Nas seçóes precedentes, derivamos r,árias relaçóes que conectam o estado inicial de uma
partícula em movimento com os estados finais da partícula original e de uma partícula
atingida. Somente relaçóes cinemáticas estavam envolvidas, ou seja, nenhuma teniativa foi
feita para preuer um ângulo de espalhamento ou uma r.elocidade final - somente as equaçóes
que conectam essas quantidades foram obtidas. Vamos agora analisar mais de perto o processo
de colisão e investigar o espalhamento no caso das partículas interagirem .o- .rrn campo
de força especificado. Considere a situação mostrada na Figura 9.20, que ilustra esse ripo àe
colisão no sistema de coordenadas LAB quando existe uma Ítrrça de ràpulsão errtÍe ml e me.
A partícula ii?1 se aproxima das vizinhanças de m, de forma que, se r-rão ho,rre, nenhumã
força atuando entre as partícuiX, passaria .olntr-â distância deaproximação mais próxima á.
A quantidade á é denominada parâmetro de impacto. Se a velocidade de m, é rr,r, o parâmero
de impacto á determina a quantidade de movimento angular / da partícula m, iobrà mr:

I : mltqb (9.114)

Podemos expressar &1 em termos da energia incidente ro utilizando a Equaçáo g.7g:

t: t{»r;ü (e.r 15)

Evidentemente, para uma determinada energia 7,,, a quanticlade de movimento angular e,
consequentemente, o ângulo de espalhamento 0 (ou ú) é especificada de forma única pelo
parâmetro de impacto Ô se a lei da força é conhecida. No espalhamento de partículas atômi-
cas ou nucleares, não podemos escolher nem medir diretamente o parâmêtro de impacto.
Portatrto, em tais situaçóes, ficamos restritos a falar em termos da prãbabilidade cle espalha-
mento em vários ângulos 0.

Consideramos agora a distribuição dos ângulos de espalhamento que resultam das colisÕes
com r'ários parâmetros de impacto. Para isso, vamos supor que temos um feixe estreito de
partículas, cada qual com massa rn, e energia {,. Orientamos o feixe em direçáo a uma pequena
região do espaço que contém um conjunto de partículas, cada qual com nlassa 7i?2 e em repouso
(no sistema LAB). Definimos a intensidade (ou densidade de fluxo) l das partículas inciáentes

-:-r
t'€'l
:
-r

\
:\

Ir
§€'

.:-
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FIGURA 9.20 A partícula rz, se aproxima de rz,, inicialmente em rePouso, no

sistema LAB, e a força repulsiva entre as partículas resulta em

espalhamento. Se rt, tivesse continuado em linha reta, sua distância

mais próxima de lll, teria sido Ó, o parâmetro de impacto.

como o número de partículas que passam por unidade de tempo através de uma área unitária

perpendicular à direção do feixe. Se partimos da premissa de que a lei da força entre m, e
m, àecresce suficientemente rápido com a distância, entáo, após um encontro, o movimento
dâ partícula espalhada se aproxima assintoticamente de uma linha reta com ângulo 0 bem

def,rnido entre as direçôes inicial e final do movimento. Vamos agora definir uma seção trÍrns-

versal de espalhamento diferencial o(0) no sistema CM para o espalhamento em um elemento

de ângulo sólido em um ângulo particular 0 em CM:

u(0) : Número de partículas incidentes por
área unitária

(9.116)

Se dN é o número de partículas espalhadas em df)' por unidade de tempo, a probabilidade de

espalhamento em dO' por unidade de área do feixe incidente é

/ Número de interações por parlícula-ah o que \(,*"-' ;;;";;:,,,;;J;ô;';;;'.,1, /

\ c(0)(t}' : y
Ngumas vezes escrevemos, de forma alternativa,

(9.1 17a)

(9.1r7b)dc I dÀ'o(o):,ra,:iW

O fato de que o(0) tem as dimensóes de área por esterorradiano produz o termo seção trans-

versal. Se á espalhamento tiver simetria axial (como nas forças centrais), podemos efetuar

imediatamentá a integração sobre o ângulo azimutal para obter 2t e, a seguir, o elemento de

ângulo sólido ddL' é fornecido por

rl$, : 2n sen 0 d0 (9.1 r8)

Se retornarmos momentaneamente ao problema equivalente de um corpo discutido no

capítulo precedente, poderemos considerar o espalhamento de uma partícula de massa g,

po..r- centro de força. Para esse caso, a Figura 9.21 mostra que o número de partículas com

parâmetros de impacto em uma faixa db a uma distância á deve corresponder ao número de

partículas espalhadas dentro do intenalo angular d0 em um ângulo 0. Portanto,

I.2nbdb - - I' c(0) '2r sen 0 d0 (e.lle)
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onde tllt/d'?-é negativo, pois partimos da premissa de que a lei da força é de tal forma que ovalor da d.eflexão angular diminui (monotonicamente) .om o aumento do parâmetro de im-pacto. Assim,

b ldbtrr(0\ : -- l-l
sen 0lr10l

(e.r20)

(e.121)

(e.122)

(e.123)

I

Ill(\l'

I )ll(ic

oLt f-
.,,Iicl
rca r-'c

t)c:.t

.L (lcl
lci ci,

Drtlr:

( | (lLl(

Lrp.r:

.. ]

\ÍL:
rIl--

Podemos obter a relaçáo entre o parâmetro de impacto & e o ângulo de espalhamento gutilizando
a Figura 9'22. No capítulo anteriot deterrninamos (na Equação s.ãty que a variação em um ângulo
para uma parícula de massa pr, se movendo em um.urnpo d. força central era foilecida por

f,.,,. (t/r!)drÂ():l:
J,;,,,, V2ÁrU, * t'- (l:/2pr!)1

o movimento de uma partícula em um campo de força central é simétrico sobre o ponto
de maior aproximação ao centro de força ("-.J._á ponto,4- na F'igura 9.22). portanro, os ângu-los a e B são iguais e, na realidade, iguais a é). Oeise modo,

0:n*20
Para o caso onde {,r"" : oo, o ângulo () é fornecido por

onde utilizamos o equivalente de um corpo da Equação 9.1 15:

t : t,f ,zsrt,,

onde' como 
"u Eq",'§t: 

'7.'' .'t-i,.- lryii Tâmbém utilizamos E: 'I'í, pois a energiatotal E deve ser igual à energia cinéticá' 21, em r.: oo, onde (,/: 0. O uuio. a. r;"1,, é umaraizdo radicalnodenominadornasEquaçõesg.l2l oug.r23-ouseja, r;,,,,, ér-'pàntodevolta do movimento e corresponde à distância da maior aproximação da partícula em rela-
ção ao centro deforça. Desse modo, as Equaçóes 9.122. g.tzs fornecem à a.p.rráarrcia doângulo de espalhamento 0 no parâmetro^de impacto á. Uma vez conhecido á = b(0) paraum determinado potencial Lr@) e fornecido o valor de 7'[, calculamos a seção transversal
de espalhamento diferencial da Equação 9. i 20. Esse procedirr.rto leva à seção transversal doespalhamento no sistema CM, pois consid..u*o.^r, como um centro cle força fixo. Sey2)) ,i?zt, a seção transversal assim obtida é muito pio*i-u a ,eçao fansversal do sistemaLAB; porém, se nz, rtáo pode ser considerada desprezír,ei se comparada comm2,a transformação
apropriada de ângulos sólidos deverá ser efetuadà. Vamos obter agora as relaçáes gerais.

FIGURA 9.21 o problema equi'alente de um corpo tem massa pr, espalhada por uma
força centrar no sistema cM. As partículas em um intÉn aro dá em torno do
parâmetro de impacto ô se espalrram no interualo anSrlar d0 no ângulo 0.

Centr.o de

dA = 2nhrr, 
esPalharnento
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Centro de
espalhamento

FIGURA 9.22 A geometria do espalharnento das partículas em um campo de força
central. O ponto,4 é a distância da maior aproximaçáo.

Uma vez que o número total de partículas espalhadas em um ângulo sólido deve ser o

mesmo nos sistemas LAB e CM, temos

c(0)d{\': u(lt)d{\

c(A)' 2a'sen 0d0 : cr(tt) '2rr sele $dQ (e.124)

onde g e ú representam o tnesml àngülo de espalhamento, porém medido no sistema CM
ou LAB, respectivamente, e onde dO'e r/í) representam o mesmo elemento de ângulo
sólido, porém medido no sistema CM ou LAB, respectivamente. Portanto, o(0) e oflt) sáo as

seçóes transversais diferenciais do espalhamento nos sistemas CM e LAB, resPectivamente.
Desse modo,

(e.125)

A derivada tl|/ dú pode ser avaliada consultando-se primeiro a Figura 9.1 1a e escrevendo, da

lei do seno (e utilizando as Equações 9.ô3 e 9.65b),

sen(0 - ú) _'n, _ 
^"

sen ry' 7t7q

Definimos o diferencialdx :0 e encontramos

ítx ôx
r1.r:() :_dú*_d0

â41 â0

o que fornece, após calcular as derivadas parciais e juntar os termos,

í/0 _ sen(0 - Ú)c()\Ú -' I
d{r cos(0 - ry') sen{r

Expandindo sen(0 - iy') e simplificando, temos

sen B

ctls(0 - rf ) sen {
e, portanto,

sen:9
(e.127)ü0!) = c(0).

cos(0 * ry') sen:4r

Multiplicando ambos os lados da Equaçáo 9.126 por cos rfr e, a seguir, adicionando cos(0 - fl
em ambos os lados, temos

sen(0 - ú)cos ú + cos(Í/ - 4,) : x cos ry' * cos(0 - ry')
sen ry'

sen B d0o(lr):a(0). , -sen { d tlt

(9.126)

d0

dú
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Expandindo sen(O - ry') e cos(0 - ú) no lado esquerdo, obtemos

# = xcosr/r + cos(g - ú)sen v.,

Substituindo esse resultado na Equaçã o g.127 
,

Ix t'os r/l r- cos(Éi - $)l!ü(Hl.
cr»s(H - rlt)

c«rs(íl *,lr) : t4ll\.,-,r,1,

ç(Ú) :

E da Equação 9.126, temos

Assim,

c(tlt) : rr(0) .

r/_-'--_--i-.
[.rcrrsrlr - Y I - \!senrúlJ

- 
-__-__---_--_--=

Vt - .t?sen2 dr

(x < l) (e.128)

(e.12e)

P-ortanto, as Equações 9.129 e 9.130 especificam a seçáo tralsversal inteiramente em termosdo ângulo ry''8 Para o caso geral (isto é, para um valor arbitrário de x), a avaliação de o((t) écomplexa' Entretanto, existem tabelas pãra facilitar o cálculo de casos particulares.e
- A transformação representadu p.lur Equaçóes 9.129 e g.130 assume uma forma sim-ples para dois casos. Para r : m,/-tn..: l,-remos, da Equação g.71,0: tr;;;-üuação9.129 se torna )

A Equação 9.126 pode ser utilizada para expressar

6 : sen -i(x sen lt) + tlt

u(ú) : rr{0)lo=.2,r,.,l cos ry', .N,1 : tt2

epara ia, ( N.r,x- 0 e g 
=r/,r, demodoque

o(t!) : o(0)lo._,,, nt1 {1 y1,

2rh db: -o\b).2rrseng rig

Considere moléculas de raio -R, se movendo para a direita com velocidades idênticas, espa-lhando a partir de partículas de poeira d. .uà À, que ,. .rr.orr,.u- em repouso. considereambas como esferas rígidas e cletãrmine as seçóes transversais diferenciais e totais.
soluçao' As partículas de poeira se encontram em repouso e vamos resolver esse problemade espalhamento no sistemá LAB. considere a geometria de espalhamento na Figura g.23. Aspartículas com parâmetro de impacto á serão espalhadas .-.rà ângulo ry'. De rnodo similar àEquação 9' I 19, as partículas inciclentes entrandà em um intervalo de parâmetros de impactodb sáo espalhadas em uma faixa angular d$, e temos

(9.r30)

(e.131)

(e.132)

(9.133)

Para clet

entre o Il
b: (R,
losaeú.

Obse

Antes cle

Inserinro

Se r-rtilizar

Obsen.e 
1

espalhant
dente, p,,
depenclêr

l)isctr
é proporc

8 Essas equaçóes se aplicam náo somente às colisões elásticas, mas também às c.lisóes inelásticas (nas quais a energiapotencial interna de llnla ou ambas as partículas é alteracla como resultaclo de uma interação) se o parâmetro.r é ex-p.essocomo lliu'temvezclentr/tn' (r'ejaaEquaçãog.68).obsen,eqr.o,..1ruçà.sprecedentessereferemsomente
:ro t:lsu tt>tlll t ( 1.
0 \'eja, por exemplo, as rabelas de Marion et al. (Ma5g).
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(e.r34)

(e.135)

FIGURA 9.23 Uma molécula de raio R, se aproxima de uma partícula de
poeira de raio vindo da esquerda e é espalhada em um ângulo rf.

Para determinar a seção transversal diferencial o(ry'), temos qlle determinar a relação
entre o parâmetro de impacto à e o ângulo de espalhamento ry'. Vemos da Figura 9.23 que
b : (Rt + Âr) cosc, de modo que precisamos primeiro determinar a relação entre os ângu-
los c e ry'.

Obser-ve atentamente a Figura 9.23 paraverque 2P +,lt : T, d : 4, + F - nl2, e

. ln Ú\ n ,ltu:th-í---l*-:-' t9 9l .) 9\- -/
Antes de utilizar a Equaçáo 9.133, precisamos determinar o diferencial dô. Têmos

b: (Rr * 1?u)cosa : (Rr + Àr)cos$

ttlt: - 
(iir + /l:r) ,,"'! d,1,.22

Inserimos agora os termos na Equação 9.133 pat'a encontrar

-",/1, r- 1f-;'r.,,, Ú ,"r', ! ,lrl, : -o(rlt).2nsen(t rlrlr222
Se utilizarmos a identidade, sen r! : 2 sen(t\l2)cos(ll2), finalmente encontraremos

I
o(ú\ : -(ll, + /1 ,)r

+

Observe primeiro que a seção transversal diferencial de espalhamento é isotrópica, o
espalhamento é o mesmo em todas as direçóes. Essa conclusão é um pouco surpreen-
dente, pois as seçÕes transversais diferenciais de espalhamento normalmente têm uma
dependência angular.

Discutiremos a seção transr,ersal total na próxima seção, porérn, em poucas palavras, ela
é propot-cional à probabilidade de ocorrência de qualquer espalhamento. Para determinar a
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seção transversal total, devemos integrar a Equação 9.135 sobre todos os ry'possíveis. Obsene
que já ltzemos isso sobre o ângulo azimutal para determinar a Equação g.l 18. Têmos

üt: T(Rl * Êr)t

Isso é precisamente o que deveríamos esperar da seção transversal total para o espalhamento
de duas esferas rígidas. A área máxima ocorre quando a molécula e a partícula de poeira
sofrem uma colisão oblíqua, com ângulo a : 0. O parâmetro de impacto será simplesmente

,, b: 1lr * ,R2, e a áreaé rb2.

9.10 Fórmula de espalhÍrmento de Rutherfordr0

Um dos problemas mais importantes que utiliza as fórmulas desenvolvidas na seção prece-
dente é o espalhamento de partículas carregadas em um campo de Coulomb ou eletrostático.
O potencial nesse caso é

",: lfiot) 
: 

Í 
oel rut

["1: 
J,, q(À, + /l.r)r2r sen rlr dtlt

rT lr: I( tt, + Â,,)'r I ,.n ,tr, (tqr : - [t n, * /l:):cos ú1,,2 -' 
J,,

onde f : qrqr/4rreO, cotrl Çt e Qz sendo as quantidades de carga das duas partículas (À pode
ser positiva ou negativa, dependendo se as cargas têm o mesmo sinal ou sinais opostos;
À ) 0 corresponde auma força repulsiva e À (0 a uma força atrativa). Entáo, a Equaçáo g.123

se torna

kt(r) : -
7'

h
K=-

Z7'it

A Equação 9. 138 pode ser reescrita como

b2 : x2 tgz9

r0 E. Rutherford, Phil. Mag.21, 669 (191 t).

(e.136)

(9.137)

(e.138)

(b/ r) rlrtt : 
1,,, çr', - *rr, - n-

que pode ser integrada para obter (veja a integração da Equação 8.38):

( x/b\cosú): --:
Y I + 1«ytt72

Porém, i

Desse n'r

a Equaçr

Agora.

Assim.

queéal
versal dt
indepen
para Lln-

Ihament
derivaçã
modo, a

ter atras
Pari

Ou, da I

Tod;
mento.:
integrar

rr I'-ssa 1c,r

mentos <lt
12 N. Boh:
ser esPer:i
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Porém, a Equação 9.122 indica que

Desse modo"

O : ,/2 - 0/2, de modo que

b: rc cot(O/2) (e.13e)

dbK
d,0 2 sen2 (0/2)

coL(o/2)

a Equação 9.120 se torna

u(0)
K'
I sen B sen:1972;

Agora,

Assim,

sen 0 : 2 sen(012)cos(012)

.rr
K-I

o(0\ : -. -_--r-
4 sen,(0/2)

b2 1o(e\ :
(4 7li): sent(0/2)

(e.140)

que é a fórmula de espalhamento de Rutherfordll e demonstra a dependência da seçáo trans-
versal de espalhamento em CN{ no inverso da quarta potência de sen (0/2). Obser-ve que o(0) é
independente do sinal de À, de modo que a forma da distribuição do espalhamento é a mesma
para uma força atrativa ou repulsiva. Tàmbém é bastante notável que o tratamento do espa-
Ihamento de Coulomb pela mecânica quântica leva exatamente ao mesmo resultado que o da
derivação clássica.l2 Na realidade, essa é uma circunstância afortunada, pois, se fosse de outro
modo, a discordância nesse estágio inicial entre a teoria clássica e a experimentaçáo poderia
ter atrasado seriamente o avanço da física nuclear.

Para o caso ,tt | : 't1,2t a Equação 9.79 indica que 7i : lLi,,portanto

k2 1o(0\ : _.,------- 

-. 
lt, : tnt.,

47,j sen |(0/2) (e.141)

Ou, da Equaçáo 9.131,

k2 cos úcr(rh): ^ -. 
»t1 :»tt

7'; sen+ ry'

(e.142)

Toda a discussão precedente se aplica ao cálculo de seçóes transversais dtferenciais de espalha-
mento. Se for desejado conhecer a probabilidade de que qualquer interaçáo ocorra, é necessário
integrar o(0) [ou o(fl] sobre todos os ângulos de espalhamento possíveis. A quantidade resultante

1l Essa lorma da lei do espalhamento Íbi r.eriÍicada na interação entre partículas a e núcleos pesados pelos experi-
mentos de H. Cleiger-e E. Marsden, Phil. Mag. 25, 605 (1913).
12 N. Bohr demonstrou que a iclentidade dos resultados é uma consequência da natureza 1/12 da força; ela não pode
ser esperada para nenhum outro tipo de lei de Íorça.
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é denominada seção tranwersal total de espalhamento (rr,) e é igual à área efetiva da partícula-
-alvo para produzir um evento de espalhamento:

(9.r43)

onde a integração sobre 0 se estende de 0 a zr. A seçáo transversal total é amesma nos sistemas
LAB e CM. Se desejamos expressar a seçáo transr.ersal total em termos de uma intesraçào
sobre as quantidades em LAB,

l'
o,- lo@)ltll

então, se rz, ( rn,,$ também se estende de 0 a z-. Se tn12'171r, {r se estende somente até
ry',,,,,* (fornecido pela Equação 9.77) e temos

o, : 
l,-o 

{o) rtdt' : zr 
J:tr ' Ol sen 0 r10

(9.144)

Se tentarmos calcular rr/ para o caso do espalhamento de Rutherford, verificamos que o
resultado é infinito. Isso ocorre porque o potencial de Coulomb, que varia como 1/r, decresce
tão lentamente que, à medida que o parâmetro de impacto á se torna indefinidamente grande,
a redução no ângulo de espalhamento é muito lenta para evitar a divergência da integral.
Entretanto, apontamos no Exemplo 8.6 que o campo de Coulomb de um núcleo atômico real
é blindado pelos elétrons ao seu redor, de modo que o potencial é efetivamente cortado em
grandes distâncias. A avaliaçáo da seçáo transversal de espalhamento para um potencial de
Coulomb blindado de acordo com a teoria clássica é muito complexa e não será discutida aqui.
o tratamento da mecânica quântica é realmente mais fácil para este caso.

)
9.11 Movimento de foguetes

O movimento de um foguete simples é uma aplicação interessante da dinâmica elementar de
Newton e pode já ter sido abordado no Capítulo 2. Entretanto, queremos incluir foguetes mais
complexos com massas de exaustão e vários estágios e, desse modo, postergamos ã discussáo
para este capítulo sobre sistemas de partículas. Os dois casos que examinamos se reÍ'erem ao
movimento de foguetes no espaço livre e a ascensão vertical de foguetes sob a açáo da gravi-
dade. O primeiro caso requer a aplicação da conservação da quantidade de movimento linear.
c) segundo caso requer uma aplicação mais complexa da segunda Lei de Newton.

Moümento de foguetes no espaço lilre
Vamos supor aqui que o f'oguete (espaçonave) se move sem influência de nenhuma força ex-
terna. Escolhemos um sistema fechado no qual a Segunda Lei de Newton pode ser aplicacla.
No espaço exterior, o movimento da espaçonave vai depender inteiramente de sua própria
energia. Ela se move por meio da reação da ejeçáo de massa em altas r,elocidades. Para con-
senrar a quantidade de movimento lineaq a espaçonave terá de se mover na direção oposta.
O diagrama do motimento da espaçonave é mostrado na Figura 9.24. Em algum tempo Í, a
massa total instantânea da espaçonave é rn e a sua velocidade instantânea é1t em relação a
um sistema de referência inercial. Supomos que todo o movimento é efetuado na direção x
e eliminamos a notação vetorial. Durante um inten,alo de ternpo dt, uma massa positiva drz'
é ejetada do motor do foguete com velocidade -u, em relação à espaçonave. Imédiatamente

o t : 2rr 
l!,""' 

r @, sen {t ttlt

I
I
I

após a e

pectivar

Qtra

Obserle
A conse
sejam ig

onde cle

uma ma
dm, oncl,

e

pois rfui r

da espaç



CÁPÍTULO I - Dinâmica de um sistema de partículas

Espaço livre
F=0

Sistema de referência inercial

FIGURA 9.24 Um Íbguete se move no espaço livre com velocidade v. No intervalo
de tempo dt, trrrla massa dnt ' é ejetada do motor do fogr-rete com
r,elocidade u em relação à espaçonave.

apósaejeçãodamassadrn',amassaeavelocidadedaespaçonavesãom-dm'eu*dt.,,res-
pectivamente.

Quantidade de movimento inicial: rzu (no tempo Í) (9.145)

Quantidadedemovimentofinal : (m - dm')(tt + du) + dm'(u - zr,) (norempo t + dt)

espaçlnaue menls dmt exau;tal do fogu,ete dm' (9.146)

Obser-ve que a velocidade da massa ejetada dm' em relação ao sistema de referência é u - u.
A conservação da quantidade de movimento linear requer que as Equaçóes 9.145 e g.146
sejam iguais. Não há nenhuma força externa (1i.", : 0).

331

h 
-,11f inicirl -l'llnal

PUI:P(t,+dt)
ut7) : (m, * flm') (u i rht) í d,nt' (u * u)

lnu : tn'tt * n du * u tlri * dnt' rht * u dnt' -'u d,nt'

mdu: u dm'

. drn'
d7t: lt-

'Ül

(e.147)

(e.148)

(e.14e)

(e.150)

onde desprezamos o produto dos dois diferenciais dm'dtt. Consideramos drn'como sendo
uma.massa positiva ejetada da espaçonave. A variação na massa da própria espaçonave é
dm, onde

dm: -dm'

dmdu: *u-
'ltL

pois dm deve ser negativo. Consideramos ?lz0 e u0 como sendo a massa e a velocidade iniciais
da espaçonave, respectivamente, e integramos a Equação 9.150 para seus valores finais m e z.

f' ["'r]»,

),,,0'': -"),,,,,;
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u- u0:21 In

u:7\t+uln

c)
(#)

(e.l5l)

(e.152)
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Supomos que a velocidade de exaustão tz seja constante. Portanto, para maximizar a veloci-

dade da espaçonave, precisamos maximizar a velocidade de exaustáo u e a razâo mJm.

Como ã velocidade terminal está limitada pelarazâo ntrfm, os engenheiros têm construído

foguetes com vários estágios. A massa mínima (menos combustível) da espaçonave é limitada

p.1o -ut.rial estrutural. Entretanto, se o tanque de combustível é ejetado após a queima de

iodo o seu combustível, a massa da espaçonave restante é ainda menor. A espaçonave pode

conter dois ou mais tanques de combustível, e cada um deles pode ser ejetado.

Por exemplo, considere

mu : Massa inicial total da espaçonave

ml=ma+mb

rz,, : Massa da carga útil do primeiro estágio

nz, = Massa dos tanques de combustível do primeiro estágio etc.

1,1 : Velocidade terminal do primeiro estágio de "queima"
após a queima de todo o combustível

Ut:7\t * U ln (e.153)

Na queima, a velocidade terminal u, do primeiro estágio é alcançada e a massa mu é liberada
no pspaço. Em seguida, o segundo estágio é acionado com a mesma velocidade de exaustáo

e telrros

ru., = Massa inicial total do segundo estágio da espaçonave

mr: m, ! mo

?rr = Massa da carga útil do segundo estágio

m,, = Massa do tanque de combustível do segundo estágio etc.

u, : Velocidade inicial do segundo estágio

u, = Velocidade terminal do segundo estágio no final da queima

u2: ul * tt, ln

(r)

(^9

ü2: ü11* rr ln g#)

(e.154)

(e.155)

O produto (rry,nt,,/ntlrze) pode ficar muito maior do que simplesmente m11/nq. Foguetes

com vários estágios são mais comumente utilizados para subida sob gravidade do que no es-

paço livre.
Vimos que a espaçonave é propelida como resultado da conser-vação da quantidade de

movimento linear. Porém, os engenheiros e cientistas gostam de se referir ao termo força
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como o "empuxo" do foguete. Se multiplicarmos a Equaçáo 9.150 por rz e dividirmos por
dr, teremos

du dtnm-:dt dt

Como o lado esquerdo dessa equação "aparece" como ma(força), o lado direito é chamado
de empuxo:

L,mpuxo = -tt+dt

Uma vez que dmldt é negativo, o empuxo é, na verdade, positivo.

(9.156)

(e.157)

(e.158)

Ascensáo vertical sob gravidade
O movimento real de um foguete tentando deixar o campo gravitacional da Têrra é muito
complexo. Para ltns de análise, começaremos fazendo várias suposiçóes. O foguete terá so-
mente movimento vertical, sem nenhuma componente horizontal. Desprezamos a resistência
do ar e supomos que a aceleração da gravidade é constante com a altura. Tàmbém partimos
da premissa de que a taxa de queima do combustível é constante. Todos esses fatores despre-
zados podem ser razoavelmente incluídos com uma análise numérica por computador.

Podemos utilizar os resultados do caso precedente do movimento do foguete no espaço
Iivre, porém, não temos mais 1i*, : 0. A geometria é mostrada na Figura 9.25. Mais uma vez,
temos dtn' como positivo, corn tlm.: * d,m'. A força externa .1'..., é

d
Fr,'r: 

;r(mtt)

Ii*,dr: rl(mt): dp: p(t+ dt) * lr(t)

sobre um pequeno diferencial de tempo.

FIGURA 9.25 Um foguete em ascensão vertical sob a gravidade da Têrra. A massa d,m' é

ejetada do motor do foguete com velocidade u em relaçáo à espaçonave.
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Para o sistema da espaçonave, determinamos as quantidades de movimento inicial e final nas
Equações Ll45-9.150. Utilizaremos agora os resultados que levam à Equação g.150 para obter

p(t+ dt) - lr(tl: rnrhtt udnt (9.r59)

No espaço livre, 1,,'..,: 0, porém, em ascensão, l"*, - *ntg. Combinando as Equações 9.158
e 9.159, temos

(e.160)

(e.r61)

(e.163)

(e.164)

(e.165)

Equação !)
para fora
modo: eler

Considere
A massa ir
Suponha r
velocidade
9.57 (Equa

Soluçao.

A massa fir
nar a veloc

O tempo a

ou cerca clt

Utiliza

A altura re:

Um grand
direção ver
de combusr
combustír,e.
combustír,el

?'"",dt : *mg d.t: rn dtt * u. dm,

ttlg: t?li + ltt'l

Uma vez que a taxa de queima de combustír,el é constante, consideramos

, dm.tit: ***(y, cy)0
e a Equaçáo 9.160 se torna

n'':(- r*1')''wr/
Entretanto, essa equação tem três incógnitas (u, ne, l); desse modo, utilizaremos a Equação
9.161 para eliminar o tempo, obtendo

(e.162)

Suponha que os valores inicial e final da velocidade sejam 0 e u, respectivamente, e da massa
tn. e ?n, respectivamente, de modo que

l,',,,t,: f, $- í)*,

.,: (; - í,)u-

,, : -f( m,, - trt) * ,, ," f+)
\ ,,/

Podemos integrar a Equaçáo 9.161 para determinar o rempo:

i" ['
1 ,, ,,n "' 

: - u 
1,,"'

. tll,1 - nt : At
A Equação 9.163 se torna

r,- -g/ - ,, ln (1!)
\,,/

I'oderíamos continuar com a Equação g.163 e integrar mais uma vez para determinar a
altura do fbguete, porém deixamos essas tarefas para o Exemplo 9.13 e os problemas. Essas
integraçóes são tediosas e o problema é tratado com maior facilidade por meio de métodos
computacionais. Mesmo ao final da queima, o foguete continuará subindo, pois ele ainda tem
uma velocidade para cima. Finalmente, com as suposiçóes precedentes, a força gravitacional
irá parar o foguete (pois assumimos uma constante g não decrescente com a altura).

Uma situaçáo interessante ocorre se a velocidade de exaustão u náo é suficientemente
grande para tornar u positivo na Equação 9.165. Nesse caso, o foguete permaneceria no solo.
Essa situação ocorre por causa dos limites de integração que assumimos e que levaram à
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Equação 9.163. Precisaríamos queimar combustír,el suficiente antes de o foguete ser lançado
para fora do solo (veja o Problema 9.59). Obviamente, foguetes não são projetados desse
modo: eles são feitos para serem lançados ao alcançarem uma taxa de queimà total.

@
Considere o primeiro estágio de um foguete Satu.rno I/ utilizado no programa lunar Apollo.
A massa inicial é 2,8 x 106 kg e a massa do combustível do primeiro estágio é 2,1 x 1Oti kg.
sup«rnha um empuxo médio de 37 x 106 N. A velocidade de exausrão é 2.600 m/s. calcule a
velocidade final do primeiro estágio ao final da queima. Utilizando o resulrado do Problema
9.57 (Equação 9.166), calcule também a altura vertical ao final da queima.

Soluçao. Do empuxo (Equaçáo 9.157), podemos determinar a taxa de queima de cornbustível:

empuxo

-Lt

A massa final do foguete é (2.8 x 10'i kg - 2, I x l0iikg) ou 0.7 y lt)'; ku. podemos determi-
nar a velocidade do foguete ao final da queima (u,,) utilizando a Equação g.163.

I,42 a l[i] kg,,s

- f:'x x I ()'' k'Jl- t?(l{lOrrr,rt ln l---.---.'...----------:'rl
Lf).7 i l0" kq 

I

t,, : 2,16 X 1():r m7i

O tempo até o final da queima Í,,. da Equação 9.164, é

dnt

d.t

37 x 10(iN : -1..12 X I0rku/s
- 2ô00 m/s

tt, - lÍl
lL---

a

2, I x l0(iLu :148s
1,42 x l(11kgrs

ou cerca de 2,5 min.
Utilizamos o resrrltado do Problema 9.57 para obter a altura ao Íinal da queimay,,:

\r : tttt - (e.166)

1,, : (2ir(Xl ruÁ) (148 *) - lf g,S nr,1s1) . ( l4tt s):

({},7 x l0lrkg}.(?600 rn/s)

I ,.12 1 1íftkg,,'s

r,, : !1.98 X 101 rn - 1()0 knr

A altura real é cerca de dois tercos desse valor.

@
Um grande fclguete deixa a superfície da Terra sob gravidade, normalmente em uma
direção vertical, e retorna à'lerra. A velocidade de exaustáo é u e a taxa constante de queima
de combustír'el é a. Considere a massa inicial corno sendo rnt)e a massa na queima hnal do
combustír,el como sendo ri, Calcule a altitude e a velocidade do foguete ao final da queima de
combustírel em termos de ,,. ,r. rrr,. ttt. e g.

lgc-# ," (#)

1,, /r,rl y tr)'rks\

\,r; - r,\qi
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solução. Determinamos o tempo T ao final da queima da Equação 9.161, 7- - {,r.o * ?tr)/e
Integramos sobre a velocidade, Equação 9.165, pãra determinar r1,,,,, a altura ro àrrál du
queima do combustível.

H,,,: -**Y*:1,,,," (#) +,,,,,* *l

l:[-.*+ z't rn C)]"
Utilizamos a Equação 9.161, dt : - (dnt)/a, para a última integral e integramos sobre dze.

n' = - rJ1,1,,"" * il,,'^ (í,)""'
Integramos oúltimo termo utilizando a integral definida, Jln x rl-t : xln x - x,para obteq
após juntar os termos,

Oce
extel
que I

Con:
eF:
acele

Um
de rr'

9.5.

9.6.H,: 
T,

(e.167)

Se inserirmos os nrimeros do último exemplo, encontraremos a mesma resposta para a altura
ao final da queima.

A velocidade ao final da queima pode ser determinada diretamente a partir da Equaçào
9. I 65.

(s.168)

9.7.

9.8. Onde
mostr

9.9. U- p
trajet<
?7i1 Se

fragnr
um va

9.10. Um c:
gulo d

dois fi
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Para si

9.11. Verific
derr =

9.12. O astr,
ao efer

Tton: - g'l'* ,, ,, (t)
\tnr/

_ _g(ruo- m,)

g ^e)
PROBLEMAS

9'1. Determine o centro de massa de uma calota hemisférica de densidade constante, raio interno r, e
raio externo rr.

9.2. Determine o centro de massa de um cone uniformemente sólido com diâmetro da base 2a e a]lrr'rrah.

9'3' Determine o centro de massa de um cone uniformemente sólido com diâmetro da base 2a, altura
/i e um hemisfério sólido de raio a, onde as duas bases se tocam.

9'4' Determine o centro de massa de um fio uniforme que subtende um arco 0 se o raio do arco circu-
lar é a, como mostra a Figura 9.4.

FIGURA 9.4 Problema 9.4.
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9.5. O centro de gravidade de um sistema de partículas é o ponto sobre o qual as forças gravitacionais

externas não exercem nenhum torque líquido. Para uma força gravitacional uniforme, demonstre

qlre o centro de gravidade é idêntico ao centro de massa para o sistema de partículas.

9.6. Considere duas partículas de massas iguais a m,. As forças atuando sobre as Partículas são F1 : 0

e Fr = ,lçi1i. Se elas estiverem inicialmente em repouso na origem, qual será a posição, velocidade e

aceleraçáo do centro de massa?

5.7. Um modelo da molécula de água HrO é mostrado na Figura 9.B. Onde se encontra o centro

de massa?

9.8. Onde se encontra o centro
mostrado na Figura 9.C?

FIGURA 9.8 Problema 9.7.

de massa do triângulo retângulo isósceles de densidade areal uniforme

FIGURA 9.C Problema 9.8.

,;. Um projétil é disparado em um ângulo de 45'com energia cinética inicial Éi. No topo de sua

traietória, ele explode com energia adicional 4r em dois fragmentos. Um fragmento de massa

rn, se desloca em linha reta para baixo. Qual é a velocidade (magnitude e direçáo) do segundo

fragmento de massa rn, e a velocidade do primeiro? Qual é a razáo de mr/m2 quando mt tem
um valor máximo?

S.tO. U* canháo instalado em um forte com visáo do mar dispara um projétil de massa M em um ân-

gulo de elevaçáo 0 e velocidade na boca do canhão zn. No ponto mais alto, o projétil explode em

dois fragmentos (massas nt, * m, : jlí), com energia adicional E, deslocando-se na direção hori-
zontal original. Determine a distância que separa os dois fragmentos quando eles tocam o mar.

Para simplificar, suponha que o canhão se encontra no nível do mar.

9.11. Verifique que o segundo termo do lado direito da Equaçáo 9.9 realmente se anula para o caso

derz:3.

9.f 2. O astronauta Stumblebum perambulou para muito longe da espaçonave orbital (ônibus espacial)

ao efetuar um reparo em um satélite de comunicações avariado. Ele percebe que a esPaçonave
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orbital está se afastando dele a 3 m/s. Stumblebum e sua unidade de manobra têm uma massa de
100 kg, incluindo um tanque pressurizado de massa l0 kg. O tanque contém somente 2 kg de gás a
ser utilizado Para a sua propulsão no espaço. O gás escapa com vãlocidade ccnstante ae iog -/s.(a) Stumblebum ficará sem gás antes de alcançar a nave orbital?
(b) Com qual velocidade Stumblebum terá de descartar o tanque vazio no espaço para alcançar a

nave orbital?

9'13. Mesmo que a força total de um sistema de partículas (Equação 9.9) seja zero, o rorque líquido
pode não ser zero. Demonstre que o torque líquido tem omesmo valoiem qualquer sistema de
coordenadas.

9.14. Considere um sistema de partículas interagindo por meio de forças magnéticas. As Equaçoes g.1l
e 9.31 sáo r,álidas? Explique.

9.15. Uma corda lisa é colocada sobre um furo em uma mesa (Figrrra g.D). Uma ponta da corda cai
através do furo em I = 0, puxando continuamente o restante da corda. Deteimine a velocida4e
e a aceleração da corda como função da distância até a ponta da corda x. Ignore qualquer atriro.
O comprimento total da corda é Z.

\ FIGURA 9.D Problema 9.15.

9'16. Para o caso de consen'ação da energia da corrente em queda no Exemplo g.2, demonstre que a
tensáo em qualquer lado da cun'a inferior é igual e tem o valor de pi2/4.

9'17' Integre a Equação g'17 no Exemplo g.2 numericamente e elabore um grálico da velocidade
iler§.rs temPo utilizando parâmetros adimensionais, i/l'qqb vs. t/\,qís onde V!;4ç é o
tempo de queda livre, /nu.dn ri".". Determine o tempo necessário para que a ponta solta alcance a
parte inferior. Defina as unidades naturais pelas quais r = 

^l 
{2t), a = x/2b e integre 1r/4a a

pairtir de ê = e (algum número pequeno maior do que 0) para a: 1/2. Náo é pãssível inte_
grar numericamente a Partir de a = 0 por causa de uma singularidad e em d:r/dty. A expressáo
dr/do é

(tr _ 7 -m-
,lr-\ra(t-a)

9'18' Utilize um computador para elaborar um gráfico cla tensáo versus tempo da corrente em queda no
Exemplo g'2. utilize parâmetros adimensionai s (TlMg) veff?rs lqueda 1;.,. , orde lqueda rivre : \,EW
Pare o gráfico antes de TlMg se tornar maior do que 50.

9'19' Uma corrente como aquela no Exemplo g.2 (com os mesmos parâmetros) de comprimento á e
massa pá se encontra suspensa por uma ponta em um ponto a uma altura á acima dle uma ,rresa,
de modo que a ponta solta quase náo tocà o mmpo da Àesa. No tempo t : O, aponta fixa da cor-
rente é solta. Determine a força exercida pelo tampo da mesa sobre a corrente após a queda da
ponta originalmente fixa por uma distância x.

9'20' Uma corda uniforme de comprimento total 2a pende em equilíbrio sobre um prego liso. Um
pequeno impulso faz com que ela se desenrole lentamente do prego. Determine à ve'Íocidade da

cor
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corda no momento em que ela se solta totalmente do prego. Suponha que a corda náo pode se
elevar ao sair do prego e que esteja em queda livre.

9.21. Uma corda flexível com comprimento de 1,0 m desliza sobre um tampo de mesa sem atrito, como
mostra a Figura 9.E. Ela é inicialmente liberada do repouso com 30 cm pendendo da borda da
mesa' Determine o tempo no qual a ponta esquerda da corda alcança a borda da mesa.

FIGURA 9.E Problema 9.21 .

9'22. Um dêuteron (núcleo do átomo de deutério consistindo de um próton e um nêutron) com veloci-
dade de 1'1,9 km/s colide elasticamente com um nêutron em repouso. Utilize a aproximação de
que o dêuteron tem duas vezes a massa do nêntron. (a) Se o dêuteron for espalhado através de um
ângu1o ú : 10'em LAB, quais seráo as velocidades finais do dêuteron e clo nêutron? (b) eual
é o ângulo de espalhamento em LAB do nêutron? (c) Qual é o ângulo máximo de espalhamento
possírel do dêuterorr?

9.23. Uma Partícula de massa rz, e velocidade z, colide com uma partícula de massa m, em repouso. As
duas partículas aderem uma à outra. Qual Íração da energia cinética original é perdida ná coüsão?

9.24. Uma partícula de massa ?n na ponta de um fio leve é enrolada em torno de um cilindro vertical
fixo de raio a (Figura 9.F). Tôdo o movimento ocorre no plano horizontal (despreze a açáo da
gravidade). A velocidade angular do fio é r,r,, quando a distância da partícula ao ponto de contato
entreofioeocilindroéá.Determineavelocidadeangulareatensáonofioapósesteterseenro-

(lodo po. um ângulo adicional g.

Mo\,imento

m t=0

FIGURA 9.F Problema 9.24.

9.25. Nêutrons em movimento lento têm um taxa de absorção muito maior no 23.iU do que os nêutrons
rápidos produzidos pela fissáo do 235U* em um reator nuclear. Por esse motivo, o, ..uto.., contêm
moderadores para desacelerar os nêutrons por meio de colisões elásticas. Quais elementos sào
melhores para o uso como moderadores? Explique.

9.26. A Í'orça de atraçáo entre duas partículas é fornecida por

fr:: *rr)-f(lr-
7)t

ondeÁéumaconstante,zroéumavelocidadeconstantee r= lr: _ r, l. clalculeotorqueinternodo
sistema. Por que essa quantidade não se anula? O sistema é consenativo?

9.27. Derive a Equaçáo 9.90.

I Ir..,
L'-

-'1.t
rr )l

J
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9.28' Uma partícula de.massa,m, colide elasticamente com uma partícula de massa m2et7t
Qual é a fraçáo máxima da perda de energia cinética puru *ri Descreva a reação.

9.29. Derive a Equaçáo 9.91.

9.30. Um tenista rebate uma bola de tênis de
aproximação da bola é u, : I m/s, e a
uf: 76 fi7/s.

(a) Qual foi o impulso fornecido à bola de tênis?
(b) Se o tempo da colisão foi 0,01 s, qual foi a força média exercida pela raquere de tênis?

massa 60 g como mostra a Figura g.G. A velocidade de
velocidade de retorno após a rebatida com a raquete é

repouso. 9.37.

9.38.

9.39. L
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9.42. L r
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FIGURA 9.G Problema 9.30.

9.31. Derive a Equação 9.92.

9'32' uma partícula de massa m e velocidade zr, colide frontalmente com outra partÍcula de massa 2z
:T ::|fY:. Se o coeficiente de restituição tem um valor suficienre para pioduzir máxima perda
de endrgra cinética total, quais sáo as velocidades u, e z, após a colisão?

9.33. Demonstre que TrlTupodeser expresso em termos de rnr/m1 = a e cos ú = 1 co*o

+,: ,t * a)-:(zr,: * a: - r + 2-1 \,âr, .rl, - t)
Elabore um gráfico de TrlTo como uma função de ry' para a = 1,2, 4 e i,2. Esses gráficos corres-
p.ondem às energias de prótons e nêutrons após o eipalhamento de hidrogênio io : l), cleuré-rio (o : 2), hélio (": 4) e carbono (a: l2), ou cle partículas alfa espahJdas no hélio'(a: l),
oxigênio (tx: 4) e assim por diante.

9'34' Uma bola de bilhar com velocidade inicial colide com outra bola de bilhar (mesma massa) inicialmente
em repouso. A primeira bola se move a ú = 45" após a colisáo. Para uma colisão elástica, quais sào as
velocidades de ambas as bolas após a colisáo? Com qual ângulo em LAB a segunda bola se move?

9'35' Umá partícula de massa mt comvelocidade inicial no laboratório de z, colide com uma partícula de
massa 

',r 
em repouso no sistema tÁB. A partÍcrlam, é espalhada em um ângulo de ry' em LAB . up..-

senta velocidade final de u1 , onde ur : ür(ú). Deteimin-e a superficie pu.u"q.r" o rempo ,l.l"..r.ro
da partícula espalhada do ponto de colisão até a sup-erÍicie sejá ndepenclente do arrgr.,lo de'espalha-
mento. considere os casos (a) mz: rz1, (b) ntr: 2m1e (c) zi" : oo. sugira umJaplicaçáo desse
resultado em termos de um detector de partículas nucleares.

9'36' Em uma colisáo elástica entre duas partículascom massas ht^e ffizas velocidades iniciais são u, e
ue : du1' Se as energias cinéticas iniciais das duas partículas iorem iguais, determine as condições
em ur/ur" ?rl*, de modo que mr permaneça em repouso após a coliião. Examine ambos os casos
para o sinal de o.

9.43.

9.44.
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9.37. Quando uma bala é disparada de uma arma, a explosão declina rapidamente. Suponha que a
força sobre a bala seja fr: (3ô0 * 10' És*2) N até que a força se torne zero (e permaneça em
zero). A massa da bala é 3 g.
(a) Qual é o impulso que atua sobre a bala?
(b) Qual é a velocidade na boca da arma?

9.38. Demonstre que

L tn.i
a,

T-fr, *,*'"-
onde

S=cosú*

9.39. Uma partícula de massa m colide contra uma
O coeficiente de restituiçáo é e. Determine a
deixar a parede.

cos (0 - ú)

/r\
[ ,,., ,l

parede lisa em um ângulo 0 em relação à normal.
velocidade e o ângulo de rebote da partícula após

9.40. Uma partícula de massa z, e velocidade z, colide frontalmente com uma partícula de massa rle,

em repouso. O coeficiente de restituiçáo é e. A partícula m, está amarrada em um ponto a uma
distância d, como mostra a Figura 9.H. Determine a velocidade (magnitude e direçáo) d,e m, e m,
após a colisáo.

FIGURA 9.H Problema 9.40.

9.41. Ump bola de borracha é deixada cair do repouso em um piso de linóleo a uma distância de /r,. A
bola rebate de volta a uma altura àr. Qual é o coeficiente de restituiçáo? Qual fraçáo da energia
cinética original é perdida em termos de e?

9.42. Uma bola de aço com velocidade de 5 m/s colide contra uma chapa de aço lisa e pesada em um
ângulo de 30'em relaçáo à normal. Se o coeficiente de restituiçáo é 0,8, em qual ângulo e veloci-
dade a bola de aço é rebatida da chapa?

9.43. Um próton (massa m) com energia cinética 7i1 colide com um núcleo de hélio (massa 4rz)
em repouso. Determine o ângulo de rebote do héIio se ú : 45o e a colisão inelástica tiver
Q : - ü'/0.

9.44' Uma corda uniformemente densa de comprimento á e densidade de massa /, se encontra enro-
lada sobre uma mesa lisa. Uma das pontas é levantada com a mão com velocidade constante un.
Determine a força da corda segura pela máo quando ela estiver a uma distância a acima da mesa
(b > a).
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9.45. Demonstre que a equivalente da Equação 9.129, expressa em termos de 0 em vez de $, é

I *xcos6
o(0\ = üQr)'

(1 +2xco,.t + xz):i"?

g.46. Calcule a seção transversal diferencial o(g) e a seçáo transversal total o, do espalhamento elástico

de uma partícula a partir de uma esfera impenetrável; o potencial é expresso por

g.47. Demonstre que a seçáo transversal do espalhamento de Rutherford (para o casom,t:m2) pocle ser

expresso em termos do ângulo de rebote como

ttl
or..rs(O : .4. **,i

9'48' considere o caso do espalhamento de Rutherford quando ntl )) 'm'' obtenha uma expressão

aproximada da seçáo transversal diferencial no sistema de coordenadas LAB.

g.4g. Considere o caso do espalhamento de Rutherford quando vlr)) rn.. Obtenha uma expressão da

seçáo transversal diferãncial no sistema CM que esteja correta até a primeira ordem na quanti-

clade m rlntr. Compare este resultado com a Equaçáo 9' 140'

g.50. Um centro de força fixo espalha uma partícula de massa rn de acordo com a lei da força

/,-(, : h/f . Se avelocidade inicial da partícula é zo, demonstl'e que a seçáo transversal de espa-

lhamento é

,/ kr2jr - 0)
o(0) =

nui02(2n - 0): sen0

g.51. É demonstrado experimentalmente que, no espalhamento elástico de nêutrons por prótons

(m,,= m1) em energias relativamente baixas, a distribuição de energia dos prótons rebatidos no

sistema LAB é consánte até uma energia máxima, que é a energia dos nêutrons incidentes. Qual
é a distribuiçáo angular do espalhamento no sistema CM?

g.52. Demonstre que a distribuiçáo de energia das partículas rebatidas em uma colisáo elástica é sempre

diretamente proporcional à seçáo transversal diferencial de espalhamento no sistema CM.

g.b3. As partÍcr.rlas a com maior energia disponír,eis para Ernest Rutherford e seus colegas no famoso

.*pe.i*errto de espalhamento de Rutherford eram da ordem de 7,7 MeV. Para o espalhamento

de partículas " ai Z,Z MeV do 238U (inicialmente em repouso) em um ângulo de espalha-

,n"rrto no laboratório de 90" (todos os cálculos sáo efetuados no sistema LAB, exceto se infor-

mado de oütra forma), determine:
(a) o ângulo de espalhamento de rebote do 238U.

(b) os ângulos de espalhamento da partícula a e do 238U no sistema CN{'

(c) as energias cinéticas clas partículas a espalhadas e do 238U'

(d) o parâmetro de impacto á.

(e) a distância da maior aproximaçáo r,,,.,,

(f) a seção transversal diferencial a 90".

(g) a razáo entre as probabilidades de espalhamento a 90o e 5''

g.54. Um foguete parte do repolrso no espaço livre por meio da emissáo de massa. Em qual fi-açáo da

massa inicial a quantidade de movimento terá um valor máximo?

g.55, Um foguete extremamente bem construído tem uma razão de massa {tnt)ltrt) de 10. Um novo

combustível é clesenvolvido com uma velocidade de exaustão de 4.500 m/s. O combustível queima
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a uma taxa constante durante 300 s. Calcule a velocidade máxima desse foguete de um estágio,
supondo aceleraçáo da gravidade constante. Se a velocidade de escape de uma partícula da Terra
é 11,3 km/s, é possíl,el constmir um foguete similar de um estágio e com a mesma razáo de massa
e velocidade de exaustáo para chegar até a Lua?

9.56. Uma gotícula de água caindo na atmosfera é esférica. Suponha que ela atravesse uma nuvem e
adquira uma massa a uma taxa igual a kÁ, onde À é uma constante (> 0) e,4 é a área de sua seção
transversal. Considere uma gotícula de raio inicial z,,n que entra em uma nuvem com velocidade uo.
Suponha que nenhuma força resistiva existe e demonstre (a) que o raio aumenta linearmente com
o tempo, e (b) que, se zu for tão pequeno que possa ser desprezado, a velocidade aumentará linear-
mente com o tempo dentro da nuvem.

9.57. Um foguete no espaço exterior em um campo gravitacional desprezível parte do repouso e
acelera de forma uniforme em a até atingir a velocidade final z. A massa inicial do foguÉte é zn.
Qual é o trabalho a ser realizado pelo motor do foguete?

9'58. Considere um foguete de um estágio lançado da Terra. Demonstre que a altura alcançada pelo
foguete ao final da queima é fornecida pela Equaçáo 9. 166. Qual será a akura máxima atingida
pelo foguete ao final da queima de todo o combustível?

9.59. Um foguete tem massa inicial m e taxa de queima de combusrível a (Equação g. 161). eual é a
velocidade de exaustão mÍnima que permitirá o lançamento do foguete imediatamentJapós a
ignição do moror?

9.60. Um foguete tem massa inicial de 7 x 101 kg e, na igniçáo, queima combustível a uma taxa de 250
kg/s. A velocidade de exaustáo é 2.500 m/s. Se o foguete tiver uma ascensáo vertical partindo do
llePouso na Têrra, depois de quanto tempo após a igniçáo dos motores o fogr-rete sã levantará?
O que há de errado no projeto desse foguete?

9.61. Considere um foguete de n estágios, cada um com velocidade de exaustáo u. Cada estágio do
foguete tem a mesma razão de massa ao f,rnal da queima (k : m;/ m). Demonstre que a veloci-
dade final do rz-ésimo estágio é nu \n h.

9.62. Para efetuar um resgate, uma nave de pouso lunar precisa pairar logo acima da superfície da Lua,
que tem uma aceleraçáo gravitacional de 9/6. A velocidade de exaustáo é 2.000 mis, mas o volume
de combustÍvel que poderá ser utilizado é de apenas 20 por cento da massa total. eual é a exten-
sáo que pode ser sobrevoada pela nave?

9.63. Um novo lançador de projéteis é desenvolvido em 2023, capaz de lançar um projétil esférico de
104 kg com velocidade inicial de 6.000 m/s. Para fins de teste, os objetos sao hnçâclo"s verricalmenre.
(a) Despreze a resistência do ar e suponha que a aceleraçáo da gravidacle é constante. Determine

altura que pode ser alcançada pelo objeto Iançado acima da superfície da Têrra.
(b) Se o objeto tiver um raio de 20 cm e a resistência do ar for proporcional ao quadrado da

velocidade do objeto com cr, : 0,2, determine a altura máxima alcançada. Suponha que a
densidade do ar é constante.

(c) Inclua agora o fato de que a aceleraçáo da gravidade decresce à medida que o objeto sobrevoa
a Terra. Determine a altura alcançada.

(d) Acrescente os efeitos do decréscimo da densidade do ar com a altitude no cálculo. podemos
representar de forma aproximada a densidade do ar por log,u(p) : _ 0,05à + 0,1 l, onde p é
a densidade do ar em kg/m3 e lz é a altitude acima da Terra'ém km. Determine a altura agora
alcançada pelo objeto.

9.64. Um novo foguete de um estágio é desenvolvido err,2023 com uma velocidade de exaustáo de
4.000 m/s' A massa total do foguete é 105 kg, corn g\ck de sua massa sendo constituída por com-
bustível. O combustível é queimado rapidamente durante 100 s em taxa constante. para Íins de
testes, o foguete é lançaclo verticalmente a partir do repouso na superfície da Têrra. Responda os
itens (a) a (d) do problema anterior.
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9.65. Em um modelo de foguete típico (Estes Alpha III), o motor Estes C6 de combustível sólido fornece
empuxo total de 8,5 N-s. Suponha que a massa total do foguete no lançamento seja 54 g e que
ele tenha um motor com massa 20 g que queima combustível uniformemente durante 1,5 s. O
diâmetro do foguete é 21 rnm. Suponha taxa de queima constante da massa do propelente (11 g),

velocidade de exaustáo do foguete de 800 m/s, ascensáo vertical e coeficiente de arrasto c. : 0,75.
Determine:
(a) A velocidade e altitude ao final da queima do motor,
(b) Altura máxima atingida e tempo no qual ela ocorre,
(c) Aceleração máxima,
(d) Têmpo total de voo e

(e) Velocidade no impacto com o solo.
Elabore um gráÍico da altura e velocidade u?ruus tempo. Para fins de simpliÍicação e pelo fato de a

massa de propelente ser apenas 20Vo da massa total, suponha massa constante durante a queima
do foguete.

9.66. No problema anterior, considere a variação da massa do foguete com o tempo e omita o efeito
da gravidade. (a) Determine a velocidade do foguete ao final da queima. (b) Qual loi a distância
percorrida pelo foguete até aquele momento?

9.67. Faça a derivação para a altura ao hnal da queima H1,,, tao Exemplo 9. 13. Utilize os números do
foguete Saturno tr/ no Exemplo 9. 12 e use as Equações 9.1ô7 e 9.168 para determinar a altura e

velocidade no final da queima.
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Moaimento em um sistema d,e

nã,0 inercial

10.1 Introdução

A vantagern de escolher um sistema de referência náo inercial para descrever os processos dinâmi-
cos ficou evidente nas discussões nos Capítulos 2 e 7. Sempre é possível expressar as equações do
movimento para um sistema em um sistema de referência não inercial. Porém, existem alguns
tipos de problemas para os quais essas equaçóes serão extremamente complexas e será mais fácil
tratar o movimento em um sistema de referência não inercial.

Por exemplo, para descrever o movimento de uma partícula na superffcie da Têrra ou
próximo a ela, podemos por à prova esse método, escolhendo um sistema de coordenadas
fixo em relação à Terra. Entretanto, sabemos que a Terra executa um movimeno complexo,
composto por várias rotações (e, portanto, aceleraçÕes) diferentes em relaçáo a um sistema de
referência inercial, identificado com as estrelas "fixas". Portanto, o sistema de coordenadas da
Terra é um sistema de referêncianao inercial e, embora as soluçóes de muitos problemas pos-
sam ser obtidas com o grau desejado de precisão ignorando-se essa distinçáo, muitos efeitos
importantes resultam da natureza náo inercial do sistema de coordenadas da Têrra.

Na realidade, já estudamos sistemas não inerciais quando examinamos as marés oceâni-
cas (Seção 5.5). As forças das marés resultantes das órbitas da Terra-Lua e Soljlêrra sáo obser-
vadas na superfície da Têrra, que é um sistema não inercial. O espaço aqui disponível não nos
permite o estudo desse assunto interessante neste capítulo, porém consideraçóes razoáveis
podem ser encontradas em outras fontes.l

Ao analisarmos o movimento dos corpos rígidos no próximo capítulo, veremos também
a conveniência de utilizar sistemas de referência não inerciais e, portanto, utilizaremos boa
parte dos desenvolvimentos apresentados neste capítulo.

10.2 Sistemas de coordenadas em rotação

Vamos considerar dois conjuntos de eixos de coordenadas. Consideremos um deles como o
sistema "Íixo" ou inercial de eixos e o outro como sendo um conjunto arbitrário que pode
estar em movimento em relaçáo ao sistema inercial. Designaremos esses eixos como "fixos" e
"em rotação", respectivamente. l,Ttilizamos x] como coordenadas no sistema fixo e x- como
coordenadas no sistema em rotação. Se escolhemos algum ponto P, como na Figura 10.1,

1\êja, por exemplo, Iinudsen e Hjorth (Ifu00, Capítulo 6) e M. S. Tiersten e H. Soodak, I m. J. Ph1s. 68, 129 (2000).
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temos

r'=Rtr (10.1)

onder'éovetordoraiodePnosistemafixoeréovetordoraiodepnosistemaemrotação.
o vetor R localiza a origem do sistema em rotação no sistema fixo.

Podemos sempre representar um deslocamento arbitrário infinitesimal por uma simplesrotação em torno de algum eixo denominado eixo instantâneo de rotação. por exemplo, omovimento instantâneo de um disco rolando para baixo sobre um plano inclinado fàa. ..,descrito como uma rotação em torno do pontà de contato entre o disco e o plano. portanto,
tt, I tltttTu l; efetua uma rotação infinitesimal ô0, correspondendo u ulgr-rà d.rlo.u-.,rtoarbitrário infinitesimal, o movimento de p (o qual, pu.u o'*o-ento, consideraremos comoestando em repouso no sistema x,) pode ser desirito àm termos da [,quação 1. r 06 como
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(rlr)6*o:d0xr (10.2)

xr (10.3)

ou, pelo fato de a velocidade angular da rotação ser

d0úü=-
dt (10.4)

Temos

: (o X r (para P fixo no sistema x,) (10.5)

Esse mesmo resultado foi determinado na Seção 1.15.
Se permitirmos que o ponto p tenha uma velociclade (tlr/rlÍ).,,,oração erlr relação ao

ção de r no sistema fixo:

onde a designaçáo "fixo" está explicitamente incluída para indicar que a quantidade dr émedida no sisrema de-coordenadãs xj, oufixo. Dividindà .rrr-.q.ruça o por dt, o intervaro detempo no qual a rotação infinitesimal ocorre, obtemos a taxat.rnpo.ut àe variação de r, me-dida no sistema de coordenadas fixo:

Consic
fixoet
diferen

Soluçar

O prim

Obs
que ú),
'Iemos,

De form

Em cada
vetor uni

As E«

/ a,\ dot_l

\.11/,,," r/r

(#)-,..

ff)"
/aÀ

\o 
: (.,;/,.o,,,rJ - X' (10.6)
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@
Considere um vetor r : xte, * x2eo * r.ie.j no sistema em rotação. Considere os sistemas
fixo e em rotação como tendo a mesma origem. Determine i' no sistema fixo por meio da
diferenciação direta caso a velocidade angular do sistema em rotação seja co no sistema fixo.

Solução. Começaremos pela utilização direta da derivada temporal

(#),*.:#(?*,",)
: ){i,", ' r,ê,)

O primeiro termo é simplesmente i,. no sistema em rotaçáo. Porém, o que sáo [,?

u, : r4)
\ ./1./",,,.o,,,.o

/a*\(-) :i,+).,.,
\ r11 / 1;,o

(10.7)

(10.8)

(10.9a)

(10.eb)

(10.9c)

D.l !

lo.

)le.

!er
ntíi.
'nttl
)fn( l

D.2r

írc
rdc
me-

0-3 r

Observe a Figura 10.2 e examine quais componentes de ro. tendem a girar e,. Vemos
que or2 tende a girar e, na direção de -e, e que r,l.r tende a girar e, na direção de *er.
Têmos, portanto,

De forma similar, temos

rle,
ídt€.r - ú).>e.r

dt

de,
-:: -o'ls€r * @r€:i
dt

de3
o.,er - ú).e.)

dt

Em cada caso, a direçáo da derivada temporal do vetor unitário deverá ser perpendicular ao
vetor unitário de modo a não alterar sua magnitude.

As Equaçóes 10.9a-c podem ser expressas como

ê:toXe (10.10)

t

FIGURA 10.2 As componentes da velocidade angular or giram o sistema em torno do
eixo e,, de modo que, por exemplo, ar* tende a girar e, na direçáo *er.

0.{r

O.5t

)4,
ln;-

0.6r
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e a Equação 10.8 se torna

:i.*(oXr
que é o mesmo resultado obtido na Equação 10.6.

(#),.":i,*)ro x tr,e,

Apesar de escolhermos o vetor de deslocamento r para a derivaçáo da Equação 10.ô,

a validade dessa expressáo náo se limita ao vetor r. Na realidade, para um vetor arbitrário

Q, temos

(#),., :gg) +«oxe
\ r/Í Á,u,ot"ç;,,

(10.12)

A Equaçáo 10.12 é um resultado importante.
Observamos, por exemplo, que a aceleraçáo angular ô é a mesma nos sistemas flxo e

em rotaçáo:

( 10.1 1)

(ox

10.3 I
Vimos qr

cial. A er

onde a c

ção l0.l

lndicarn<

O segunc

onde a, é:
pode ser,

Cornl:

Entret
sobre a pa

: Este restrlta,
mento natur:

(10.r3)

pois to x o) se anula e ô designa o valor comum nos dois sistemas.

A Equaçáo 10.12 pode agora ser utilizada para obter as expressões da velocidade do
ponto P, medida no sistema de coordenadas fixo. A partir da Equaçáo 10.1, ternos

(*),*, : (#),*. * (#),."

/a«o\ /,r.\l'--l :l I -+-1,1X6;=11)
\ ./r ,/,,*" \ ,1/ f.*,,,,,ro

/a'\* 
\7/.,",o,.n,,iu,xr

. /a''\Yt= rí = \7l,,-

. /an\v=Rr=\7ln""

_ . _ /.1'\v, : f, : 
\7l.n, .o,,.."

de modo que

/,1r'\ /An\
E /n", 

: \,/,..

(10.14)

(r0.15)

(10.16a)

(10.16b)

(10.16c)

(10.17)

Se definimos

podemos escrever

vf:V*v,.*oXr

v" : Velocidade relativa aos eixos fixos
J

onde
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V : Velocidade linear da origem em movimenro
v, : Velocidade relativa aos eixos em rotação
co : Velocidade angular dos eixos em rotaçáo

(<o x r) : Velocidade devida à rotação dos eixos em movimento

10.3 Forças centrífugas e forças de Coriolis
Vimos que a equação de Nell'tonE : ma é válida somente em um sistema de referência iner-
cial. A expressão da força sobre uma partícula pode, portanto, ser obtida de

rl0.1l)

itr I0.6,
bitrário

(10.12)

t: Íiro e

(10.13)

Jacle clo

( 10.14)

( 10.15)

t l0.l6a)

( l0.l6b)

I l0.l6c)

( 10.17)

F: tna,: ,(ryrn".

onde a diferenciação deve ser efetuada em relação ao sistema
ção 10.17, temos

Í!\ /,rv\ /4",\
\7/,,,. 

: (71,,,. * (;/,." * ó X r +

Indicamos o primeiro termo po. ii7,

o,= (#),,"

(lÀ / a,\tlrxl-l :r»xl--J +
\ d1,/n," \ //i ,.^ -,,,.io

:ú)Xv,*toX(co
Combinando as Equaçoes 10.18-10.22, obtemos

O segundo termo pode ser avaliado substituindo v, por e na Equação 10.12:

( at\ _ /,/v,\
w/r,, 

: 
\7/"",-,,.,,,,* 

ú) x v,

(10.18)

fixo. Diferenciando a Equa-

/.1.\roxl.l (10.19)
\rlt/n."

. =a,.*{oXv, (10.21)

onde a, é a aceleraçáo no sistema de coordenadas em rotação. O último termo na Equação 10.19
pode ser obtido diretamenre da Equação 10.6:

(10.20)

(t» x r)

(10.22)

r) * Zma x v,. (10.23)

em rotação, a força efetiva

(10.24)

(10.25)

ú)X

xr)

F: ma,: mR/ * nta,* mô X r * rzor x (c,r x

Entretanto, para um obsen,ador no sistema de coordenadas
sobre a partícula é fornecida por2

Í ,.y : lll7,.

- F - ,riir.* rnô x r - Tn.r, x (r.rr x r) - 2rnto x v,.

: Este resultado foi publicado por G. G. Coriolis em 1 835. A teoria da composição clas aceleraçóes loi um desenvolvi-
mento natural do estudo das rodas de água por Coriolis.
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O primeiro termo, F, é a soma das forças atuando sobre a partícula, medidas no sistema fixo
inercial. O segundo 1- rn R7) e o terceiro (*rntí x r) termos resultam da aceleraçáo transla-
cional e da aceleraçáo angular, respectivamente, do sistema de coordenadas móvel em relação
ao sistema fixo.

A quantidade -?tLoJ x (r» x r) é o termo daforça centrfuga normal e se reduz para
tna2r no caso onde <o é normal ao vetor do raio. Obser-ve que o sinal de menos implica que a
força centrífuga está direcionada para fora a partir do centro de rotaçáo (Figura 10.3).

O último termo na Equação 10.25 é uma quantidade totalmente nova que surge do mo-
vimento da partícula no sistema de coordenadas em rotação. Esse termo é denominado força
de Coriolis. Observe que, na realidade, a força de Coriolis surge do m,ouimentct da partícula,
pelo fato de a força ser proporcional a zr,. e, dessa forma, se anula no caso de náo existir
nenhum movimento.

Uma vez que utilizamos (em várias ocasiões) o termo/orça centrífu.ga e agora apresentamos
a força de Coriolis, devemos examinar o significado físico dessas quantidades. E importante
perceber que as forças centrífuga e de Coriolis náo constituem forças no sentido normal da
palavra. Elas foram introduzidas de forma artificial, como resultado de nosso requisito arbi-
trário de que somos capazes de escrever uma equaçáo que lembre a equação de Ner,vton e que
seja ao mesmo tempo válida em um sistema de referência não inercial, ou seja, a equação

F : rna.,.

é válida somente em um sistema de referência inercial. Em um sistema de referência em rota-
çáo, se desejamos escrever (considere n, . ô como sendo zero para fins de simplificação)

f.,,,., : .na,

então podemos expressar essa equação em termos da força real rzar como

F",1 : rnar l (termos náo inerciais)

onde os "termos náo inerciais" são identificados como "forças" centrífugas e de Coriolis.
Desse modo, por exemplo, se um corpo gira sobre um centro de força fixo, a única força real
sobre o corpo é a força de atraçáo ha direçáo do centro de força (ocasionando o surgimento
da aceleraçáo centrípeta). Entretanto, um obserr,ador em movimento com o corpo em rotação
mede essa força central e também obsen,a que o corpo não cai na direçáo do centro de força.

FIGURA 10.3 Diagrama indicando que o vetor - o x (ro x r) aponta para fora,
afastando-se do eixo de rotação ao longo de to. O termo - r?(o x (to x r)
é a força centrífuga normal.
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Para reconciliar esse resultado com o requisito de que a força líquida sobre o corpo se anula,
o observador deverá postular uma força adicional - a força centrífuga. Porém, o "requisito" é

artificial: ele surge somente de uma tentativa de estender a forma da equaçáo de Newton para
um sistema não inercial, e isso pode ser efetuado somente pela introduçáo de uma "força
corretiva" hctícia. Os mesmos comentários se aplicam à força de Coriolis. Essa "força" surge

quando se faz uma tentativa de descrever o movimento em relação ao corpo em rotaçáo.

Apesar de sua artihcialidade, os conceitos das forças centrífuga e de Coriolis sáo úteis.
A descriçáo do movimento de uma partícula relativo a um corpo em rotação em um sistema

de referência inercial é uma tarefa complexa. Porém, o problema pode ser relativamente fa-

cilitado pelo simples recurso de introduzir as "forças náo inerciais", permitindo a utilização
de uma equaçáo de movimento parecida com a equação de Newton.

Um aluno efetua mediçóes com um disco de hóquei sobre um grande carrossel com uma
superfície plana horizontal e lisa (sem atrito). O carrossel tem velocidade angular constante
co e gira no sentido anti-horário quando visto de cima. (a) Determine a força efetiva que atua

sobre o disco de hóquei após ele ter recebido um impulso. (b) Elabore o gráfico da trajetória
para várias direçóes e velocidades iniciais do disco quando observado pela pessoa no carrossel

que empurra o disco.

Soluçao. Os três primeiros termos de F..61 na Equaçáo 10.25 são zero, de modo que a força
efetiva observada pela pessoa no carrossel é

Fe*: *lnblx (coxr) -Zmluoxv, (10.26)

Consideramos a força de atrito como sendo zero. Lembre que v, é a velocidade medida
pelo observador na superfície em rotaçáo. A aceleraçáo efetiva é

lis.
ra]
:tti,r

ér-,

ça

u"o : Y : -(') x (to x r) - 2ro x v,'

n",,: 
lu",,,rt

(10.27)

Avelocidade e a posiçáo sáo obtidas pela integraçáo, em ordem sucessiva, da aceleraçáo.

f"ft :

(10.28a)

(10.28b)

Colocamos a origem de nosso sistema de coordenadas no centro do carrossel.
Precisaremos das posições e velocidades iniciais do disco para elaborar o gráfico do movi-
mento. Nesse exemplo, consideramos o raio do carrossel como sendo -R e as velocidades
em unidades de roR. A posiçáo inicial do disco estará sempre em uma posiçáo (x, y) de
(-0,5Ã,0).

Efetuamos um cálculo numérico para determinar o movimento e demonstrar os resulta-
dos para várias direções e valores da velocidade inicial na Figura 10.4. Para hns de cálculo,
consideremos t» : 1 rad/s e -R : 1 m, de modo que as unidades de u,, (velocidade inicial) e

T (tempo para que o disco deslize para fora da superfície) mostrados na Figura 10.4 este-

iam em m/s e s, respectivamente. Para as partes (a)-(d), avelocidade inicial se encontra na

direçáo *y e diminui em cada vista sucessiva. Em (a), o disco desliza rapidamente para fora.
Em (b) e (d), o disco desliza para fora em posiçóes similares; porém, obser-ve as diferenças
nas velocidades iniciais, bem como o tempo que o disco leva para alcançar a borda. Para uma

lo""a'
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velocidade intermediária entre essas duas, como visto em (c), o disco poderá percorrer várias

trajetórias em torno do carrossel; em alguma velocidade, o disco deverá permanecer sobre

ele. As duas últimas vistas mostram a velocidade inicial em um ângulo de 45" em relação ao

eixo x. Em (e), o disco dá uma volta em sua trajetória ao longo do caminho para sair do car-

rossel e, em (0, ele muda de direçáo repentinamente.

(d) (e) (0

FIGURA 10.4 O movimento do disco de hóquei do Exemplo 10.2 como obsen,ado no

sistema em rotaçáo para várias direçóes e velocidades iniciais ü0 nos tempos
7 obserrrados. A velocidade angular to (l rad/s) é para lora da página.

O desafio real é realizar esses experimeptos para comparar as trajetórias reais nos siste-

mas de coordenadas fixo e em rotação com cálculos efetuados em computador. Em cada um dos

casos acima, o disco se moverá em linha reta no sistema fixo, pois náo existe nenhum atrito
ou força externa no plano.

10.4 Movimento em relação à Terra

O movimento da Têrra em relaçáo a um sistema de referência inercial é dominado pela rotação

da Terra em torno de seu eixo. Os efeitos de outros movimentos (por exemplo, a revolução em

torno do Sol e o movimento do sistema solar em relação à galáxia local) são comparativamente
pequenos. Se colocarmos o sistema inercial fixo 1''1,'-' no centro da Têrra e o sistema de refe-

rência móvel x1z sobre a superfície da Terra, poderemos descrever o movimento de um objeto

próximo à superfície da'ferra como mostra a Figura 10.5. A seguir" aplicamos a Equaçáo 10.25

para o movimento dinâmico. Indicamos as forças medidas no sistema fixo inercial como
F : S + rrg0, onde S representa a soma das forças externas (por exemplo, de impulso, eletro-

magnéticas, de atrito) além da gravitação e rlrg0 representa a atraçáo gravitacional à -Iêrra.

Nesse caso, g0 representa o vetor do campo gravitacional da Terra (Equaçáo 5.3),

onde À1,

deRnal
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forma ol
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u,, = 0,t3

+
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1,, = 1,5
+

r = 0,86

t',, = 0,328
+
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u,, : 0,283
+

,\I ,

Sr, 
: -O * ett (10.2e)
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FIGURA 10.5 Para estr-rdar o movirnento de um objeto próximo à superfície da Têrra,
colocamos um sistema de relerêrrcia inercial fixo Í'1'2' no centro da
Têrra e o sistema de relerência mór,el x)z na sr-rperfície da Têr'ra.

ondeMo é a massa da'lbrra, R é seu raio e o vetor unitário en se estende ao longo da direção
de R na Figura 10.5. Supomos que a Têrra é esférica e isotrópica e que R se origina no centro
da Têrra. A aceleração da gravidade varia sobre a superfície da Têrra em decorrência de sua
forma oblonga (achatada nos polos), densidade não uniforme e altitude. Nesse momento,
optamos por não acrescentar essa complexidade ao movimento em relação à Têrra, porém
indicamos anteriormente o fato de que efeitos desse tipo podem ser considerados no devido
curso, efetuando-se cálculos computacionais.

A força efetiva F"s. medida no sistema em movimento colocado na superfície da -Ibrra 
se

torna, com base na Equação 10.25,

F"r': S * nrge : *if * ma x r - ,/rú) x (o x r) * Znta Xv,. (10.30)

Consideramos a velocidade angular da 'Ibrra «o ao longo da direção z' do sistema inercial
(e). O valor de a é 7,3 X 10-5 racl/s, configurando uma rotação relativamente lenta;
porém, ela é 365 r,ezes maior do que a frequência de rotação da Têrra em torno do Sol.
O valor dev é praticamente constante no tempo e o termo ô X r será desprezado.

De acordo com a Equação 10.12. temos. para o terceiro termo acima.

Rr:oxR,

fl/:.x(roxR)
A Equação 10.30 agora se torna

F.,rÍ : S * lzg1, - uttJ x [o x (r + R)] - 2rzro x v,

O segundo e o terceiro termos (divididos por rl) sáo aqueles que experimentamos (e medi-
mos) sobre a superfície da Têrra como a aceleração efetiva g e, desse modo, indicaremos esses
termos como g. Seu valor é

S:So-(ox [«ox (r+R)] (10.33)

O segundo termo da Equação 10.33 é a força centrífuga. Pelo fato de estarmos limitando
nossa consideração atual ao movimento próximo à superfície da Terra, temos r'(( À e o
termo ú) x (o) x R) domina totalmente a força centrífuga. Para situações muito distantes

(10.31)

(10.32)



da superfície da Têrra, teremos de considerar a variação de g com a altitude, bem como o
termo ú) x (to x r). A força centrífuga é responsável pela foima oblonga da Têrra. A Terra
náo é, na verdade, um esferoide sólido: ela se parece muito mais com um líquido viscoso com
uma crosta sólida. Por causa de sua rotação, a Têrra se deformou a ponto de o raio equatorial
ser 21,4 km maior do que o raio polar, e a aceleração da gravidade é 0.()tr2 rn/s? màior nos
polos do que no equador. A superfície das águas calmas dos oceanos é perpendicular a g, em
vez de gs e, n3 média, o plano da superfície da Têrra também é perpendicular a g.

Reescrevemos a Equação 10.32 em termos mais simples como

Dinâmica cliássica de partículas e sistemas

F"r:S*ntg*2motXv,. (10.34)

E essa equação que usaremos para discutir o movimento dos objetos próximos à superfície
da Têrra.

No entanto, em primeiro lugar, varnos retornar à aceleraçáo efetiva g da Equação 10.33.
O período de um pêndulo determina a magnitude de g e a direção dê um fio de prumo
em equilíbrio determina a direção de g. o valor de a2ll é 0,034 nlsr, que é uÁ valor
significativo o suficiente (0,35Vc) da magnitude de g a ser consideracla. Dêterminamos a
direçãodotermocentríÍugo -r» x (to x R)naFigura 10.3 (onderénossor'daFigura 10.5).
A direção do termo centrífugo *r» x lo x (r + R)] é para fora do eixo de iotação da
Terra. A direção do Íio de prumo incluirá o termo centrífugo. Por isso, a direção de g em
um determinado ponto é, em geral, ligeiramente diferente da direção verticai verdadeira
(definida como a direçáo da linha que conecta o ponto ao centro da Têrra; veja o problema
10'12). A situação é representada esquematicamente (com um consideráve-l exagero) na
Fisura 10.6.

Efeitos da força de Coriolis
O vetor de velocidade angular to, que representa a rotaçáo da Terra em torno de seu eixo,
é direcionado no sentido norte. Portanto, no Hemisfério Norte, «o tem uma componente r,r
direcionada para fora ao longo da vertical local. Se uma partícula está projetada .Á ,- plurró
horizontal (no sistema local de coordenadas na superfície da Têrra) com i.elocidade v,, ifo.çu
de Coriolis *Zma X v, tem uma componente no plano de magnitude Zmo,u, direcionada
à direita do movimento da partícula (veja a l'igura 10.7), resulturlào .* uma deflexão a parrir
da direção original de movimento.3

,l - tox (<o X R)ry/:

FIGURA 10.6 Próximo à superfície da Têrra, os termos gn (vetor do campo gravitacional da Terra) e

-to x (o x R) (termo centrífugo principal) compóem g efetivo (outros termos meno-
res foram desprezados). O efeito do termo centrífugo sobre g está exagerado aqui.
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Tiajetória defletida

FIGURA 10.7 No Hemisfério Norte, uma partícula projetada em um plano hori-
zontal será direcionada para a direita do movimento da partícula.
No HemisÍério Sul, a direçáo será para a esquerda.

Pelo fato de a magnitude da componente horizontal da força de Coriolis ser proporcional
à componente vertical de o, a porção da força de Coriolis que produz deflexóes depende da
latitude, com valor máximo no Polo Norte e zero no equador. No Hemisfério Sul, a compo-
nente oz está direcionadapara dentru ao longo da vertical local e, portanto, todas as deflexões
se encontram no sentido oposto daquelas no Hemisfério Norte.a

Tàlvez o efeito mais perceptível da força de Coriolis é aquele das massas de ar. À medida
que o ar flui das regióes de alta pressão para baixa pressáo, a força de Coriolis deflete o
ar para a direita no Hemisfério Norte, produzindo movimento ciclônico (Figura 10.8). O ar
entra em rotação com alta pressáo à direita e baixa pressão à esquerda. A alta pressão evita
que a força de Coriolis provoque a deflexão das massas de ar mais para a direita, resultando
em um fluxo de ar no sentido anti-horário. Nas regióes temperadas, o fluxo de ar não tende
a ficar ao longo dos gradientes de pressão, mas ao longo das linhas isobáricas de pressâo por
causa da força de Coriolis e da força centrífuga associada à rotação.

Próximo às regióes equatoriais, o aquecimento da superfície da Têrra pela radiação solar
faz com que o ar quente superficial se eleve. No Hemisfério Norte, isso resulta em um ar mais
frio se movimentando para o sul em direção ao equador. A força de Coriolis deflete esse ar em
movimento para a direita, resultando nosuentos alísio.s, que produzem uma brisa na direçáo su-
doeste no Hemisfério Norte e na direção noroeste no Hemisfério Sul. Obsene que esse efeito
particular não ocorre no equador por causa das direçóes de o e de v superficial do ar.

O movimento real das massas de ar é muito mais complexo do que o simples quadro aqui
descrito; porém, as características qualitativas do movimento ciclônico e os ventos alísios são
fornecidos corretamente pela consideração dos efeitos da força de Coriolis. C) movimento da
água nos redemoinhos é (no mínimo em princípio) uma situaçáo semelhante, mas, na reali-
dade, outros fatores (várias perturbaçóes e quantidade de movimento angular residual) domi-
llant a força de Coriolis, e os redemoinhos são encontrados em ambas as direções de fluxo.
\Iesmo em condições de laboratório, é extremamente difícil isolar o efeito de Coriolis. (Relatos
cle circulação de água no sentido oposto em vasos sanitários e banheiras a bordo de navios de
cmzeiro que cmzam o equador provavelmente são extrelnamente exagerados.)

'L)ttrante o combate naval próximo às Ilhas Falkland no início da Plimeira G.uerr:r Mundial, os ar.tilheir-os ingleses
:raram surpresos ao constatar que as suas salvas de artilharia caíam a 100jardas (aproximadarnente g1,5 m) à es-
:.Lret'da dos navios alemáes. Os projetistas do mecanismos de mira conheciam muito bem a deflexáo de Coriolis e
,-'\:Il'am esse efeito cuidadosanlente em conta, mas aparentemente ficaram com a impressito de que todas as batalhas
-:r:ris ocorreram próximo à latitude 50T'{ e nunca próximo à latitude 505. Portanto, os clisparos ingleses caíam a
:la distância dos alvos equitalente a duasvezes a deflexão <le Cloriolis.

rÍ:ri
:i:rf:

trir.
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FIGURÀ 10.8 A força de Coriolis deflete o ar no Hemisfério Norte para a direita,
produzindo movirnento ciclônico.

@
Determine a deflexão horizontal da linha de prumo provocada pela Íbrça de Coriolis atuando
sobre uma partícula em queda livre no campo gravitacional da Têrra de uma altura à acima
da superfície terrestre.

Soluçao. Utilizamos a Equação 10.34 com as forças aplicadas S : 0. Se definimos F"ç : ltl?,.,
é possível resolver para a aceleração da partícula no sistema de coordenadas em rotaçáo hxo
na Têrra.

â,:§-2oXv,

A aceleração por causa da gravidade g é a ef'etiva e se encontra ao longo da linha de prumo.
Escolhemos um eixo z direcionado verticalmente para fora (ao longo de -S) da superfície da
Têrra. Com essa definição de e-, completamos a construçáo de um sistema de coordenadas
à direita, especificando que er esqeja em uma direçáo sul e e, em uma direçáo leste, como mostra
a Figura 10.9. Fazemos a aproximação de que a distância da queda é suf,rcientemente pequena
de modo que g permanece constante durante o processo.

Como escolhemos a origem O do sistema de coordenadas em rotação no Hemisfério
Norte, temos

ú)., : -ír) CÔS À

(D, :0

úl-:ít)senÀ

Apesar de a força de Coriolis produzir componentes pequenas de velocidade nas direçr.res
er e e), podemos certamente desprezar i e 

-1, 
quando comparadas a i, a velocidade vertical.

Entáo, aproximadamente,
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FIGURÀ 10.9 Sistema de coordenadas na superfície da Têrra para localizaçáo da deflexáo
horizontal de uma partícula em queda em relação à linha de prumo, provocada
pela força de Coriolis. O r,etor e_r está na direção sul e e, está na direçáo leste.

onde obtemos 2 considerando uma queda a partir do repouso. Desse modo, temos

lancl,,
açi!tt.i

: lltV .

o t-tr,,

funli ,.

icic ti.r
:nacl.r.
:1O!trJ
gUtrl.r

Lrsfc:-:

e-
*(L' COS À

€r e'

0 r,.r sen À

lrt!,('
Ê1"1lt .: ,

ú)xvf :

00-s
: * (agt cos À)er

As componentes de g são

rr : {)
F\

. rr -- {l
F]

.(, : -,('

de modo que as equaçóes das componentes de a, (desprezando os termoss em @2; veja o
Problema 10.13) se tornam

(.â,).:r::0

(a,)r: ] = 2oÁ{cosÀ

(a,.) ,,: I = -g
Portanto, o efeito da força de Coriolis é produzir uma aceleração na direção e, ou leste.

Integrando Í duas vezes, temos

r(Í) : ]c,.,.ç'] 
cos À

- Conforme M. S. Tiersten e H. Soodak, Ant.J. Phls.68, 129 (2000), a deflexão p:rra o sul é milhões de vezes menor
tlo que a deflerão para o leste para uma queda de aptoximadamente 100 m, e não existe nenhuma evi<Iência con-

Íiár'el de que a deflexão para o sul tenha sido medida corretamente, apesar das muitas tentatilas.
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onde):0e.i:0em/:0.AintegraçãodeiproduzoresultadoÍamiliarparaadistância
da queda,

z:.(t) :.(0) - igr'
e o tempo de queda de uma altura iz : z(0) é fo

t=v
rnecid

T,,k

o por

f)esse modo, o resultado da deflexáo para leste d de uma partícula que cai do repouso em
uma altura /z e em uma latitude norte À é6

(10.35)

Um objeto que cai de uma altura de 100 m na latitude 45'é defletido em aproximadamente
1,55 cm (desprezando os efeitos da resistência do ar).

Para demonstrar a força do método de Coriolis na obtenção cle equações de movimento
:. em um sistema de referência não inercial, trabalhe novamente coln o último exemplo,

, de força central.

'l 

t 
Soluçao. Se liberarmos uma partícula de massa pequena de uma torre com altura lz acima
da superÍície da Terra, a trajetória da partícula descreverá uma seção cônica - uma elipse
com a = I e com um foco muito próximo ao centro da Terra. Se rR é o raio cla Têrra e i a
latitude (norte), então, no momento da liberação, a partícula tem uma velocidade horizontal
na direção leste:

r/t,,, : ro cos À : (Â * i)o cos À

e a quantidade de movimento angular em torno do eixo polar é

I : 'ütt-l,h,, : rr(íl f /i)2ro cos À (10.36)

A equação da trajetória é7

.]Etrt[ = - tr-r cos À3 V.q

l

I

l

l,
I

a
r I * ecos9 (10.37)

de modo c
)

Da Equaçã

Desse mod,

SubstituincL

Se con:
então a EqLl

ou, lnYertell

Se medimos u a partir da posiçáo inicial da partícula (veja a Figura 10. 10). Em I : 0, remos

a : t-eIl+ h

iA deÍlexáo para o leste loi plevista por Nervton (1679), e r'ários experimentos (especialnrenre aqueles de Robert
Hooke) pareceram conllrl.nar os resultzrdos. As medições rnais cuicladoias forarn provavelmente as dê F. Reic5 1lu:lI;
publicadas em i833), que deixou cail bolas em um poço cle rnina corn 188 rn de profunclidacle e obserrol uma de-
flexão cle 28 mm. F.sse'alor'é menos do que o calculado conl a Equaçáo 10.35, com a redução decorrente clos efeitos
cla Iesistência do ar Em todos os expet'imentos, uma pequena cornponente para o sul cla deflexáo foi observacla - e
permallecelr sem ser considerada até a ar,aliaçiro do teolema cle Coriolis (veja os Problemas 10.13 e 10.14).
7 obsen'e que existe uma rnuclança de sinal entre a Equação 10.37 e a Equa!ão 8.41 por causa dzrs origens diferentes
de 0 nos dois casos.
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FIGURA 10.10 A geometria um tanto complexa para descrever o movimento de
uma partícula em queda em um sistema náo inercial, utilizando o
movimento de força central.

de modo que a Equação 10.37 pode ser escrita como

(l-e)(Ii+à)
(10.38)

1-ecos0
Da Equação 8.12 para a velocidade real, podemos escrever

1 ,d0 t

,'- 'tt 
: 

'2,

Desse modo, o tempo / necessário para descrever unt ângulo 0 é

il)

. t: ll ,=cto
I ),t

Substituindo nessa expressáo o valor de / da Equação 10.3ô e r da Equação 10.38, encontramos

r fo/ t ^ \:/: --l l í ,-r--i l .,ra (lo.3e)
c,.rc«rsÀ Jr,\l - ec<»0f

Se consideramoS 0:01y quando a partícula alcançou a superfície da Terra (r':1?),
então a Equação 10.38 se torna

1*e
R* h 1-ecos01,

, ru. invertendo,

1 - ecos0r,

1-e
1-e[t-2sen2(0,,/2)]

l -e
2x ,0u: I t sen'-I*e 2

§:(:
[<r:
lllr' -

Ê1,-'
.i.Í€1- .

h1+*:
1l

(10.40)
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a partir da qual femos

h 
- 

2t. 
sen2 &

fl l-e 2

Clomo a trajetória descrita pela partícula é quase \rertical, o ângulo 0 sofrerá pouca
entre a posição de liberação e o ponto no qual a partícula alcança a superfície
Portanto, 011 é pequeno e sen {0n/2) pode ser aproximado pelo seu argumento:

s0ü

n 2(1-e)
Se expandirmos o integrando na Equação 10.39 pelo mesmo método utilizado para obter

a Equação 10.40, encontraremos

alteraçáo
da Têrra.

(10.4r)

: 'I' para o tempo

O efeito
taçáo, co
pêndtr,lo d

Soluçao.
com orig
Estamos
derar o n
mos o m(
se compa
ierlep

A eqr

onde T/l
gura l0.l

Como arr

._ 1 r'-rc,rrÀJ,,
e, pelo fato de 0 ser pequeno, temos

{t + tze/(t - e)lsen2 (o/4}'
rl0

['t.
{

,:-7 [''
a-l cos À J,r

e) da EquaçãoSubstituindo por t/2(l -
total de queda, obtemos

ll+€0r/2ll*")l-
10.41 e escre'r,endo t(0 : 0r,)

I 10"'I' 
- 

- 

I 

-

t:t-
a-lcosÀ J,, -l +

: , l'"(,
t-' C«,S À J,, \'

: ' (r*
c,., Ctls À \

Resolvendo para 0n, encontramos

rr.rTcos ÀA:_=ví' I * zh/3ll

d,0

2lr
3R

(ne',yn0711',

9lt \-'" 02 | d01t0i /

)u,

/ zt,\
r,r7'cos Àl 1 + 

- I\ 3Àl

f)urante o tempo de queda 7, a -lbrra gira por um ângulo ro7', de modo que o ponto na

Têrra diretamente abaixo da posição inicial da partícula se move na direçáo leste por um valor
de RaT cos À. Durante o mesmo tempo, a partícula é defletida na direçáo leste por um valor de

-1101,. Desse modo, o desvio líquido d na direçáo leste é

d : Râo - RarT'cos À

:? hr"I'r,,,, 
^3

e, utilizando 7' 4 {2ttk como no exemplo anterior, temos, f,tnalmente,

,1 = la,,c',sÀ ^ffs vg
que é idêntico ao resultado obtido anteriormente (Equação 10.35).

sConcebido 
r
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@
O efeito da força de Coriolis sobre o movimento de um pêndulo produz vlrra precessao, ou ro-
taçáo, com o tempo do plano de oscilaçáo. Descreva o movimento desse sistema, denominado
pêndulo de Fou,cault.s

Solução. Para descrever esse efeito, vamos selecionar um conjunto de eixos de coordenadas
com origem no ponto de equilíbrio do pêndulo e com o eixo z ao longo da vertical local.
Estamos interessados somente na rotação do plano de oscilação, ou seja, queremos consi-
derar o movimento do pr-umo do pêndulo no plano x-1 (o plano horizontal). Portanto, limita-
mos o movimento às oscilaçóes de pequena amplitude, com as excursóes horizontais pequenas
se comparadas ao comprimento do pêndulo. Sob essa condição, 2 é pequeno se comparado a

i e i, e pode ser desprezado.
A equação do movimento é

â.:S *

onde Tlm é a aceleraçáo produzida pela força de tensão T na suspensão do pêndulo (Fi-
gura 10.1 1). Têmos, portanto, aproximadamente,

{l)

) er

]lpt,

f,r !1.1

ra-I, .r

rr i.

T
--2onl,

XV, (10.42)

(10.43)

Como antes,

7-^: *7"I1

)''l'..: -'l'.',l
'I'r= 7'

.9r:0

$r: 0

C : *0
i): 15

@r:

@-,:

@":

(v,),

(v).,

(v,).

-ú) COS À

0

(')senÀ

:i=0

:{
:.}

sConcebido em 1851 pelo lísico lrancêsJean-Bernard-I-éon Foucault, pronuncia-se Fixi-cii (1819-1868).
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Essa equa
exceto qu
A solução

FIGURA IO.II

Portanto,

Geometria do pêndulo de Foucault. o vetor de aceleraçáo g está ao longo
da direção -z e a tensáo T está decomposta nas componentes x,\ e z.

Seal

da qual p,
frequência
Portanto, c

ú)Xv =

de modo que

Desse modo, as equaçóes de interesse são

(a,),

(uJ,

Para pequenos deslocamentos, 7'
sen À, temos

ê_,

-c,.r COS À

k

e,. e. I

I0 oosenÀl

_ioI

(10.44)

(10.45)

= g/1. e escrevendo 0)-:

(10.46)

Podere
tem a soluç

Desse modt

ou

lgualando a

Podemos esc

de onde (x, r

Assim, o ângl
frequência a,r.

rotação da-ler

-

lVincenzo \rii iani
lenta, mas náci h:i
do giroscópio rr,,
tação da Têrr.:r.

(to X v,), - -j' r,,, sen À 'l

(oxv,), = irr,rsenÀ l
(«oXv,), = -j.rrlcosÀJ

:i= -í;+Zio,."Àl

=i= -:,)*2*a,."ÀJ
: rug.Definindo sz : f rn,l

.il + a2x = Zt,l."i I
i+o'.y:-2.,.kJ

obsen'amos que a-equação para ..{ contém um termo em ) e que a equação para icontém um termo em .i' Essas equaçóes são denominadas equações acoplad*. U-u 5,olrçío
para esse par de equaçóes acopladas pode ser encontrada poimeio da adição da primeira das
equações acima com I vezes a segunda:

Se escrevemos

temos, então,

(f + 2i) + a?(x+ e1,) = -}ot,(ik- i) : -Zia"(*.+ iy)

q= x + i)

Ç+Zia,ri*arq-A

I Ponto de suspensào

\ 
em Brande altura
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Essa equação é idêntica à equação que descreve as oscilações amortecidas (Equaçáo 3.35),
exceto que aqui o termo correspondente ao fator de amortecimento é puramente imaginário.
A solução (veja a Equaçáo 3.37) é

rl|) = exp[- iro.filA""p(V-r: - ", r) + u""p( -V-r? - ", l)] 00.47)

Se a Têrra não estit,esse girando, de modo que (d- : 0, a equaçáo de 4 se tornaria

ii' + a2q' : 11, @,: 0

da qual podemos obsen'ar que a corresponde à frequência de oscilaçáo do pêndulo. Essa
frequência é claramente muito maior do que a frequência angular de rotação da Terra.
Portanto, cr )) o ", e a equação de q(t) se torna

q(t) - (,- küt(Ae*Í + Bc.'tut) (10.48)

Poderemos interpretar essa equaçáo mais facilmente se obsenrarmos que a equaç áo de q'
tem a solução

,l'(t): x'(t) * i1'ft): ,leiat + Be-iLtt

Desse modo,

oll

x(Í) + ?r)(r) : [(x'(r) + ry'(r)). e-a.r

: (x' * 4')(cos ut-t - isen ro.l)

: (x'cos a.t * y' seno,l) * l(-x'sen rr.r-f * 1'cos rr;.1)

Igualando as partes real e imaginária,

x(l) : r' cr)s cr.r./ * y' sen a;.1 ')

)'(/) : -x'sen u I * 1'..rrr]
Podemos escrever essas equaçóes em forma matricial como

Ç(l) : r1'(t) ' e* hu't

{ 10.$l t

r 10.{5,

Ou

( 10.{6 t

par-, r'

ari -l - -:

l€1F; ,.1-r'

(10.49)

de onde (& )) poa. ser obtido de (r', )'), aplicando-se uma marriz de rotação da forma familiar

(;l;) : (-H;.; :::r(l ll)

^:( 
coso seno)

\-sen 0 c,ts0/
(10.50)

Assim, o ângulo de rotação 6 0 : o-t e o plano de oscilação do pêndulo gira, portanto, com
frequência @ , : @ sen À. A obsen'açáo dessa rotação fornece uma demonit.uçào clara da
rotação da Terra.e

'\'incenzo Viviani (1622-1703), um aluno de G.alileu, obsen'ou em torno de 1650 que um pênclulo laz urna roração
lenta, mas não há nenhuma evidência de que tenha interpretado con€tamente o fenômeno. A inr,ençáo de Foucault
do giroscópio no ano seguinte à demonstração de seu pêndulo lorneceu uma prova visual mais contundente da ro-
tação da Têrra.
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PROBLEMAS

10.1. Calcule a aceleraçáo centríÍuga, por causa da rotação da Terra, de uma Partícula na superfície

terrestre, no equador. Compare esse resultado com a aceleração gravitacional. Calcule também

a aceleraçáo centrífuga em decorrência do rnovimento da Terra em torno do Sol e justifique o

comentário feito no texto de que essa aceleração pode ser despr-ezada se comParada à aceleraçào

causada pela rotaçáo axial.

10.2. Um piloto de corrida tipo dragster dirige um carro com aceleraçáo a e velocidade instantânea

u. Oi pneus (de raio ro) náo estáo derrapando. Determine qual ponto sobre o pneu tem a maior

aceleraçáo em relaçáo à pista. Qual é essa aceleração?

10.3. No Exemplo 10.2, suponha que o coeficiente de atrito estático entre o disco de hóquei e uma

slperÍicie áspera horiiontal (no carrossel) seja p,. A qual distância do centro do carrossel o disco

de hóquei pode ser colocado sem deslizar?

10.4. No Exemplo 10.2, para qual velocidade e direçáo iniciais no sistema em rotaçáo o disco de hóquei

parecerá estar subsequentemente sem movimento no sistema fixo? Qual será o movimento no

iirt"-u em roraçáo? Õonsidere a posição inicial iSpal àquela no Exemplo 10.2. Você pode optar

por fazer r-rm cálculo numérico.

10.5. Efetue um cálculo numérico utilizando os parâmetros no Exemplo 10.2 e na Figura 10.4e,

determinando a velocidade para a qual a trajetória de movimento passa de volta pela posiçáo

inicial no sistema em rotaçáo. Em que tempo o disco sai do carrossel?

10.6, Um balde de água é mantido em giro sobre seu eixo de simetria. Determine a forma da água

no balde.

10.7. Deterrnine qual é o aumento na intensidade do campo gravitacional g no polo em.relação ao

equador. Suponha que a Têrra é esférica. Se a diferença real medida é .\s : 52 rnrn/s:, explique

a àiferença. Como é possível calcular essa cliferença entre o resultado medido e o seu cálculo?

10.8. Seumapartículaéprojetadaverticalmenteparacimaaumaalturadeftacimadeumpontonasupr.fí.i.
da Têrra, em uma latitucle À norte, demonstre que ela toca o solo em rlm porrto] o cos À ' VÇru
para a direção oeste. (Despreze a resistênci:r do ar e considere somente alturas verticais pequenas.)

10,g. Se um projétil é disparado ,ru dir"çao leste de um ponto na superfície da Terra na latitude À

,ro.t", .à*u"locidade de magnitude I/,, e em um ângulo de inclinaçáo a em relaçáo à horizontal,

demonstre que a deflexáo lateral quando o projeto atinge a Têrra é

. +ril

" 
: 

*,,. 
'trt sen À ' sen lrv ct's a

onde «r é a freqr-rência de rotaçáo da Têrra.

10.10. No problema precedente, se o alcance do projétil é /l,i para o caso de to : (), demonstre que

mudança no alcance Por causa da rotaçáo da Terra é

,Rf
ô
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10.11. Obtenha uma expressão do desvio angular de uma partícula projetada do Polo Norte em uma

trajetória que fica pr-óxima à Terra. O desr,io é sigr.rificativo para rrm míssil em um voo de'1.800

km em l0 rninutos? Qual é a "distância de erro" se o míssil é direcionado diretamente ao alvo?

A distância de erro é maior para um voo de 19.300 km na mesma velocidade?
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10.12. Demonstre que o pequeno desvio angular e de uma linha de prumo em relação à r,ertical ver-
dadeira (isto é, em direçáo ao centro da Terra) em um ponto na superfície da Terra em uma
latitude À é

liol: sen À cos À
o - g'' - 1?ol ct's: À

onde.R é o raio da Têrra. Qual é o valor (em segundos de arco) do desvio máximo? Obser-ve que

todo o denominador na resposta é, na verdade, a componente gravitacional g efetiva e g,,

que indica a componente gravitacional pura.

10.13. Consulte o Exemplo 10.3 relativo à deflexáo da linha de prumo de uma partícula em queda
no campo gravitacional da Terra. Considere g como sen;lsiefiniclo no nível do solo e utilize o
resultado de ordem zero para o tempo de queda, l'= t2h/5. Efetue um cálculo com aproxima-

çáo de segundo (isto é, mantenha os termos em a-,2) e calcule a deflexáo para o sal. Existem três

componentes a considerar: (a) Força de Coriolis para a seglrnda ordem (Cr), (b) variaçáo da força
centrífuga com altura (Cr) e (c) variação da força gravitacional com altura (C.,). Demonstre que

cada um desses componentes fornece um resultado igual a

,.)ll'
C,; a sen À r:os À

n

com(,'1 :2/3,C,:7'»/('"Cs:5/2.Adeflexáototalparaosulé,porranto,(4lfo2senÀcosÀ)/.q.

10.14. Consulte o Exemplo 10.3 e o problema anterior, contudo, deixe a partícula cair na superfície
da Terra, em um poço de mina com profundidade à. Demonstre que, nesse caso. não existe
nenhuma deflexáo para o sul em decorrência da variaçáo da gravidade e que a deflexão total na
direção sul é somente

! h"'sen 
À cos À2 .q'

10.15. Considere uma partícula se movendo em um potencial LI(r). Reescreva a lagrangiana em ter-
mos de um sistema de coordenadas em rotaçáo uniforme em relaçáo a um sistema de referência
inercial. Calcule a hamiltoniana e determine se É1 : E. H é uma constante do movimento? Se E
náo é uma constante de movimento, qual é o motivo? A expressão da hamiltoniana assim obtida
é a fórmula padráo i/2 mr,2 * LI mais um termo adicional. Demonstre que o termo extra é a
energia potencial cen,trífnga. Use a lagrangiana obtida para reproduzir as equaçoes de movimento
fornecidas na Equaçáo 10.25 (sem o segundo e o terceiro termos).

10.16. Considere o Problema 9-63, porém inclua os efeitos da força de Coriolis sobre o projétil. O pro-
jétil é lançado,em uma latitude de 45o diretamente para cima. Determine a deflexáo horizontal
no projétil em sua altura máxima para cada parte do Problema 9.63.

10.17. Aproxime a forma do Lago Superior por um círculo de raio 162 km em uma latitude de 17".
Suponha a água em repolrso em relaçáo à Terra e determine a profundidade da depressào no
centro em relaçáo às margens por causa da força centrífuga.

10.18. Um navio de combate inglês dispara um projétil na direçáo sr-rl próximo às Ilhas Falkland du-
rante a Primeira Guerra Mundial em uma latitude 50"S. Se os projéteis sáo disparados em uma
elevaçáo de 37" com velocidade de 800 rn/s, qual é o erro em relação aos seus alvos e em qual
direção? Ignore a resistência do ar.

10.19. Determine a força de Coriolis sobre um automó\rel de massa 1.300 kg sendo conduzido para o
norte, próximo a Fairbanks, Alasca (latitude 65"N) a uma velocidade de 100 km/h.
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10.20. Calcule o vetor do campo gravitacional efetivo g na superfície da Têrra, nos polos e no equador'

Ler,e em consideração á dii"..rlçu no raio equaiorial (6.378 km) em relaçáo ao raio polar (6'357

km), bem como a ftrça centrífuga. Qual é o grau de concordância do resultado com a diferença

calculada.o-o.es.rltadog: s,iaoaSotr + 0,0052885 sen2À - 0,00000059 sen2 12À;1m/s2' onde

À é a latitude?

10.21. A ágila sendo desYiada duranre uma inundaçáo em Helsinki, Finlândia (latitude 60"N), flui ao

lon§o d. um canal de desvio de ,17 m de largura na direçáo sul, com velocidade de 3,4 m/s'

Em"qual lado a água é mais alta (do ponto cle vista de sistemas náo inerciais) e por quanto?

10.22. As torres cle muniçáo eram populares nos séculos 18 e 19 para a queda de thylbo derretido

dentro de torres uiru, pu.u à fo.*uçá., de esferas para balas. O chumbo solidificava durante

a queda e, normalmenie, caía na água para esfriar. Muitas dessas torres foram construídas no

estaclo de Nova york. Suponha q.r. ,rrru torre de muniçáo foi constmída na latitude 42"N e qr"re

o chumbo caia por uma áistância de 27 m. Em qual direçáo as balas aterrisavam e a que distância

da vertical direta?
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Dinâ,mica d,e corpos rígid,os

I l.l Introdução

Definimos um corPo rígrdo como um conjunto de partículas cujas distâncias relativas sáo
restritas de modo a permanecerem absolutamente fixas. Esse tipo de corpo não existe na
natureza, pois as partículas finais (átomos) que compõem cada corpo estão sempre em algum
tipo de movimento relativo, como as vibrações. Entretanto, esse movimento é microscólico
e, portanto, pode ser ignorado ao descrevermos o movimento macroscópico do corpo. No
entanto, pode ocorrer deslocamento macroscópico dentro do corpo (como as deformaçôes
elásticas). Para muitos corpos de interesse, podemos seguramente á..p.eru, as mudanças de
tamanho e forma provocadas por essas deformaçóes e obter equaçóes de movimento válidas
com alto grau de precisão.

Utilizaremos neste capítulo o conceito idealizado de um corpo rígido como um
conjunto de partículas discretas ou uma distribuição contínua de matêria intercambiável. A
única mudança é a substituição de somatórias sobre as partículas por integrações sobre as
distribuiçoes de densidade de massa. As equações de movimento sáô igualmente r,álidas sob
qualquer ponto de vista.

Têmos estudado os corpos rígidos na física introdutória e já vimos exemplos neste livro
de aros e cilindros rolando sobre planos inclinados. Tâmbém sabemos determinar o centro de
massa de vários objetos rígidos (Seção 9.2). Esses problemas podem ser rratados com
os conceitos já apresentados, incluindo inércia, velocidade vetorial angular, quantidade
de movimento e torque. Podemos utilizar essas técnicas na solução de uá.ios problemas,
como alguns exemplós simples de movimento planar na Seção ft.Z. quando iermitimos
um movimento tridimensional completo, a complexidade matemática aumentâ de forma
considerável. Obviamente, o exemplo clássico é aquele do gato, que invariavelmente sempre
cai em pé em uma queda (sob uma situação experimental cuidadosamente controlada), com
os seus pés inicialmente voltados para cima.

Aprendemos colno descrever o movimento de um corpo por meio da soma cle dois
movimentos independentes - uma translaçáo linear de algum ponto do corpo mais
uma rotação em torno daquele ponto.lSe o ponto é escolhido como sendo o cêntro cle
massa do corpo, uma separaçáo do movimento em duas partes permitirá a utilizaçáo
do desenvolvimento no Capítulo 9, que indica que a quantidadi cle môvimento angular (rneja
a Equaçáo 9.39) pode ser separada em partes relativas ao movimento do centro de massa e ao
movimento em torno do centro de massa.

lloi.,

l:!lr
;ni
qu(
ni:;

- o Teoremrt de Chasl.es, que é ainda mais geral do que este enunciado (ele afirma que a linha de translação
e o eixo de rotação podem ser definidos para coincidirem), Íbi provado pelo màtemático Íl-:rncês N{ichel
Clhasles (1793-1880) em 1830. A prova é fornecida, por exemplo, por E. T. Whittaker (Wh37, p. a).
\este capítulo, utilizarnos a clesignaçáo sisterua de corpl em vez do termo sistema em rotação utilizado no capítrilo
anterior. O termo slslzrza fixo será manticlo.

367
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E a rotaçáo geral que aumenta a complexidade. Veremos a utilidade de contar com
dois sistemas de coordenadas, um deles inercial (fixo) e o outro como um sistema Íixo de
coordenadas em relaçáo ao corpo. Seis quantidades deverão ser especificadas para indicar
a posição do corpo. Normalmente, utilizamos três coordenadas para descrever a posição
do centro de massa (que pode com frequência ser escolhido para coincidir com a orisem do
sistema de coordenadas do corpo) e três ângulos independentes que fornecem a orientação
do sistema de coordenadas do corpo em relaçáo ao sistema fixo (ou inercial). Os três ângulos
independentes sáo normalmente considerados como sendo os ângulos de Euler, descritos
na Seçáo I 1.8.

Infelizmente, o nível matemático aumenta neste capítulo. Veremos que é prudente
inroduzir a álgebra tensorial e maricial para discutir o movimento completo de sistemas
dinâmicos aparentemente simples, como sistemas giratórios (livres ou em um campo
gravitacional), halteres, giroscópios, volantes de motor e rodas de automóvel desbalanceadas.
Utilizaremos o halteres por causa de sua simplicidade, como nosso sistema de interesse à
medida que introduzimos a matemática necessária.

ll.2 Movimento planar simples

Já resolvemos o problema de um disco rolando sobre um plano inclinado (veja os Exemplos
6.5 e 7.9 e a Figura 6.7). Vários problemas no final do Capítulo 7 trabalharam com corpos
rígidos simples. Discutimos o centro de massa na Seção 9.2, a quantidade de movimento
angular de partículas na Seçáo 9.4 e a energia do sistema na Seçáo 9.5. Nesta seção, vamos
nos restringir ao movimento de um corpo rígido em um plano e apresentar exemplos como
revisão de nossa física introdutória.

Um fio preso no teto está enrolado em torno de um cilindro homogêneo de massa M e raio
,R (veja a Figura 11.1). No tempo Í :0, o cilindro é liberado em queda do repouso e gira à
medida que o fio desenrola. Determine a tensão 7 no fio, as aceleraçóes linear e angular do
cilindro e a velocidade vetorial angular em torno do centro do cilindro.

F8

FIGURA 11.1 Exemplo I l.l. Um fio conectado ao teto está enrolado em torno de
um cilindro. O cilindro é liberado do repouso.

Solução. O cenffo de massa se move em decorrência da soma das forças, que estão todas na
direçáo vertical. Consideremos que) aponte para baixo.

onde a ace
centro de r

onderéor
I : 0 e.« .

ei : Àrr. r
a aceleraçã

que fornece
A tensã,

A velocidac
e a : 2gtl3

Um pêndulr
peso em tor
(Figura I l 2

massa do cor

FIGI

Solução. Ltil
poderíamos rr
O eixo de rot
que a inércia
por I : Mk2.

M_ir : Ii * T': Mg * T, ( 1 1.1)
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onde a aceleraçáo do centro de massa é it. . utilizamos F, : Mg.A rotação em torno do
centro de massa do cilindro em O se deve à tensão 7. d

r : R7'= I0 (l 1.2)

onde ré o torque em torno de O e1é a inércia rotacional do cilindro (MR2/2\. Consideremos
y : 0 e y : 0 em Í : 0 quando o cilindro é liberado. Entáo, teremos _r = 110,i, : 1': Âá
e j = r'10. Podemos combinar essas relaçóes com as Equaçóes ll.1 e 11.2 para determinar
a aceleraçáo.

l
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j: ,lI("/3

que fornece i : 2g/3 para a aceleração e aceleraçáo angular, a = 0 : .i/R : 2g/3tt
A tensão 7 é entáo determinada pela Equaçáo I 1.2 como sendo

(11.3)
2R2

lL:..

P-r..
Íltr,
Ilrl,:
)fÍl{.

Avelocidade vetorial angular é a : 0 : 1,,/R. Integramos para obter i e V : 1 : 2gtl3
e a : 2gtl3R.

@
Um pêndulo fisico ou composto é um corpo rígido que oscila em decorrência de seu próprio
peso em torno de um eixo horizontal que náo passa através do centro de massa do corpo
(Figura ll.2). Para oscilaçóes pequenas, determine a frequência e o período de oscilaçáo se a
massa do corpo é M e o raio de giro é k.

i

FIGURA 11.2 Exemplo 11.2. Pêndulo físico ou composto. O corpo gira em torno
de um eixo que passa por O. O corpo gira por causa da força
gravitacional que atua no centro de massa.

Soluçao. Utilizamos o método lagrangiano para resolver este exemplo, apesar de que
poderíamos resolver facilmente para o torque de modo a encontrar a equaçáo de movimento.
O eixo de rotaçáo passa através do ponto O do corpo. O raio de giro é def,rnido de modo
que a inércia de rotaçáo 1 em torno do eixo de rotação fornecido (O nesse caso) é fornecido
por I : Mk2.
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A energia cinética de rotação e a energia potencial sáo

'1': L1112

2

/ a,\t': -,lle1.cus0: * Ur'/.\l -r/

onde definimos o zero da energia potencial como sendo o ponto O e utilizamos a aproximação
de ângulo pequeno para cos 0. Determinamos a funçáo lagrangiana e calculamos as

derivadas para formar a equaçáo de movimento de Lagrange. A coordenada generalizada é

claramente 0.

t.: I - i : I 
to, *.rr.,r.ír - C)

9'" "'F'-\' 
' 

I

A equação de Lagrange de movimento é

i; *ffe :o

Vimos essa equaçáo várias vezes e a frequência angular é fornecida por «r2 : MgL/L A partir
dessa relação, encontramos a frequência v e o período 7,

,,:.:' /r,.*r._.1 /.\,,qL_ I

" 21 2zz\ t 27r\ ,\lk! 2r

lTFq- /_| * 
-:lt^l/ \g/.

Agora que fizemos uma breve revisáo do nosso estudo anterior sobre movimento de corpos
rígidos, vamos continuar com os casos mais gerais. Para isso, precisaremos do tensor de inércia.

11.3 Tensor de inércia

Vamos agora concentrar nossa atençáo sobre um corpo rígido composto por z partículas de massas

md, ot : 1,2, 3,...,n. Se o corpo gira com velocidade vetorial angular instantânea ar em torno de
algum ponto fixo em relaçáo ao sistema de coordenadas do corpo e, se este ponto se move com
velocidade vetorial linear instantânea V em relaçáo ao sistema de coordenadas fixa, a velocidade
vetorial instantânea da o-ésima partícula pode ser obtida utilizando-se a Equaçáo 10.17.
Porém, estamos considerando agora um corpo rígido, desse modo

dT,
=- : - llsl-e
itH

ôL.:t0
í)0

Portanto,

onde o subsr
agora estam
Todas as vel<
pois o corpo

Como a

temos, para I

Expandindo

Esta é uma
origem a par
de coordena
simplificação
direito dessa
portanto, ess;

Porém. o terr

é o vetor do <

vetores são nt

onde

dôL
--: I0
dt í)0

F-
VÊ
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V,: :0

Portanto,

vo=V*«oXr,, (11.4)

onde o subscritoí indicando o sistema de coordenadas fixo, foi excluído da velocidade ve, e
agora estamos entendendo que todas as velocidades vetoriais são medidas no sistema fixo.
Todas as velocidades vetoriais em relação aos sistemas em rotação ou corpos agora se anulam,
poisocorpoérígido.

Como a energia cinética da a-ésima partícula é fornecida por

7'., = !,r,,r,i,

temos, para a energia cinética total,

1.ç-t': 
;Ln,,ry -r- tl) x r,,):

Expandindo o termo ao quadrado, encontramos

(#)-*,,.
I

i

ii

1t

IH

B
ts

Ir

rlmacao
iunos as

rlizacla é

[. -\ parur

I de t,,i'p, "
' lliz r- r r^.

s cle tt-1.1....i:

m t( 'n'.r, l'lc

I mr '\ c ri ,Il1

..1, a1çi-r,-ic

rçãr, lr '--

(11.5)

Esta é uma expressão geral da energia cinética, sendo válida para qualquer escolha de
origem a partir da qual os vetores ro são medidos. Porém, se fizermos a origem do sistema
de coordenadas do corpo coincidir com o centro de massa do objeto, obteremos uma
simplificação considerár,el. Em primeiro lugar, obsen,amos que, no segundo termo no lado
direito dessa equaçáo, nem V nem ar formam uma característica da a-ésima partícula e,
portanto, essas quantidades podem ser removidas da somatória:

?,u,r,.ú) x r.r: V.ro

Porém, o termo

)rr,,,a,, : rlÍR

massa (veja a Equação 9.3), que se anula no sistema do corpo, pois os
partir do centro de massa. A energia cinética pode ser expressa como

T:T +Ttrltl\ rol

lx; s ls.l'= - Zttt ,,1': - Zttt ,,Y.(o x r,, + - Zttr ,,( úJ x r,,)l

71,"u.:*Pr,r,,:].r,,,

7',,,:;I4,(ro x r,,)1

. (?'''')

é o vetor do centro de
vetores são medidos a

onde

( 11.6a)

(11.6b)
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7,.u,, e 7.o. designam respectivamente as energias cinéticas de translação e rotação. Desse
modo, a energia cinética pode ser separada em duas partes independentes. O termo da
energia cinética rotacional pode ser avaliado, observando que

(ÁxB)!: {AxB).(AxBi
: 42iJ2 * íÁ.8):

Portanto,

7,,,, : * (-'r,,)'l ( r 1.7)

Expressamos 7.o, agora utilizando as componentes «,ll e ro,, dos vetores o) e rd. Obser-vamos
também que ra : (xot, x* x6) no sistema do corpo, pode ser escrito ro,i : xo,i.Desse modo,

lç
_ lrtll,t -O",,1

Entretant(
dos tensor

Os el,

elementos

,,, = Í-,

[-

A Equ
inércia, po

)o, zo) em r

expressa c(

,,, : Í-,

[,

/,,, : 1:,,,,,[í>,,,')í» \ 1r' '\/r- \r
?,' L\ /\,'''l l+'"'J[à"',l]

Agora podemos escrever a,, : I,ro,ô,;, de modo que

r.is t "/s \ I/,,., :: /- /-rln 
frr.t,crt 

à 
\r., i - @,1ü r',,^,, 

--]

:'iz, , p,,,, (o p.: - .,, ,,, 
)

Se definirmos o y--ésimo elemento da soma sobre cr como sendo 1r,

(11.8)

(11.9)

(1 r.10)

(11.u)

(1 1.12)

que é menr
causa de str

Os eler
eixos ,Í,, x,
por diante.
simétrico, o

e, portanto.
de inércia r
consideradc
considerarn
massa P : pl

onde du : d
volume do c,

Calcule o ten
do lado á. C<

eixos de coo.
que a origenr

temos então

7;, : i \r,,*,*,
Esta equação em sua Í'orma mais restrita se torna

II''' : ,Iur

onde 1 é a inércia rotacional (escalar) (momento de inércia) em torno do eixo de rotaçáo. Esta
equação será reconhecida como a expressão familiar da energia cinética rotacional fornecida
nos tratamentos elementares.

Os nove termos 1, constituem os elementos de uma quantidade que designamos por
{l}. Na forma, {l} é similar a uma matriz 3 X 3. Ele é o fator de proporcionalidade entre
a energia cinética rotacional e a velocidade vetorial angular e tem as dimensões (massa) X
(comprimento)2. Uma vez que {l} está relacionado a duas quantidades físicas muito diferentes,
esperamos que ele seja um membro de uma classe um pouco mais alta de funçóes do que as

encontradas até agora. Na realidade, {l} é um tensor, conhecido como tensor de inércia.2

- o, , t,,J,,, = I*,(u,ipr;,,

2O teste real de um tensor reside em seu comportamento sob uma transformação de coordenadas (r,eja a Seção 11.7). 3Apresentaclo 
pr
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Entretanto, observe que fror pode ser calculado sem levar em conta nenhuma propriedade especial

dos tensores, utilizando a Equaçáo 1 1.9, que especifica totalmente as operações necessárias.

Os elementos de {l} podem ser obtidos diretamente da Equaçáo 11.10. Escrevemos os

elementos em um arranjo 3 X 3 para fins de clareza:

[ )r,.,1*;.'. + d.,,) *2*o*,,,t*o., _2rr,,*,,,r*,r.,

{t} : {-)r,,,*,,r.r,, ?ri.,(xi1 
+ xj.:) -Ir,*r..r4,.*

l=
L-^eJ,rftxu.iÀL 

, *?lhoxu3x*2 
)m,(xj., +

(1 1.13a)

' as componentes do tensor de

Utilizando as componentes (,xd,

zl, a Equaçáo 11.13a pode ser

(l1.l3b)

que é menos impositiva e mais reconhecível. Entretanto, continuamos com a notação xn,, por
causa de sua utilidade.

Os elementos diagonais I ,r, I * e 1,,* são chamados de momento de inércia em torno dos

eixos x,, x2, e x* respectivamente, e as negativas dos elementos fora da diagonal, e assim

por diante, sáo denominadas produtos de inércia.3 Deve estar claro que o tensor de inércia é

simétrico, ou seja,

I :I
tl lt

e, portanto, existem somente seis elementos independentes em {l}. Além disso, o tensor
de inércia é composto por elementos aditivos; o tensor de inércia de um corpo pode ser

considerado como a somatória dos tensores para as várias partes do corpo. Portanto, se

considerarmos um corpo como uma distribuiçáo contínua de matéria com densidade de

massap:p(r),então

(l 1.r5)

onde du : dxdxrdx, é o elemento de volume na posição definida pelo vetor r, e onde Z é o
volume do corpo.

@
Calcule o tensor de inércia de um cubo homogêneo de densidade p, massa.4{ e comprimento
do lado á. Considere um vértice na origem e três lados adjacentes repousando ao longo dos
eixos de coordenadas (Figura 11.3). (Para esta escolha dos eixos de coordenadas, fica óbvio
que a origem náo se localíza no centro de massa; retornaremos a esse ponto mais adiante).

-r,)

A Equaçáo 11.I0 é uma forma compacta para expressar

inércia, porém a Equaçáo 11.13a é uma equação impositiva.

)o, zo) em vez de (xo.1, xo,2, x",r) e considerando d = xj + lfl +
expressa como

Í >,r,,f ,'Í - x,i) -)r,,a,-1; -),n"'".. Ir^ + t{l} = {-)r,,,.',;*;, )z,,(r,i - ri) -zrm^)13. (

[-7,,,.,n, -?,r,.,.',^ ?,,,(,; - .:,

(11.14)

J rr'r (u,?,, - *,*,)oo[;i :

rApresentado por Huygens em 1673; Euler cunhou o nome
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FIGURÀ 11.3 Exemplo 11.3. Um cubo homogêneo de lados á com a origem
em um vértice.

Soluçao. De acordo com a Equação 11.15, temos

I-L [t, lt'
t,, : P ),,,lrrJ,,,l"r(*, 

+ ri).J,,rt.'rr

22:3Ott:-.11ál

lt' f' it'
1,., : - p 

),,r, 
d., 

.J,,xr,l*. .J,,,/À,

: ior"': 
*!'xr"

Deve ser fácil perceber que todos os elementos da diagonal são iguais e, além disso, toclos
os elementos fora da diagonal são também iguais. Se definirmos B = Mó2, temos

l, : l:t: tr,r:2; F l"I
Ir::1t.,:{3: -\BI*)

O tensor do momento de inércia torna-se entáo

(z r I )I ;B -iB -iBl
{,} =l-iB io -irf

l, r 2l
[-ae -nF nP)

Vamos continuâr a investigação do tensor de momento de inércia do cubo nas seçÕes
mais adiante.

ll.4 Momento angular

Em relação a algum ponto O fixo no sistema de coordenadas do corpo, o momento angular
do corPo u 

,: ).* * p" (1r.16)
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A opçáo mais conveniente para a posiçáo do ponto O depende do problema específico.
Somente duas opçóes sáo importantes: (a) se um ou mais pontos do corpo forem fixos (no
sistema de coordenadas fixo), O será escolhido para coincidir com um desses pontos (como
no caso do piáo em giro, Seçáo 11.11); (b) se nenhum ponto do corpo estiver fixo, O será

escolhido como sendo o centro de massa.

Em relaçáo ao sistema de coordenadas do corpo, a quantidade de movimento linear do
corpo pa aqui é

P,, : fr"Yn: t'?e(r) x rd

Logo, a velocidade angular do corpo é

L:)ro.,,x (orxro)

O vetor identidade

Ax(BxA):Á?B-A(A'B)

pode ser utilizado para expressar L:

(l 1.17)

L = )rz,[ r!,a - r^(r".o)] (il.r8)

(1 1.20a)

ou, em notação de tensor,

L : {t} .ú) (1r.20b)

Desse modo, o tensor de inércia se relaciona a uma somatór'ia sobre as componentes do vetor de
velocidade vetorial angular para a i-ésima componente do vetor de quantidade de movimento
angular. Isto pode à primeira vista parecer um resultado inesperado, pois, se consideramos
um corpo rígido para o qual o tensor de inércia tem elementos fora da diagonal que náo se

anulam, então, mesmo que ar esteja orientado ao longo da direção x\, @ : (rl, 0, 0), o vetor de
quantidade de movimento angular tem, em geral, componentes que náo se anulam em todas
as três direções: L : (L, Lo L^), ou seja, o vetor de quantidade de movimento angular náo terá,
em geral, a mesma direção que o o vetor de velocidade vetorial angular. (Deve-se enfatizar que
esta afirmaçáo depende de 1,, * 0 para i, * j; retornaremos a este ponto na próxima seçáo.)

A mesma técnica que utilizamos para expressar T.o, râ forma de tensor pode ser aplicada
aqui. Porém, a quantidade de movimento angular é um vetor, de modo que, para a e-ésima

componente, escrevemos

,.,\Ç\
r. : ),, í,, )r"/ - â/.d\@;a Xi,.t, - X".; 

1 
,,,.,r,)

\Ç 'Ç/.§, \: 
+r,,, i\r,0,, ? rr.,, - arxn.,x,,.t)

\c \ /-=, \: 
7r,*,r"\0,,? *;.0 - *".,*,,.,) (11.19)

A somatória em o pode ser reconhecida (veja a Equaçáo 11.I0) com o y-ésirno elemento do
tensor de inércia. Portanto,
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FIGURA ll.4 Um haltere conectado por massas mt e mrnas extremidades de seu eixo. Observe
que ol náo está direcionado ao longo do eixo e que @ e L não sáo colineares.

Como um exemplo de ú, e L não sendo colineares, considere os halteres em rotação
na Figura 11.4. (Consideramos o eixo que conecta mr e m2 como sendo de peso e extensão
desprezíveis). A relação que conecta ro, vd e ú) é

vd=ú)xr,i

e a relação que conecta ro, vo e L é

L:?r/z.,r,,xvír

Fica claro que al é direcionado ao longo do eixo de rotação e que L é perpendicular à linha
que conecta mte m2.

Para este exemplo, observamos que o vetor da quantidade de movimento angular L não
permanece constante no tempo, porém gira com velocidade vetorial angular r,r de uma tal
forma que traça um cone cujo eixo é o eixo de rotaçáo. Portanto L + O. Porém, a Equaçáo
9.31 afirma que

L=N (11.21)

onde N é o torque externo aplicado ao corpo. Desse modo, para manter os halteres girando
como na Figura I 1.4, devemos aplicar um torque constantemente.

Podemos obteroutro resultado da Equaçáo 11.20a multiplicandol,, por |ro, e somando
sobre i:

As
duto e

eoprc

Entret:
Utiliza
e 11.20

Considr
ácomt
abaixo.

Soluçaa
fixoec
estandc
angular

Utilizan
longo d

O tenso

iP,,,-, =f,]'"'''j:7"u

onde a segunda igualdade éjustamente a Equação 1l.l

E-h;
l. Desse modo,

(11.22a)

Eixo de rotação

(1 1.22b)
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As Equaçóes 11.20b e 11.22b ilustram duas propriedades importantes dos tensores. O pro-
duto entre um tensor e um vetor resulta em um vetor, como em

L: {l} .«o

e o produto entre um vetor e dois escalares produz um escalar, como em

1t'l'nu:2to.L:r-'tll'-

Entretanto, não devemos ter ocasião para a utilização de equaçóes de tensores nessa forma.
Utilizamos somente as expressões de somatórias (ou integrais) como nas Equaçóes 11.11, ll.l5
e 11.20a.

@
Considere o pêndulo mostrado na Figura 11.5, composto por uma haste rígida de comprimento
ó com uma massa mt em sua extremidade. Outra massa (rnr) é colocada a meio caminho haste
abaixo. Determine a frequência das pequenas oscilaçóes se o pêndulo balançar em um plano.

Solução. Utilizamos os métodos deste capítulo para analisar o sistema. Considere os sistemas
fixo e do corpo com sua origem no ponto de pivotamento do pêndulo. Considere el como
estando ao longo da haste, e2 no plano e e3 fora do plano (Figura I 1.5). A velocidade vetorial
angular é

-: r.,a.3 :6e., (1r.23)

Utilizamos a Equação I 1. l0 para encontrar o tensor de inércia. Toda a massa se encontra ao
longo de e' com xr,r: b e x2,r : b/2.Todos as outras componentes dexo.u são iguais azeÍo.

1,, = m,r(6,,x?.r - xr,;x,,r) + .»rr(ô,,xi.r - e:,;&,)

O tensor de inércia, Equação 1 l l3a, torna-se

,(irqáo

erlú, t

lini'i.i

L n.i, '

ma tel

Fra-ç:t,

I l.2l r

rrancl,

namd,

ll.22a,

I1.22b r

,,r:{
.h!0 m,b= * m,, .4

(11.24)

(1 1.25)

tn1b2
b2* m.-'4

FIGURA ll.5 Exemplo 11.4. uma hasre rígida girando como um pêndulo rem uma
massa Tril em sua extremidade e outra massa me a meio caminho.

,n1
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f)eterminamos a quantidade de movimento angular da Equaçáo

Lt:o )
L.:: 0 t
[.t: lt.t.,: (,,,,trt . ,r"I)nl

A única força externa é a gravidade, que produz um torque
i: N, temos

Ll.2Oa:

(11.26)

N no sistema. Pelo Íato de

11.5 l

Deve est
tensor d,

o tensor

Têríamos

e

Desse

muito sin
Determin
de inérci;
produtos
esses eixo

Se un
quantidad
longo des
podemos ,

Igualando

Ou, juntan

A concl
dos coeficit

/ l,=\..
(rirrúr + ,,,,'i)0"': ).. x r,

Como a força gravitacional está direcionada para baixo,

(tL.27)

(l1.28)

(l l.2e)

(11.30)

cos 0 (11.31)

(Equação 1 1.28) é obtida diretamenre por

Desse modo,

rr X

fqX

g:gúos0", -gsen0e,

F; : üe1 x (cos 0e1 * sen 0e)m1g- -lnrgb senf)er

hb
F, : 

2 
er x ( cos 0e, - sen áe2) ,n2g = -,tn2{:; sen ger

a Equação 11.27 se torna

/ ,,.,\..
á:(i,ir + T)u: -ár,sená

e a frequência para pequenas oscilações é

»tt b
tn.t + i

t1'l'r",: 
i@:rl3 

: 
íriÍ1,,

1( "\: -l ,r, l| I ttt.,I )á.,2\ '1/

U- *rnrg'ácos O- *rSl

Onde t/ : 0 na origem. A equação d. -o"irr.rlo
meio da aplicação direta da técnica lagrangiana.

(,,, . ?)

o

llls
ni,*j,2

@O

Podemos verificar a Equação 11.29 observando que oi= g/b para tn] ) m, e loi:Zg/tt
paÍa tne }} rn, como deveria ser.

Este exemplo poderia simplesmente ter sido resoh,ido facilmente determinando-se a ener-
gia cinética da Equação ll.22a e utilizando as equações de movimento de I.agrange. Teríamos

1 L)escoberto. I
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11.5 Eixos de inércia principaisa

Deve estar claro que uma simplificação considerável nas expressóes de ? e L resultaria caso o
tensor de inércia fosse formado somente de elementos diagonais. Se pudéssemos escrever

[,1 : [16;1
( 11.32)

o tensor de inércia seria

(11.33)

Têríamos entáo

e

L,:21,6,,a,: I;u

,,r:{í : l}

lal : l1u1 * I1,ra, + /,3r,-r.1 )
1.i..., : lr1a1 + lrr.l,.. + /r,,.,, I
l.,,,1: 141,;,1* /:,.r@.: * t,,,,,rr,r)

l\u, - 1,,a, * /1 1ro,:01
(1,2 - 11u., - t,r. : () 

|
I:,,r@..t* (1,,,r- l)ro1 :0J

(11.34)

( 11.38)

(11.3e)

( 1r.35)

f)esse modo, a condição de que {l} tenha somente elementos diagonais fornece expressões
muito simples para a quantidade de movimento angular e a energia cinética roiacional.
Determinamos agora as condiçóes sob as quais a Equação I 1.32 se torna a descrição do tensor
de inércia. Isso envolve a determinaçáo de um conjunto de eixos do corpo para o qual os
produtos de inércia (isto é, os elementos de {l} fora da diagonal) se anulam. benominamos
esses eixos de eixos de inércia principais.

Se um corpo gira em torno de um eixo principal, a velocidade vetorial angular e a
quantidade de movimento angular estão, de acordo com a Equação 11.34, clirecioiadas ao
longo desse eixo. Então, se 1 é a inércia rotacional (momento àe inércia) em torno do eixo,
podemos escrever

L:1o
lgualando as componentes de L nas Equaçóes 1 1.20a e I 1.36, temos

(11.36)

Í_t,7 -Í_
t _t -
f-t-.1 -

Ou, juntando os termos, obtemos

(l1.37)

't',,,,:12 t,6,,r,* : )2 t .i

(1rr -
I21a1 *
Is1o, *

- A condição de que essas equaçóes tenham uma solução não trivial é que o determilapte
dos coeficientes se anulem:

lt/,, -lr 1,, t,, 
I

I /r, (t.t, - t) !, l=,r
I ,,, l,: (/,,*i)l

I Descobertos por Euler em l 750
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A expansão desse determinante leva à equação secular ou caracteústica'i para I, que é

cúbica. Cada uma das três raízes corresponde a um momento de inércia em torno de um dos
eixos principais. Esses valores I,I, ,e 1,, sáo chamados de momentos de inércia principais. Se

o corpo gira em torno do eixo correspondente ao momento principal 1,, a Equaçáo 11.36 se

torna L : Ira- ou seja, al e L estão direcionados ao longo desse eixo. Adireção deorem relação
ao sistema de coordenadas é então a mesma que a direção do eixo principal correspondente
a 1,. Portanto, podemos determinar a direção desse eixo principal substituindo 1, para 1 na
Equaçáo 11.38 e determinando as razões entre as componentes do vetor de velocidade vetorial
angular: ú.)r.'@2.'ú)q. Portanto, determinamos os cossenos da direçáo do eixo em torno do qual
o momento de inércia é 1,. As direçóes correspondentes a Ire I, podem ser determinadas
de modo similar. Que os eixos principais determinados dessa maneira são de fato reais e
ortogonais está provado na Seçáo I1.7; esses resultados também são obtidos das considerações
mais gerais fornecidos na Seção 12.4.

O fato de que o procedimento de diagonalizaçáo descrito produz somente as razóes entre
as componentes at não conta, pois as razóes determinam totalmente a direçáo de cada um
dos eixos principais e somente as direções desses eixos são necessárias. Na realidade, não
esperaríamos que as magnitudes de or, sejam determinadas, pois a taxa real do movimento
angular do corpo não pode ser especificada somente pela geometria. Estamos livres para
aplicar sobre o corpo qualquer magnitude de velocidade vetorial angular desejada.

Para a maioria dos problemas encontrados na dinâmica de corpos rígidos, os corpos têm
alguma forma regular, de modo que podemos determinar os eixos principais simplesmente
examinando a simetria do corpo. Por exemplo, qualquer corpo que seja um sólido em revolução
(por exemplo, uma haste cilíndrica) tem um eixo principal ao longo do eixo de simetria (por
exemplo, a linha central da haste cilíndrica), e os dois outros eixos se encontram em um plano
perpendicular ao eixo de simetria. Deve ficar óbvio que, pelo fato de o corpo ser simétrico, a

escolha da colocação angular desses outros dois eixos é arbitrária. Se o momento de inércia ao
longo do eixo de simetria é I' entao Ir: I, para um sólido em revolução, ou seja, a equação

secular tem duas raízes.
Se um corpo tem Ir: Ir:1..,, ele é chamado pião esférico; se 1, : Ir*Iu, ele é cha-

mado pião simétrico; se os momentos de inércia principais forem todos diferentes, ele é

chamado pião assimétrico. Se um corpo tem 1, : 0, I, : 1r, como, por exemplo, duas
massas pontuais conectadas a um eixo de peso desprezível, ou uma molécula diatômica, ele
é chamado rotor.

Desse n

que não
Par:

O valor
coluna):
facilmen

Podemos

Expandir

que pode

Desse rno

@
Determine os momentos de inércia principais e os eixos principais do cubo no Exemplo 11.3.

Soluçao. No Exemplo 11.3, determinamos que o tensor do momento de inércia de um
cubo (com origem em um vértice) tinha elementos fora da diagonal diferentes de zero.
Evidentemente, os eixos de coordenadas escolhidos para aquele cálculo náo eram os eixos
principais. Se, por exemplo, o cubo gira em torno do eixo x, então or : @{t e o vetor do mo-
mento angular L (veja a Equação I 1.37) tem as componentes

,-, : - IPrt

'-' 
: *l Ê,,*

a

ro:z p,,
:'Assim chamada porque uma equaçáo similar descreve as perturbaçóes seculares na mecânica celeste. A terminologia
matemática é polinomial car(Íterística.
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Desse modo,

/ r r
L : .Ilrrt,l.,(- ; ", - J., *

que não está na mesma direçáo de <o.

: ".)

Para determinar os principais momentos de inércia, devemos resolver a equação secular

2t
iP- t - 4P

2

ip- I

I
4p
I

4p
:0

(u.40)

O valor de um determinante não é afetado pela adição (ou subtração) de qualquer linha (ou

coluna) a partir de qualquer outra linha (ou coluna). A Equação I 1.40 pode ser resolvida mais
facilmente se subtrairmos a primeira linha da segunda:

I
-4p

1

--B4',

2

ip-r

1*ip

12-4P zP-I

t2-.P ;B-I+.1

il 1t*-B+I 
-B* I O12' 12',

II*iP * 
1P

2I1
iP-t -iP -4P

-1 1 0

112*iP *ÃP ,P*t

):u

*0

Podemos fatorar tllp - 1) a partir da segunda linha:

H,-) :(l

Expandindo, temos que

(;, ,tf,p -,)'- jr.- l,(],
para se obter,

(|u-r(#,-le,-

-,t =,

que pode ser fatorada

Desse modo, temos as raízes a seguiq que fornecem os momentos de inércia principais:

I 11 11L:-8. L:-8. L:-B' 6', - t2' ' )2',
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O tensor do momento de inércia d do se torna

00
l1
-B 0
12',

G, -àr)",,, * )0,,, - |0.,
- )8,,,. (f u - *u),,, - )0,,,
*1u,,, - f,§,.,. ftu - *r),,,

iagonaliza

[*,
:1

l.,

{l}

1l
-Bt2'

I

I
pul
do'

Como as duas raízes são idênticas, It : lt, o eixo 1, princi
Para determinar a direção do eixo principal aisocia

Equaçào 1 1.38 ovalor / : t, : LB,

2.r, -,rr., - rr,1 *- 0l
-dtt t 2...,,-.,rt:0Í

onde o segundo subscrito I e1 rr.r, significa que esramos considerando o eixo principal
associado com 1,. Dividindo a primeira dessas duas equaçoes por B/4, temos

(11.41)

deverá ser um eixo de simetria.
com 1,, substituímos para 1 na

(11.42)

Subtraindo a segunda dessas equações da primeira, encontramos (d1 1 
: @2r. Utilizando

esseresultado em qualquer uma das Equaçóes 11.42, obtemos c,r, : o21 : o.j1 1 € âs razóes
desejadas sáo,

ú)11ü)t1uu11 : l: l: I

Portanto, quando, o cubo gira em torno de um eixo que tem um momento de inércia
associado I : j F:ll,tt ', as projeçóes de or sobre os três eixos de coordenadas são rodas
iguais. Desse módo, este eixo principal corresponde à diagonar do cubo.

Uma vez que os ToT:"to: 1, e 1* são iguais, a orientação dos eixos principais associados a
esses momentos é arbitrária: eles precisam somente repousar em um plàno nár-al à diagonal
do cubo.

ll.6 Momentos de inércia de corpos em sistemas
de coordenadas diferentes

- 
Para que a energia.cinética seja separada em partes de translação e rotaçáo (veja aEquação l1'6), em geral, é necessário eicolher r* rirt.-u de coordénadas do co.po c,-r.yaorisem é o centro de massa do corpo. Para algumas formas geométricas, nem sempr" pia. .é.conveniente calcular os elementos do tensor àe inércia utiliàndo esse sistema de coordenadas.

Portanto, consideramos- algum outro conjunto de eixos de coordenadas {, também fixo emrelação ao corpo e tendo a mesma orieniação que a dos eixos, mas com uma origem e nãocorrespondendo à origem O (localizada no centro de massa do sistema de coordenadas docorpo)' A origem Q pode estar localizada clentro ou fora do corpo em consideração.

Os ei

Se o vetor

com coml

Utilizandr

Identificar

Porém, cacl

Entretanto.
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FIGURA 11.6 Os eixos de coordenadas X, sáo fixos no corpo e têm a mesma orienta-

ção que os eixos x,, porém sua origem Qnão se localiza na origem O (no

centro de massa do sistema do corpo).

Os elementos do tensor de inércia relativos aos eixos xi podem ser expressos como

1,, 
: l*-$,,? x'à,n- o, *,) (11.43)

(1r.44)

(11.45)

(u.46)

(rt.47)

SeovetorqueconectaQcom Oéa,ovetorgeralR(Figura 11.6) podeserescritocomo

com componentes

R:a*r

X,: a; I x;

Utilizando a Equação LL.45, o elemento do tensor se torna

1,, 
: 2n,.(ô,,){r., * tl,,\-- (x*.; I a;)(xo.,*.,,,1)Jl|."\,/A*.,,/

= ?,,.(a,,?,;o - *",,'.,,)

*?^(u, 
l(2**.,,o0 

+ o'i) - (a;xu, * op,, + os,S)

Identificando a primeira somatória como 1r, temos, no reagrupamento,

I;1: r,,* ?*"(u, l,.l * .à*V*,(,3u,),",, s* e;xu,- ,,o,,)

Porém, cada termo na última somatória envolve uma somatória da forma,

2*u*r,,0

Entretanto, sabemos que, pelo fato de O estar localizado no centro de massa,

)r,.,q,: o
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ou, para a k-ésirna componente,

),r,,r* u : (t

Portanto, todos esses termos na Equação 11.47 se anulam e temos

.1,,: t.- )r,,, (U,?,,, - ,u,)
\'/

Contudo,

F;:ll .E;-
Resolvendo para 1,,, temos o resultado

l,i: J,i- h1(a,26ii- a;a1) (r 1.49)

o que permite o cálculo dos elementos l, do tensor de inércia desejado (com origem no centro
de^massa) uma vez conhecidos uq.,.I.r".* relação aos eixos X,. O segundo termo no lado
direito da Equaçáo 11.49 é o tensor de inércia relativo à origem Qparauma massa pontual M.

A Equação 11.49 é a forma geral do Teorema do eixo paralelo de Steiner,o cuja forma
simplificada é fornecida em tratamentos elementares. Considere, por exemplo, a Figura 11.7.
O elemento 1,, é

Itr: lu - ml(ai * rli * a{)ô11 - al]

: J,, - U(ai + a'4)

que afirma que a diferença entre os elementos é igual à massa do corpo multiplicada pelo
quadrado da distância entre os eixos paralelos (nesse caso, entre os eixos x, e x2).

Xr rq

FIGURA 11.7 os elementos /-- nos eixos se relacionam àqueles nos eixos por meio da
Equação 1 1.49. O veror a conecra a orisem Qà origem O.

@
Determine o tensor de inércia do cubo no Exemplo 1 1.3 em um sistema de coordenadas com
origem no centro de massa.

(11.48)

Solução.
como sel

Poder
sistema d
dessa seç;

com origt
O cer:

X, e as cor

Da Eq

E aplicancl

FIGL

6 
Jacob Steiner (1 796-1863).
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Solução' No Exemplo 11.3, com a origem no vértice do cubo, determinamos o tensor de inércia
como sendo

(11.48)

( 11.49)

r no centro
rc no lado
onrual M.
rrja lbnna
rgrra I 1.7.

kacla pelo

:nada! coln

(11.50)

. Podemos agora utilizar a Equação I 1.49 para obter o tensor de inércia {l} referente a um
sistema de coordenadas com origem no ceniro de massa. Em conformidade com a notação
dessa seção, chamamos os novos eixos x, com origem o e chamamos os eixos precedentes dcom origem e em um vértice do cubo (Figura 1 l.g). 

rr^vr vrLLLuçr I

O centro de massa do cubo se encontra no ponto (b/2, b/2, b/2) no sistema de coordenadas
X, e as componentes do vetor a são, portanto,

Q1 : (12: úz: b/2

Da Equação 1 1.50, temos

Jtr : J22

Jn: Ju: Jz,t: *

E aplicando a Equação I 1.4g, encontramos

,rr:{_Í

Mb2

Mh2

A,rb2

NII)2

14b2

Mb2

1

- iwb2
4

I
- ,vh2
4

2
- ,\fit2o
J)

*1
4

?
I:)

*1
4

;;)

2*f
J:ls * a

Itr:.ln- ilI(a2 - ai)
: j, * A,I(a.] + ai)

2r: 
i rtb! * 

,.t4b2 
=

[rz : .ln * il'L(* u,ar)

lt
= - Ã-\lh': 

+:.Irá3: o

FIGURA ll'8 Exemplo 11.6. os eixos x têm sua origem e em um vértice de um cubo
de lados D. O sistema tem sua origem O no centro de massa do cubo.

!rü
6

X,

x2

d.a
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Desenvolvendo as expressóes anteriores, temos,

\t : Izt: 133 = 1
6

0

Mb2

[tz: Irs: Iyt :

(1r.51)

escrever

(11.52)
onde {1} é o tensor unitário:

ttl: áua'trt

"'={iài}
(11.53)

Desse modo, determinamos que, para a escolha da origem no centro de massa do cubo,
os eixos orincipais são perpendiculares às faces do cubo. cã-o, sob um ponto d. uiriu nri.o,
nada distingue nenhum desses eixos do outro, os momentos de inércia principais ,io toao,
iguais nesse caso. Além disso, obser-vamos que, enquanto mantivermos a origem no centro de
massa, o tensor de inércia é o mesmo para todas ás orientaçóes dos ei*os ãe coordenadas e
esses eixos são os principais igualmenteválidos.7

ll.7 Propriedades adicionais do tensor de inércia
Antes de abordar os problemas da dinâmica de corpos rígidos obtendo as equaçóes gerais demovimento, devemos considerar a importância fundame"ntal de algumu, dás op..u'çà., qr.
estivermos discutindo. vamos.o-"çui."uminando as propriedades do tensor de inércia sob
transformações de coordenadas.s

Já obtivemos a relação fundamental que conecta o tensor de inércia e os vetores dequantidade de movimenro angular e velàcidade vetorial angular (Equação rr.ió;, qr.podemos expressar como

I-,,:21t**, (l 1.54a)

Uma vez que essa é uma equação vetorial em um sistema de coordenadas girado em relação ao
sistema para o qual a Equaçáo tl.54ase aplica, devemos ter uma relação inõiramente análoga,

' A esse respeito, o cubo é similar a uma esfera em termos do tensor cle inércia (isto é, para uma origem no centro demassa' a estmtura dos elementos do tensor cle inércia não é suficiente para cliferenciai entre ,- .rio e uma esÍêra).I concentramos nossa atençáo nos sistemas de coordenacla, .etalrg,,lu.ás cle modo que podemos ignorar algumas daspropriedades mais complexas dos tensores que se manifesta- em coordenadas curvilineares gerais.
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I-',: \'I',,"1', (r1.54b)

onde as quantidades dimensionais se referem todas ao sistema rotacionado. Tànto L como or

obedecem à equaçáo de rransformaçáo padráo de vetores (Equação 1.8):

Por isso, podemos escrever

,,: 
r),t,1r; 

:Ztiix'i

L,:2À'""'L;'

*, = }li,r',

Se substituirmos as Equaçóes 11.55a e b na Equaçáo ll.54a, obtemos

40""' "'':\t'4À"'"
A seguit, multiplicamos ambos os lados dessa equação por À;p e somamos sobre À:

xíIn,,0,,,,\ 1.;, : >f:À,nÀ,,/,),i,,,\r, "/ ,\,, )

O termo entre parênteses no laclo esquerdo é justamente ô;,,,, de modo que, efetuanclo a

somatória sobre m, obtemos

r.' :2(2t À7l,),,,i
/ \Á/ /

Para esta equaçáo ser idêntica à Equação I 1.54b, devemos ter

l"':f,L;rÀy'*r

Esta é, portanto, a regra que o tensor de inércia deverá obedecer sob uma transformaçáo de

coordenadas. A Equaçáo t t.Sg e, de fato, a regra garal especificando a forma na qual qualquer

tensor de segundo lugar der,erá se transformar. Para um tensor {T} de classificaçáo arbitrária,

o enunciado é e
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(r 1.55a)

(rr.55b)

(11.56)

(11.57)

(11.58)

(11.5e)

(11.60)

li
:

rl

53t

rb.:,.

itcr,.

dcu.

rdc
§c

sd.
qu.
- -Ly_r

sd.
qu.

5{et

lO .fj

rÀ

Obsen'e que podemos expressar a Equaçáo I 1'59 como

I',, :),À,oIo, À',, (1r.6r)

e Obsen e que um tensor da prirle ira classtJicaçao translorma como

'ri :2t,,t',

Esse tipo de tensor é de Íato LLt11 uet\Í. Um tensor de classificaçáo zero implica que f'- I, ou que tal tensor é um

e..ular. A, propriedades das quantidacles que tr-ansforrnam nesse modo Í'oram primeiramente discutidas por C' Niven

ern lB74.AapiicaçãodotermoÍansoraraisquantidadespoden-rsercreditadasaJ.\\'illardtiibbs.

ster::
.,.:



388 Dinâmica clássica de partículas e sistemas

Apesar de as matrizes e os tensores constituírem tipos diferentes de objetos matemáticos,
a manipulação de tensores é, em muitos aspectos, igual à manipulação de matrizes. Desse
modo, a Equaçáo I l.6l pode ser expressa como uma equaçào matricial:

l' : ÀlÀr ( 11.62)

onde entendemos I como sendo amatriz consistindo dos elementos do tensor {l}. Pelo fato
de estarmos considerando somente matrizes de transformação ortogonal, a transposta de À é
igual à sua inversa, de modo clue podemos expressar a Equaçáo I 1.62 como

Uma transformação desse tipo geral é denominada
similar a l).

( r 1.63)

transformação de similaridade (l' é

@
Demonstre a assertiva declarada no Exemplo I 1.6 de que o tensor de inércia de um cubo
(com origem no centro de massa) é independente da oriéntação dos eixos.

Soluçao. A mudança no tensor de inércia sob uma rotação dos eixos de coordenadas pode
ser calculada efetuando-se uma transformaçáo de similaridade. Desse modo, se a rotação é

descrita pela matriz À, temos
l' : ÀlÀ-r (n.64)

Porém, amatriz I, que é derivada dos elementos do tensor {l} (Equação 11.52 do Exemplo
I1.4), é justamente a matriz identidade 1 multiplicada por uma constante:

lt o o\
r:116,í,r r ol:1,rrart (lt.Gb)

n \n , t) 6

Portanto, as operaçóes especificadas na Equação 11.64 são triviais:

(11.66)

O termo e

da equaçã

Agora o lz

assim, a E

Este é un'r

três equaçr
solução nã
de inércia

Esta é jus
momentos

Desse

determir.ra,
daquela or
serão entãr
principais.
conjunto cl

Soluçao. E

girado par
em dois pr

glramos er

A primeira

I

Il

l' :1 ,\It)2^1^-r :1 Mr/^À-r : ! uurt:,666 ffi
Para o cub,Desse modo, o tensor de inércia transformado é idêntico ao tensor original, independente

dos detalhes da rotação.

Vamos agora determinar qual condiçáo deverá ser atendida se considerarmos um tensor
de inércia arbitrário e efetuarmos uma rotação de coordenadas de modo que o vetor de
inércia transformado seja diagonal. Essa operaçáo implica que a quantidade 1,j na Equaçáo
11.59 deve satisfazer (r,eja a Equaçáo 11.32) a relação

Desse modo,

1", : 1,6,,

I,õ,,: 
lÀ,uÀ.;,,,

( 11.67)

(11.68)

Se multiplicarmos ambos os lados dessa equação por À,,,, e somarmos sobre 7i, obtemos

2r,t,,,,6r: ?(?^,,,^ ,^)n,,n,, (11'6e)
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O termo entre parênteses é justamente ô,,u, de modo que a somatória sobre e no lado esquerdo
da equação e a somatória sobre À no lado direito da equação produzem

l,À,,,:21,, 1,,,,

Agora o lado esquerdo dessa equação pode ser expresso como

assim, a Equaçáo 11.70 se torna

I1À1,u: ] I,À..,6,,,,

\1,À,,õ,,,, 
: \ À,,1,,,,

\{1,,,, - .I,ô,,)À,7 : t)

Este é um conjunto de equaçóes algébricas lineares simultâneas. Para cada valor de / existem
três equaçóes desse tipo, uma para cada um dos três valores possíveis de rz. Para que exista uma
solução não trivial, o determinante dos coeficientes deverá se anulaq de modo que os momentos
de inércia principais, I ,,1 , e I ,, sejam obtidos como raízes do determinante secular de 1:

11,,,, 
* [6,,,,.1 : o

Esta é justamente a Equação 11.39. Ela é uma equação cúbica que
momentos de inércia.

Desse modo, para qualquer tensor de inércia, cujos elementos são calculados para uma
determinada origem, é possír,el efetuar uma rotação dos eixos de coordenadas em torno
daquela origem de forma a tornar o tensor de inércia diagonal. Os novos eixos de coordenadas
serão entáo os eixos principais do corpo e os novos momentos serão os momentos de inércia
principais. Desse modo, para qualquer corpo e qualquer origem escolhida, existe sempre um
conjunto de eixos principais.

@
Para o cubo do Exemplo I L3, diagonalize o tensor de inércia por meio da rotação dos eixos.

Soluçao. Escolhemos a origem em um vértice e efetuamos a rotação de modo que o eixo x, seja
girado para a diagonal original do cubo. Essa rotação poderá ser convenientemente efetuada
em dois passos: primeiro, giramos por um ângylo de 45" em torno do eixo x*; segundo,
giramos em torno de um ângulo de -c,rs''11r',lt aproximadamente em torno do eixo xj.
A primeira rnatriz de rotação é

t* * 
I

À:l 1 r

\rT

(11.70)

(11.71)

(tr.72a)

(11.72b)

(r 1.73)

resulta nos principais

(L[.74)

rl t-59
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e a segunda matriz de rotação é

A matriz de rotação completa é

À:ÀuÀ 

ffi
A forma matricial do tensor de inércia transformaclo (veja a Equação I1.62) é

l' : ÀlÀ1

ou, fatorando B fora de l,

â

(t
(1r.75)
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( 11.78)

A Equação 11.78 é justamente a forma matricial do tensor de inércia encontrada pelo procedi-
mento de diagonalizaçáo utilizando o determinante secular (Equação ll.4l do n*.1npt,o tt.S;. ro IJma grrntdt l,
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Demonstramos dois procedimentos gerais para diagonallzaÍ o tensor de inércia. Indicamos
anteriormente que esses métodos náo se limitam ao tensor de inércia, mas sáo válidos de forma
geral. Os dois procedimentos podem ser muito complexos. Por exemplo, se desejarmos utilizar
o procedimento de rotação no caso mais geral, devemos primeiro construir uma matriz que
descreva a rotação arbitrária. Ela permite três rotaçÕes separadas, uma em torno de cada um
dos eixos de coordenadas. A matriz de rotaçáo deverá então ser aplicada ao tensor em uma
transformação de similaridade. Os elementos fora da diagonal da matriz resultanter0 deveráo
entáo ser examinados e os valores dos ângulos de rotação deveráo ser determinados de modo
a anular esses elementos fora da diagonal. A utilizaçáo real desse tipo de procedimento poderá
testar os limites da paciência humana, porém, em algumas situaçóes simples, este método
de diagonalízação poderá ser utilizado com proveito. Isso é particularmente verdadeiro se

a geometria do problema indica que somente uma rotaçáo simples em torno dos eixos de
coordenadas é necessária. O ângulo de rotação poderá então ser avaliado sem dificuldade
(veja, por exemplo, os Problemas 11.16, 11.18 e 11.19).

Na prática, existem procedimentos sistemáticos para a determinação dos momentos e
eixos principais de qualquer tensor de inércia. Programas genéricos de computador e métodos
com caiculadora de mão estão disponíveis para a determinação das z raízes de um polinômio
de z-ésima ordem e para a diagnolização de uma matriz. Quando os momenos principais são
conhecidos, os eixos principais serão facilmente encontrados.

O exemplo do cubo ilustra o ponto importante de que os elemenos do tensor de inércia,
os valores dos momentos de inércia principais e a orientaçáo dos eixos principais de um corpo
rígido dependerão da escolha da origem do sistema. Entretanto, lembre-se que, para separar
a energia cinética em partes translacionais e rotacionais, a origem do sistema de coordenadas
do corpo deverá, em geral, ser escolhida para coincidir com o centro de massa do corpo. No
entanto, para qualquer escolha da origem de qualquer corpo, sempre existe uma orientaçáo
dos eixos que diagonaliza o tensor de inércia. Desse modo, esses eixos se tornam os eixos
principais para aquela origem particular.

Em seguida, vamos provar que os eixos principais realmente formam um conjunto
ortogonal. Vamos supor que tenhamos resolvido a equaçáo secular e determinado os momentos
de inércia principais, todos eles distintos. Sabemos que, para cada momento principal, existe
um eixo principal correspondente com a propriedade de que, se o vetor da velocidade vetorial
angular ol se encontra ao longo desse eixo, o vetor da quantidade de movimento angular L
terá orientaçáo similar, ou seja, para cada 1- corresponde uma velocidade vetorial angular ro-

com componentes .rp .tj e o,,. (Utilizamos o subscrito no vetor or e o segundo subscrito nas
componentes de <rr pàra designar o momento principal no qual estamos interessados.) Para o
rz-ésimo momento principal, temos

L,r, : Ir,{D1,,,

Em termos dos elementos do tensor de momento de inércia, também temos

r,,,:1r,,.1,,,

Combinando essas duas relaçóes, temos

7''"''": t''@;"'

De modo similar, podemos escrever para o n -ésimo momento principal:

(11.7e)

(l1.80)

(11.8la)

§,,L11,ú),,,: 1,,@1,., (11.8lb)

trUtna grande folha de papel der,erá ser utilizadal
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Se multiplicarmos a Equação 11.81a por or, e somar sobre i e, a seguir, multiplicar a Equação
1l.8lb por oÂ,, e somar sobre É, temos

Zl;*@t,,,,a,,,:

\1,,,t');,,tt0,,, :

Os lados esquerdos dessas equações são idênticos, pelo fato de o tensor de inércia ser simétrico
(I * : I u). Portanto, ao subtrair a segunda equaçáo da primeira, temos

t,l ru,, a, - 1,I,.;,r,.,.,,,, : (t

Pelo fato de i e À serem ambos índices falsos, podemos substituí-los por / e obter

tt _ t,4*,,,a1,,:tt

Por hipótese, os momentos principais são distintos, de modo que 1,,, + 1,,.
I 1.84 poderá ser satisfeita somente se

2.;,1,,,a,,,: () (11.85)

Porém, esta somatória éjustamente a definição do produto escalar dos vetores @,,e @u.Assim,
{r),rr'{r.),, : 0 (il.86)

)1,,,r,,,,.,,,, 
\

2r,,r,,,r0,,,J

(11.82)

(r 1.83)

(11.84)

Portanto, a Equaçáo
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Iima vez que os momentos principais I,,e Intenham sido escolhidos cle forma arbitrária do
conjunto de três momentos, concluímos quê cada par de eixos principais é perpenclicular.
Portanto, os três eixos principais constituem um conjunto ortogonal.

Se existirem duas_raízes da equação secular, de modo que os momentos principais
sejam 11 , It: Is, a análise precedente mostra que os vetores dê velocidacle vetoriál urrg.rlu.
satisfazem as relações,

G)r .L &)", to, L trl l

porém nada pode ser dito em relaçáo ao ângulo entre «l2 e o.r. Apenas o fato de que implica
que o corpo possui um eixo de simetria Ir: Iu. Portanto, ú)1 se encontra ao longo-do eixã de
simetria, . rr." rrl, só precisam repousairro plur-ro perpenàicular a all. conse[uentemente,
não existe nenhuma perda de generalidade se também escolhermos <.orlú).r.. Dásse modo, os
eixos principais de um corpo rígido com um eixo de simetria tambémpodem ser escolhidos
como sendo um conjunto ortogonal.

Demonstramos anteriormente que os momentos de inércia principais são obtidos como
as raízes da equação secular - uma equação cúbica. Matematicamente, no mínimo uma das
raízes de uma equação cúbica deverá ser real, porém, podem existir duas raízes imaginárias.
Se os procedimentos de diagonalização do tensor de inércia devem ser fisiãamente
significativos, devemos sempre obter somente valores reais para os momentos principais.
Podemos demonstrar da forma a seguir que este é um resultado geral. Em primeiro 1ugaa
suponha que as raízes sáo complexas e utilize um procedimento similar equÉle utilizado na
prova precedente. Porém, agora devemos também permitir que as quantidaàes ol&z se tornem
complexas. Não existe nenhum motivo matemático pu.u q.ré não fáçamos irro . íâo estamos
interessados em nenhuma interpretação física deisas quantidades. portanto, escrevemos
a Equação 1l.Sla como antes, mas extraímos os conjugados dos números complexos da
Equação t 1.81b:
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(l1.87)

(11.88)

(ll.8e)

A seguir, multiplicamos a primeira dessas equações por r,l], e somamos sobre i, e multiplicamos
a segunda por oL,, e somamos sobre À. O tensor de inércia é simétrico e seus elementos
são todos reais, de modo que I,u: IX,. Portanto, subtraindo a segunda dessas equaçóes da
primeira, encontramos

(1,,, - \,)Dill.,,,,a',',,: 0

(I* - Ii,,)Za,,,,aj',,,: 0

Paraocasom:z,temos

A soma é justamente a definição do produto escalar ú),, entre o),,*:

0r,.0i,,: Io,,,l2 > 0 (lr.e0)

Portanto, a magnitude ao quadrado de o,,, é, em geral, positiva, e 1_ - d,* deve ser
verdadeira para satisfazer a Equação 11.89. Se uma quantidade e seu conjugado de número
complexo forem iguais, as partes imaginárias deverão se anular identicamente. Desse modo,
os momentos de inércia principais sáo todos reais. Pelo fato de {l} ser real, os vetores ú)in

também deverão ser reais.
Se m * n na Equação 11.88 e se {,, * 1,,, a equação poderá ser satisfeita somente se

G),r. (r)n : 0, ou seja, esses vetores sáo ortogonais, como antes.
Em todas as demonstraçóes efetuadas nesta seçáo, fizemos referência ao tensor de

inércia. Porém, o exame dessas demonstraçóes revela que somente as propriedades do
tensor de inércia que realmente foram utilizadas são os fatos de que o tensor é simétrico e os
elementos são reais. Portanto, podemos concluir que qualquer tensorll simétrico real tem as

propriedades abaixo:

i. A diagonalização poderá ser obtida por meio de rotação apropriada dos eixos, ou seja,
uma transformação de similaridade.

2. Os autovaloresl2 são obtidos como raízes do determinante secular e sáo reais.
3. Os autovetores são reais e ortogonais.

11.8 Angulos de Euler

A transformaçáo de um sistema de coordenadas em outro pode ser representada por uma
equação matricial da forma

x:Àx'
Se identificarmos o sistema fixo com x' e o sistema do corpo com x, a matriz de rotação À
descreverá totalmente a orientaçáo relativa dos dois sistemas. A matriz de rotaçáo À contém

11 Para sermos mais precisos, precisamos somente que os elementos do tensor obedeçam a relação I* : I'fi; desse modo, per-
mitimos a possibilidade de quantidades complexas. Tensores (e matrizes) com essa propriedade são denominados Hermitianos.
t2 Os termos autovalores e auto\etores são os nomes genéricos das quantidades, que, no caso do tensor de inércia, constituem os

momentos principais e os eixos principais, respectivamente. Reencontraremos esses termos na discussão de pequenas oscilações
no Capítulo 12.
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três ângulos independentes. Existem muitas opções possíveis para esses ângulos. Achamos
conveniente utilizar os ângulos de Eulerl3 ó,0, e tlt.

ri = xi. (c)

(b)

FIGURA 11.9 Os ângulos de Euler sáo utilizados para girar do sistema x-'para o sistema
x,. (a) A primeira rotação é no sentido anti-horário por um ângulo @ em
torno do eixo x,,'. (b) A segunda rotação é no sentido anti-horário por um
ângulo 0 em torno do eixo x,. (c) A terceira rotaçáo é no sentido anti-
horário por um ângulo ry' em torno do eixo x(.

Os ângulos de Euler são gerados nas séries de rotações a seguir, que levam o sistema xi para o
sistema x-.14

1. A primeira rotação é no sentido anti-horário por um ângulo @ em torno do eixo xr'(Figura
I l.9a) para transformar x,l em xi. Pelo fato de a rotação ocorrer no plano *l- *í,-a màtriz
de transformação é

( 11.e1)

x" : Àóx' (11.e2)

2. A segunda rotação é no sentido anti-horário por um ângulo 0 em torno do eixo x", (Figura
I I .9ab) para transformar xf'em xil como a rotaçáo ocorre agora no plano xi - x,! , a matríz
de transformação é

f c<»,ó senó o\
Àr:Í-seny'r cosó 0l

\ ,, t) t)

e

A lir
de nós.

e a matr

As comp

(As coml
visualizaç

Pelo l

as deriva<
vetorial a

As eq
sistema cl,

componer
angulares

As con
corpo são

Àe: (11.e3)

(11.e4)

3. A terceira rotação é no sentido anti-horário por um ângulo rfi em torno do eixo x( (Figura
11.9c) para transformar x'i' emxi. Anatríz de transformação é

/t
(,
\0

00
cos 0 sen 0

* sen 0 cr:s 0

x"' : Àírx"

(11.e5)

l3 O esquema de rotação de Euler foi primeiramente publicado em 1776.
la Não existe uma concorclância unir.ersal sobre as designaçóes dos ângulos de Euler e a fiorma na qual eles são gerarlos.
Portanto, deve-se tomar algum cuidacio na comparaçáo de quaisquer resultados de fontes difer-entes. A notaçáo aqui
utilizada é a mais comumente encontrada em textos modernos.

f cosú, senú 0\
À,, : 

{ 
*senr/r cos // ,, 

I\ () t) ll
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( 11.96)

Alinha comum aos planos contendo os eixos xtex2, e os eixos x,' exr', é chamada de linha
de nós. A transformação completa do sistem a xi para o sistema x, é fornécida por

x : À,i,x"

x:À,1Ã"':)L,1)L,1x"

: À,,,Àç)1,x'

À : À,7,ÀpÀ,1

e a matriz de rotação À é

As componentes dessa matriz são

: cos r! ros $ - c()s ásen @sen r/
: -sen t! cos 6 * c()s 0 sen rf cos r|
: sen esen $

À1r : cos r/rsen @ * cos (/ cos f sen ry'

Àqy : -ser úsen ó * cos 0 cc»s $ cos rlt

À1r : *sefl 0 cc»s $
À1.1 : sefl iy'sen É/

Àr.r : c()s r/rsen í/

À"q : Ctls Í,

(r 1.99)

(As componentes Àu estão deslocadas em relação à equação precedente para ajudar na
visualização da matriz À inteira.)

Pelo fato de podermos associar um vetor a uma rotação infinitesimal, é possível associar
as derivadas temporais desses ângulos de rotação com as componentes do vetor de velocidade
vetorial angular ol. Desse modo,

(1 1.100)

As equaçóes de movimento do corpo rígido são mais convenientemente expressas no
sistema de coordenadas do corpo (isto é, o sistema x,) e, portanto, devemos .*p."rru. u,
componentes. de. or nesse sistema. Obser-ve que, na Figura 11.9, as velocidades vetoriais
angulares ô,0 e ú sâo direcionadas ao longo dos eixos a seguir:

ô ao lorrgo do eixo x'r (fixo),

ô ao Iongo da linha de nós,

ú ao longo do eixo x, (corpo)

As componentes dessas velocidades vetoriais angulares ao longo dos eixos de coordenadas do
corpo são

(r l.10la)

(11.e7)

(r 1.e8)

À,r

Àr,

À.'

a,n:dl
';:oul

tr:tsenBsen/')
ôt= ÓsenP 61;sy7 )
<!* = @ coso )
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O c.<ts tl, 'l
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Juntando as componentes individuais de ú), temos, finalmente,

@r: ór + 0, + ilt,: ósen0sen r$ + 0 cosr/
at : óz+ á, + it, : ôsenB çe5 $ * 0 sen4t

at: ót + 0* + ,lrr: ó cos0 * rir

Essas relaçÓes serão utilizadas posteriormente na expressão das componentes da quantidade
de movimento angular no sistema de coordenadas dó corpo.

Usando os ângulos de Euler, determine a transformaçáo que move o eixo original xr'- para o plano
xr' - xl a meio caminho entre.x2l e.{..,1 e move xr'perpendicular ao plano xr, - ,r1rig"à it.roy.

Soluçao, A chave das transformações utilizando ângulos de Euler é a segunda rotação em
torno da linha de nós, pois esta única rotação deverá mover xr' para r*.bo enunciado do
problema, x* deve estar.no plano xr'- x.,1 rotacionado por 45t a paítir de xu'. A primeira rotação
deverá mover x,'para x{ para obter a posiçáo correr, para girar xr, : x.i,pâra i,; : *u.

Nessecaso,xo':*.{égiradopor0:4S,,emtornodoeixooriginalxi:x{,demodoqueó:0e

FIGURA 11.10 Exemplo 11.9. utilizamos os ângulos de Euler para eirar
para o sistema x,.

o sistema x1
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: x"' 1 pàrà x, até a posiçáo desejada no plano

I 0\
I0 0 I (11.105)
I0 tl

move xr' - *r"

":(-:
: Àr,L$,1,: )L,,)tç,:

o\/l o o \

l)ll :,§,'1,#)
(1 1.106)

A comparação de direçáo entre os eixos x, e xr'mostra que À, representa uma única rotaçáo
descret,endo a transformação.

11.9 Equações de Euler para um corpo rígido

Vamos considerar primeiro o movimento livre de Íbrça de um corpo rígido. Nesse caso, a
energia potencial [/ se anula e a lagrangiana I torna-se idêntica à energia cinética rotacional
l:l!' Se escolhermos os eixos x, para corresponder aos eixos principais do corpo, entáo, da
Equação 11.35, temos

7':;?I,ri ( 1 1.1 07)

Se escolhermos os ângulos de Euler como coordenadas generalizadas, a equação de Lagrange
para a coordenada rfi é

dT', d a7';:$íh! dt ab

5. l) /'ira.r, 1 rç ri7'áo,
44; ôat; ôú dt ; í)a; íhlt

(1 1.109)

a ,h e ú, temosSe diferenciarmos as componentes de ol (Equaçáo I 1.102) em re

ôa,
-L : (isen g cosr/ * âsen {, : at
í)ú

ôat' .- : *Ssen 0sen ry' - 0 cos ü: -a,dú

ôa.,''-0
a(l

15 Devido ao movimento livre, a energia cinética de translação náo é importante para o nosso objetivo. Nós podemos
sempre translormar pâra um sistema de coordenadas na qual o centro de massa está r'eferenciado.

Iação

l

que pode ser expressa como

(r 1.108)

(l1.lr0)

I o t/1, t/{i\
^ 
: 

f 
-J 

-,','vi ,,,':,o)
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e
de modo,

(u.1ll)
Permutanr

Da Equação 11.107, temos

ô't _r:* - r,(r),
d@,

Portanto, a Equação I 1.109 se torna Utilizando

Itora4 -t lrar(-a)

ôa, í)a,, )
-r: -_: í)lí),! dtl, l.1l:r Ia,ü )

d*-1"a,:0
dr'

(l 1.1 l2)

(1 1.1 13)

inteiramente
e óo:

(l 1.1 14)

(1r.1r5)

(l 1.1 16)

As Equ
um corpo r

O mor.
números 1,
corpos con
independer
como o reta
simples que
O movimer:
da elipsoidr
vista foi des,
ilustrar geot

Considere o
sistema e o t

FIGL

'.{ elipsoide de
em 1827.
'\'eja, por exenr

(\*12)apr-1,,,ó3:0

- Uma vez que a designação de qualquer eixo particular como o eixo é
arbitrário, a Equação I 1.1 13 pode ser permutada priu .. obter relaçóes para ô1

(l'., - I,)t,,2.,,r - /1ó, : 11 
'l

(1, * tt)rri,1ur' * /rá! : 0 I
(11 - t,,).;.p: - t,a,: ç1)

roxL

As Equaçóes l1.l14 sáo chamadas de equações de Euler para movimento livre de força.r6
Deve-se observar que, apesar da Equação li.I3 para ó.3 seide fato a equação de Lag.ange
para a coordenada f, as equaçóes de Euler para ô, e à2 não são as equaçoés dL Lagranje paraoeó.

Para se obter as equações de Euler do movimento em um campo de força, podemos
começar com a relação fundamental (veja a Equação 2.g3) do torque N:

(#)*. : *
onde a designação "fixo" foi explicitamente anexada 

"r, L po.que esta relaçáo deriva da
equação de Newton, sendo, portanto, válida somente em um sistema de referência inertial.
Da Equação 10.12, remos

íc) : í"r) +
\ dr /n,, \,/r /,,,,p,

/at-\
l,'zl".o"* to X L: N (l l.l 17)

A componente dessa equação ao longo do eixo x, (obsen,e que este é um eixo d,o corpo) é

1,2* al,, - d:1-r : À! (1 1.1 l8)

Porém, já que escolhemos os eixos para coincidirem com os eixos principais do corpo, temos.
da Equação 11.34,

I',: l,a,

16 Leonard Euler. 17:18



(u.111)

(11.112)

( I1.113)

rteirarrleltte
:ó-:

I I 1.114)

e clc torca.l-
le [-aqralrge

ETangr ParJ

â. Lt,(1cl.tt< ''

r I l.l l5t

ii cirl tr i ,::..

BüJ lrlcl'ltJl

,ll.ll6

de modo que,

Irào-Qr-12)ap::À!

Permutando os subscritos, podemos expressar as três

Itrt * (12- I5)o2a3

lràr- (13 - {)<a3r,r1

4,ó.-(\-12)os»2
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(1 1.1 19)

(11.120)

componentes de N:

- ijl: ,\IÍ

,ll.ll;

f

ll.lli

Lrry* . :rll

Utilizando o símbolo da permutação, podemos escrever, em geral

(1, - I1)a;a j- }Ukôk - Àr1)e47, : {)
(r 1.r2r)

As Equações 11.120 e i1.121 são as equaçóes de Euler desejadas para o movimento de

um corpo rígido em um campo de força.
O movimento de um corpo rígido depende da estrutura do corpo somente por três

números I' Ire 1*, ou seja, os momentos deinércia principais. Desse modo, quaisquer dois
corpos com os mesmos momentos principais se movem exatamente da mesma maneira,
independente do fato de terem eventualmente formas muito diferentes. (Entretanto, efeitos
como o retardo por atrito podem depender da forma de um corpo.) A forma geométrica mais

simples que um corpo com três momentos principais pode ter é a de uma elipsoide homogênea.
O movimento de qualquer corpo rígido pode, portanto, ser representado pelo movimento
da elipsoide equivalente.l7 O tratamento da dinâmica de corpos rígidos sob este ponto de

vista foi desenvolvido por Poinsot em 1834. A construçáo de Poinsot é algumas vezes útil para
ilustrar geometricamente o movimento de um corpo rígido.l8

@
Considere os halteres da Seção I 1.4. Determine a quantidade de movimento angular do
sistema e o torque necessário para manter o movimento mostrado nas Figuras 11.4 e 11.11.

Á,
my

FIGURA ll.1l Exemplo 11.10. Os halteres com massas rli 
1 e ll?2 r1as extremidades de

seus eixos têm uma quantidade de movimento angr-rlar L perpendicular
ao eixo e L gira em torno de o. O eixo mantém um ângulo o com ú).

.\ elipsoide de momento foi introduzida pelo matemático francês Baron Augustin Louis Cauchy (1789-1857)
cni 1827.
'\'e.ja, por exemplo, Goldstein (Go80, p. 205).
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Soluçao. Considere l., l : 1., I : ó. Considere que o sistema de coordenadas fixas do corpo
tem sua origem em O e que o eixo de simetria x* esteja ao longo do eixo de peso desprezível,
na direçáo de mr.

L:)z»or,.xv., (rt.r22)

Como L é perpendicular ao eixo e gira em torno de ar à medida que o eixo gira, considere
como e2 estando ao longo de L:

L : L,e,

Se a é o ângulo entre al e o eixo, as componentes de or são

(l 1.r23)

(1 1.124)

(l 1.125)

(1 1.126)

está em r

O CASO NC

eixo prinr
O pri

ri;,, : íl o

As pri

Uma vez
podemos c

de modo qr

Essas são ec

a segunda e

Se definimo

então

com solução

Desse modo.

e, portanto,

Pelo fato

'Em geral, o cor
Entretanto, para
:nstante apropria,

@t:0 I
«,," : «-, sen a I
a.t : ú) cos a,J

Os principais eixos são x,, re e ,(.r, e os momentos de inércia principais sáo, da Equação I 1 13a,

l1 : (ttr1+ lrr)ár')
1.,: (tn1 -,,,..)htl
lr:0 )

Combinando as Equaçóes t 1. 124 e I 1.125

1,1 : l,ar:Q l
l-.: l.,ut..: (,rr + ttr.,\b),.»t.r, )
[..,:1.a.,,:0 )

o que concorda com a Equação 11.123.
Utilizando as equaçóes de Euler (Equação I 1.120) e ô : 0, as componentes do rorque são

O torque
do eixo x,

11.10 Movimento liwe de força de um pião simétrico
Se considerarmos um pião simétrico, ou seja, um corpo rígido com 1, : Iz * (, as equaçoe:
de Euler livres de força (Equaçáo 1 1.1 t4) se tornam

Ài : - (n, * nt,) b2rr? sen o .r'rr o IÀrr:o I (rr.t27)
Às:0 )

necessário para manter o movimento se ó : 0 estiver direcionado ao longo

(lr-l.r)u.w,-1,á, :01
(l\ - Itlo.lDr - là.,:0 

|
I ttor: l) )

(11.128r

onde 1, foi substituído por 1r. Pelo fato de o movimento livre de força do centro de massa d,.,
corpo estar em repouso ou em movimento uniforme em relação ao sistema de referência fira
ou inercial, podemos, sem perda de generalidade, especificar que o centro de massa do coryl,



s do corpo

'esprezíl'el,

( I 1.122)

- cc,nsidere

( I 1.123)

( I 1.124)

4ào I 1.13a,

( I 1.125)

( l 1.126)

o torque sao

. ( I 1.127)

do ao longo

;- a: c(lLIaçoe:

tll.I28r

c dc nias.a d'-

referência llr,
tassa clo cc,r;',

Se definimos

então

com soluçãole

Desse modo,

e, portanto,

(11.133)

(1r.134)

( 1 1.135)

(11.136)

( 1 l.137)

(1 1.138)
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está em repouso e localizado na origem do sistema de coordenadas fixa. Consideramos
o caso no qual o vetor da velocidade vetorial angular ar náo se encontra ao longo de um
eixo principal do corpo; caso contrário, o movimento será trivial.

O primeiro resultado do movimento decorre da terceira parte das Equaçóes 11.128,
r)q : 0, ou

(1r.r2e)

(l 1.130)

e compostos por constantes,

(r r.13r)

á1 +í)co2:0\
ô2*Aar:(1J

(l 1.132)

Essas sáo equaçóes acopladas de forma familiar e podemos obter uma soluçáo multiplicando
a segunda equação por i e adicionando na primeira:

(út+ iô2) - i0(a4 * ear,) :0

als(/) : coltst.

As primeiras duas partes da Equação I 1.128 podem ser e

. (t,_ t, \ làr: - (--''l'',I
/tr_r, \ ít)t: t--.,,,)r')

Uma vez que os termos entre parênteses são idênticos
podemos definir

12 : 
I'- It

t, '''
de modo que

xpressas como

\=@rl itttq

n-i0q:ç

q(t) : Aeiot

ay t io.:,2: Ácos Qt+ i{senQt

ar(t) : ,1 cos Ot\
co::(l) : Asení)l/

Pelo fato de «.r* : constante, obsenamos que a magnitude de ol também é constante:

l.,l : , : {r} ,'?, + ,i: {nz;1: consrante (u.l3e)

r!'Em geral, o coeficiente constante é complexo, de modo que teremos que expressar A exp(iô) de forma apropriada.
Entretanto, para fins de simplicidade, definimos a fase ô igual a zero. Isso poderá sempre ser feito escolhendo-se um
instante apropriado para chamar Í : 0.
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X1

FIGURA 11.12 Avelocidade vetorial angular or de um pião simétrico livre de força
efetua precessão com velocidade vetorial angular constante í) em
torno do eixo simétrico x, do corpo. Desse modo, o, traça um cone

em torno do eixo simétrico do corpo.

As Equaçóes I 1.138 são as equações paramétricas de um círculo, de modo que a projeçáo do
vetor ú) (que é de magnitude constante) sobre o plano x,-x, descreve um círculo com o tempo
(Figura I1.12).

O eixo x, é o eixo de simetria do corpo, de modo que determinamos que o vetor da velocidade
vetorial angular ol gira ot efetLta precessã,o em torno do eixo x. do corpo, com frequência angular
constante O. Desse modo, para um observador no sistema de coordenadas do corpo, ú, traça um
cone em torno do eixo de simetria do corpo, denominado cone do corPo.

Como estamos considerando o movimento livre de força, o vetor da quantidade de

movimento angular L é estacionário no sistema de coordenadas fixa e constante no tempo.
Uma constante adicional do movimento para o caso livre de força é a energia cinética ou,

em particular, pelo fato de o centro de massa do corpo se encontrar fltxo, a energia cinética
rotacional é constante:

FI

r-

(

(r1.r40)

Se/:
't - 

|

achatada na
uma esferoir
um corpo rí
do período r

a precessão
irregular ap
O desvio é a

é exatament(
realmente le:

O "abaul
tem uma inr
Têrra em tot
pelo Sol e p,
movimento r

diferentes, di

Demonstre qi
de um objetcr
(1*>1,),oco

Solução. Se L
ângulo entre
definido por I

:o O achatamento
de precessão re.sril
ll Essa precessá,,
:'t.13 a.C.

I'f ,:' rrr.L:constante
2

Porém, temos L : constante, de modo que or deverá se mover de tal forma que sua projeçáo no
vetor estacionário da quantidade de movimento é constante. Desse modo, or efetua precessão

em torno de L e faz um ângulo constante com o vetor L. Nesse caso, L, a e o eixo x, (corpo)
(isto é, o vetor unitário er) repousam em um ltlano. Podemos demonstrar isso provando que:
L. (to x 

"r) 
: 0. Em primeiro lugar, to X er: @2êt - úd1e2. Se considerarmos o produto

escalar deste resultado com L, temos L'(«o X .o) = Ilopt2 - Ira1uz: 0. pois Ir: It
para o piáo simétrico. Portanto, se designarmos o eixo xr' no sistema de coordenadas fixo
para coincidir com L, então, para um observador no sistema fixo, r,.r traçarâ um cone em torno
do eixo fixo x*' , denominado cone de espaço. A situaçáo é então descrita (Figura I 1. 13) por
um cone rolando sobre outro, de modo que or efetua precessão em torno do eixo xq no sistema
do corpo e em torno do eixo x*' (ou L) no sistema fixo no espaço.

A taxa na qual or efetua precessáo em torno do eixo de simetria é fornecida pela
Equação ll.l31:

ç2 = 
I.- It

t, 'u
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FIGURA 11.13 Consideremos a quantidade de movimento angular L como seldo ao
longo do eixo fixo x*'. A'elocidade vetorial angular ar traça o cone do
corpo à medida que efetua a precessáo em torno do eixo x., no sistema
do corpo, e traça o cone de espaço à medida que eftua a precessão
em torno do eixo r.]' no sistema fixo do espaço. podemos imaginar o
cone do corpo rolando em torno do cone de espaço.

. S. 
.f, 

: /.r,, então O_ se torna muito pequeno se comparado com ro.,. A Terra é ligeiramente
achatada nas proximidades dos polos,z0 de modo qrê .ru forma pode ser aprolximada de
uma esferoide oblonga com /, = 1.r, mâs com 1,r > ff. Se considerarmos a Terra como sendo
um corpo rígido, os momentos 1, e1, teráo valores de tal forma que O = a"l100. pelo fato
do período de rotação da Terra ser 2ítA:um dia e como @s= ., o períoclo previsto para
a precessão do eixo de rotaçáo é 2n/A: 300 dias. A p....r.áo observada t.ri r- período
irregular aproximadamente 507c maior do que o previsto na base dessa teoria iimptes.o desvio é atribuído aos fatos de que a (1) Têrra naà é um corpo rígido e (2) aforma não
é eratamente aquela de uma esferoide oblonga, mas ela tem umaãefoimaçáo de alta ordem e
realmente lembra o formato de uma pera acÀatada.

o "abaulamento" equatorial da Terra combinado ao fato de que o eixo de rotação da Têrra
tem uma inclinação em ângulo aproximado de 23,5" em relação ao plano dà orbita da
Têrra em torno do Sol (o plano da eclíptica) produz um torque graviàcional (provocado
pelo Sol e pela Lua), que produz uma precesúo lenta do eixã da"Terra. o periodo desse
movimento de precessão é de aproximadamente 26.000 anos. Desse modà, em épocas
diferentes, diferentes estrelas se tornam a ,,estrela polar,,.zr

Demonstre que o mol'imento ilustrado na Figura I 1.13 realmente se relaciona ao movimento
de um objeto prolato, como uma haste alongãda (1, > 1r), ao passo que, para um disco chato
(13 > 1r), o cone de espaço esraria dentro do cone do coipo, e nao foia déle.

soluçao. se L se encontra ao longo 
.d. ,r', o ângulo de Euler 0 (enre os eixos x, e xr,) é o

ângulo entre L e o eixo x.,. Em um determinado instante, alinhamos e2 para ficai no plano
definido por L, ar e e3. Enião, nesse mesmo instante,
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(11.141)1,.,, I
t, rr,r e )

peu.l
l.t =
Lt=
I-t =

-" o achatamento nos polos foi demonstrado por Nervton como sendo provocado pela rotaçáo da Jbrra. O movimento
cle precessão resultante foi primeitamente calculaclo por Euler.
-. Essa precessáo dos equinócios foi ,,pur.,-,t.rrl.r'rtá clescoberta pelo astrônomo babilônico Ci<lenas em torno cle
'+.r a.(,.
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Considere c{. como sendo o ângulo entre ol e à eixo xr. Então, nesse mesmo instante, temos

at:o 
I@:: u,send )

0)..i: ú)..-r*OJ

Podemos também determinar as componentes de L da Equação I 1.34:

1.1 : lP1 :o 
I

t..,: tp,: I,a;sena I
1., : l"a1 : Ira cc»s a )

Podemos obter a razáo Lr/L, das Equações I1.141 e ll.l43,
L., I,

r*:tS 0:;tg a

G
Com qr
de mor

t-

!.'

de modo que temos

Esferoide prolata22

Esferoide oblonga

Clone
fixo de
espaço

It ) l,r, 0)a

h> \, a)o

(11.142)

(l 1.143)

(1 1.144)

(1 1.145a)

(u.145b)

Soluçao
Lcom;
vetorial
no exer
Equaçãr

e

Substitu
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rt.ll
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origem cl

escolher ;
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a discussi
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sendo o e
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s, são igu,

De acr

','wr,
::&n",%

\ Cone do
corpo

Prolato /, > 1,,

O o, têm sinais opostos
Oblongo 1., > 1,
O, ol,, têm o mesmo sinal

(a) (b)

FIGURA ll.l4 Exemplo 11.11. (a) Quando o corpo é prolaro (1, > 1*), remos a situação aqui
e na Figura ll.l3. (b) Quando o corpo é oblongo (1, > 1,), o interior do
cone do corpo gira em torno do lado externo do cone de espaço. O cone de
espaço se encontra em repouso nos dois casos.

Os dois casos sáo mostrados na Figura 11.14. Da Equaçáo 11.131, determinamos que O
e rrru têm o mesmo sinal se Iq> Iy mas têm sinais opostos se1, > 1r. Desse modo, o sentido
da precessão é oposto nos dois casos. Esse fato e a Equação 11.145 podem ser conciliados
somente se o cone de espaço estiver fora do cone do corpo no caso do objeto prolato, ma.
dentro do cone no caso do objeto oblongo. A velocidade vetorial angular ol define ambos os

cones à medida que gira em torno de L (cone de espaço) e do eixo de simetria x* (cone dr-,

corpo). A linha de contato entre os cones de espaço e do corpo é o eixo de rotação instantânec,
(ao longo de al). Em qualquer instante, este eixo se encontra em repouso, de modo que o conÉ
rola em torno do cone de espaço sem escorregar. Em ambos os casos, o cone de espaço é fixo.
pois L é constante.

22 Forma de um esferoide gerado pela rotaçáo de uma elipse ern torno de um eixo. (N.R.T,) I-.te problq
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@
Com qual velocidade vetorial angular o eixo de simetria (xu) e «o giram em torno da quantidade
de movimento angular fixo L?

Soluçao, Pelo fato de e*, «o e L estarem no mesmo plano, e, e ú) efetuam precessáo em torno de
L com a mesma velocidade vetorial angular. Na Seção 11.8, aprendemos que S é a velocidade
vetorial angular ao longo do eixo x.,'. Se utilizarmos o mesmo instante de tempo considerado
no exemplo anterior (quando e2 estava no plano de er, «o e L), o ângulo de Euler ry' : 0, e, da
Equação 11.102

ros: Ssenp

e
ú)q

sen 0 (il.r46)

Substituindo para

,b

«o, da Equaçáo 9.126, temos

,. @sen a
' sen íi

Iya L, Il

Podemos reescrever S substituindo sen o da Equação 11.143 e sen 0 da Equaçáo 11.141:

L,L
ó : (r)-

L

(l 1.147)

(u.r48)

Ílul
dt,

:de

11.11 Movimento de um pião simétrico com um ponto fixo
Considere um piáo simétrico com a ponta mantida f,rxa,23 girando em um campo

gravitacional. No desenvolvimento anterior, podemos separar a energia cinética em partes
translacionais e rotacionais, considerando o centro de massa do corpo como estando na
origem do sistema de coordenadas em rotação ou no corpo. Como alternativa, se pudermos
escolher as origens dos sistemas de coordenadas fixas e do corpo para coincidirem, a energia
cinética translacional será anulada, pois V : R - Q. Essa escolha é bastante conveniente para
a discussáo do pião, pois a ponta estacionária pode entáo ser considerada como a origem
de ambos os sistemas de coordenadas. A Figura ll.15 mostra os ângulos de Euler para esta
situaçáo. O eixo xi (fixo) corresponde ao sentido vertical e escolhemos o eixo x, (corpo) como
sendo o eixo de simetria do piáo. Adistância entre a ponta fixa e o centro de massa éh,ea
massa do piáo é M.

Como temos um pião simétrico, os momentos de inércia principais em torno dos eixos x, e
x, sáo iguais: I, : Ir. Supomos I1+ 11. A energia cinética é então fornecida por

(r r.r49)

De acordo com a Equaçáo 1 1 . 102, temos

r,r! : (@sen d senry' + á cosry')2

: 4lzsen2 0sen? 4, + 2óá sen 0 sen ú c<>s ú + á? cos2 ry'

r'.,! : (@sen 0 cos ry' - á senry')?

: 4?sen? 0 cos? ,1, - zrbi)sen 0sen $ ct'»s{t + á?sen2 ú

noi ri.-ic I.l

, O s:-,:.-'-
:OnCl,:., i ''
ol.at,.:::''
: an'1i.. . ''
lr a, l-.: l
B§ta::: :: -.'
quc -_::
).41 r : \-

'r:;2r,,7 :1,,@, + ,i) +f,r,,3

Este problema loi primeiramente rcsolvido em detalhes por Lagrange na obra Mticanique ana\tique
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de modo que,

Portanto,
't':Lt,(órr"n'.rg*' I

z 0-) + 
,1,(ó cos 0 * t!)!

Uma vez que a energia potencial é Mgh cos 0, a Iagrangiana se torna

,.:;,I,(qi?sen? 0 + 0\ *lrrrfcos g -f gyz - trgrt cosl

A lagrangiana é cíclica em ambas as coordenadas $ e rf . os conjugados das quantidades de
movimento para essas coordenadas são, portanto, as constantes de movimento:

ôL
Fr: ,,ô: (dsen2 0 + [:.cos2 á)t' * {r/r cos á : constanre

+ ro3 : S?sen? 0 + 6z

: (dcosá +

+ @ cos á) : constante

( I 1.150a)

(11.r50b)

(r 1.151)

( 1 1.152)

( I 1.153)

(11.154)

As
Equaçã

e substi

de modr

Por
propried

Utilizand
Equação

ou

Portanto,
considerar

Substituin,

que poden

onde Z(0) r

ALfr+:j:
dtlJ

,,\xl
lr

Lirrhr d'e lós

FIGURAll.lS um piáo simétrico com sua ponta inferior fixa gira em um campo

3t1rx:ffi::;:,:H:f;"ff f ll,x"m xffàt:il Í fJ:? ::;
de simetria x.,.

Como as coordenadas cíclicas sáo ângulos, os conjugados das quantidades de movimento
sáo as quantidades de moabnento angular - as quantidãdes de movimento angular ao longo
dos eixos para os quais $ e r| sáo os ângulos de ràtação, ou seja, o eixo xl (ou ve"rtical) e o eixox, (ou de simetria do corpo), respectivamente. obser-ve que"este resulíado é garanticlo pela
construção mostrada na-Figura 11.15, pois o torque graviiacional é direcionaio uo lorrgà du
linha de nós. Desse modo, o torque pode nao t.i rr.áh,rrrr componente ao longo do ei"xo xr,
ou x", ambos são perpendiculares à linha de nós. Desse modo, as quantidades d"e movimento
angular ao longo desses eixos são as constantes do movimento.



As Equaçóes 11.153 e 11.154
Equação ll.l54, podemos escrever
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para 6 e r;, em termos de g. Dapodem ser resolvidas

- 1*dcos0
(ll.l50a)

rll.l50b)

( l 1.15r)

(11.152)

údacles de

I I 1.153)

(11.154)

fr
E
lo

, P,t,ü:-
L

e substituindo esse resultado na Equação I 1.153, obtemos

(1,sen2 0 + hcos20){ + (?* - 1*@cos 0)cos0 : pr

de modo que

({sen? ilô + p4,cos0 : l,,u

(l 1.155)

(1 1.156)

(l 1.157)

( 1 1.1 58)

(l 1.r59a)

(l 1.l5eb)

portanto,

(l 1.160)

(1 1.161)

(11.162)

( 1 1.163)

Por hipótese, o sistema que estamos considerando é conservativo. Portanto, temos a
propriedade adicional de que a energia total é uma constante do movimento:

$ : Pt' 
* 

P't'cos 0

{sen 
2 á

Utilizando essa express âo ó na Equação 1 l. 155, temos

, Pr (fu - l',t, cos 0) cos 0
ut --' h /,sen: 0

E:;I,(r!?senz 0 + 0\ +f,trr + Mghcos0:consranre

"'':r.-I 
It. : t'.*il,rr7:t/, (ó""rrj0 +a:) + t\lgtr cos0:constante

Substituindo nessa equação a expressáo para f (Equaçao 1 1 . 156), temos

á, : I Lo2 + 
(lta: lt*co.-ot2 * irÍp", cos d2 ' 2/, sin! o - -.,'" -.-'

que podemos escrever como

á.,:* Itr)z+v@)2"
onde Z(0) é um "potencial efetivo" fornecido por

(Po - 1,,t, cos á)2
l'(d) : 

,Lrt".: 0 * Àíd cos É)

utilizando a expressáo para <,lB (veja, por exemplo, a Equação ll.l02), observamos que a
Equação ll.l54 pode ser escrira como

ltq, 
: \iulr: constante

ou
br

L,,a:a:constante
l3

Portanto, E náo é somente uma constante do movimento, mas é
consideramos esta quantidade E'como sendo:

ti - f, toro'4r;

m{r" lIll(:l:
af-;, - :'-a

ça] . r.\.
-antii r r-,'
ao l, n: i-'
:r dr r.\
fn{ ',:i:-.r:,:
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A Equaçáo I 1.162 pode ser resolvida para produzir Í(0):

,«»:l da

{wr)ul- t(a (u.164)

Se de.

então

Esta er
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Normaln-
será obse

Os re
Equação
vez que o
rápida e
direção qt

rlSe 0r>rr,r2..
plo, cor.n unr 

1

Esta integral pode (no mínimo, formalmente) ser invertida para obter 0(/), o qual, por sua vez,
pode ser substituído nas Equaçóes 11.156 e 11.157 para produzir S(r) e f(r). ôomá os ângulos
de Euler 0, Ó, ,Ü especificam totalmente a orientação do pião, os resultados para e(t), +(t), e
rf(l) constituem uma soluçáo completa do problema. Deve ficar claro que esse procedimento é
complexo e não muito esclarecedor. Porém, podemos obter algumur.á.u.t..írticas qualitativas
do movimento, examinando as equaçóes precedentes de forma análoga àquela utilizàda para o
tratamento do movimento de uma partícula em um campo de força centrãl (veja a Seçaá S.O;.

I
v@)

oor
0*

FIGURA 11.16 O potencial efetivo Z(0) do piáo em rotação da Figura 1 l.l5 está co-
locado em um gráÍico üersl$ o ângulo 0. Podemos estudar os limites
angrlares da inclinaçáo do pião conhecendo a energia modificada 8,.

A Figura ll.16 mostra a forma do potencial efetivo v(0) no intervalo 0 < 0 < z, que é
claramente a região hsicamente limitada para 0. Esse diagrama de energia indica que, para
todos os valores de E' (como, por exemplo, o valor representado por Er), o movimênto será
limitado por dois valores extremos de 0, ou seja, 0, e 0r, correspondenaà aos pontos de volta
do problema da força central e às raízes do denominaão. na Équaçao ll.l6a. Desse modo.
determinamos que a inclinação do piáo em rotação se encontra, em geral, confinada à região
0.r=0s0z.Paraocasonoqualn':EJ:(,i.,0selimitaaoúnicovalor0ueomovimenro
é uma precessão estacionária em um ângulo'ãã inclinaçao fixo. Esse movimento é similar à
ocorrência de órbitas circulares no problema de força central.

o valor 0o pode ser obtido igualando-se a derivada de I(0) a zero. Desse modo,

- cos 0,(p, - ltr cos 0o)2 * pr,sen2 O,,(lto - pr, cos 0o)

1,sen:t 0,,

e2eo

avl

Ãlo=0,,: -À[gh sen 0u : 0

(r 1.165)
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Se definirmos

entáo a Equação 1 1.165 se torna

F = lta * tt4, cos 0o

(cos 0,,)B? - (/,rsen2 0u)§ + (M.gà{sena 0p) : 0

Esta equação é quadrática em B e pode ser resolvida com o resultado

CAPÍTULO ll - Dinâmica de corpos rígidos 409

(1 r.166)

( I 1.167)

Pelo fato de que B deve ser uma quantidade real, o radicando na Equação
positivo. Se 0,, ( n/2, ternos

Pi1, 
> 4Mgh\ cos 0,,

Porém, da Equaçáo I1.159a, 14,: I.tasi desse modo,

.)

',, = f.{ugt't, '"' 0,

(l 1.168)

I 1.168 deverá ser

(1 1.169)

Portanto, podemos concluir que uma precessão estacionária poderá ocorrer
fixo de inclinaçáo 0o somente se a velocidade vetorial angular de giro for maior
valor-limite fornecido pela Equação I 1.170.

f)a Equaçáo I1.156, observamos que podemos escrever (para 0 : 0a)

(l 1.170)

no ângulo
do que o

Portanto,
para cada

e

Ô'1-' -+ Lenta Precessão

Se <,r... (ou P,y) é grande (um piáo rápido), o segundo termo no radicando da Equação 11.168
será pequeno e podemos expandir o radical. Retendo somente o primeiro termo não anulável
em cada caso, encontramos

p,,,sen2 e,, fB:' l) +' 2cosd,, \

,B@":Irsen:r% (ll'r71)

temos dois valores possíveis da velocidade vetorial angular de precessão ó0, um
um dos valores B fornecidos pela Equação I 1.168:

dor*i -+ Rápida precessão

(1 1.172)

Normalmente, a menor de duas velocidades vetoriais angulares de precessão possíveis, óur-r,
será obser-vada.

Os resultados precedentes se aplicam se 0, < nl2; porém se2a 6, > rl2, o radicando na
Equaçáo 11.168 será sempre positivo e não existe nenhuma condiçáo limitante em or*. Uma
vez que o radical é maior do que a unidade, nesse caso, os valores de 4b,, para as precessóes
rápida e lenta têm sinais opostos, ou seja, para 0,, > rl2, a precessão rápida é na mesma
direção que aquela de 0, < nl2, porém, a precessáo lenta ocorre no sentido oposto.

-: Se 0r>rr/2, a ponta fixa do pião se encontra em uma posição acima do centro de massa. Esse movimento é possível, por exem-
rlo. com um pião giroscópico cuja ponta é na realidade uma esfera e apoiada em uma xícara fixa no topo de um pedestal.

. l"a" \
ó,,r*r = ,, ."*,t
,ir,tr-) = H" I

1,14g1lÉ--t 0,,\

t,';, )

rll.in5
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(a) (b) (c)

FIGURA If .17 O piáo em rotaçáo também nuta entre os ângulos de limite 0, e 0r.
Em (a) S não muda de sinal. Em (b) @ muda de sinal e obser-vam6s
movimento de laço. Em (c) as condições iniciais incluem tl : ,i : fl;
este é o movimento tipo cúspide normal quando giramos um pião
e o soltamos.

Para o caso geral, no qual 0, < 0 < 0r, a Equação I 1.156 indica que <$ pode ou náo ocorrer
mudança de sinal à medida que 0 varia entre seus limites - dependendà dos valores d" pó
e prlr. Se o sinal @ não muda, o piáo efetua precessão monotônica em torno do eixo x,,' (vàja
a Figura 11.15), e o eixo xs (ou de simetria) oscila entre 0 : lre 0 : 0r. Este fenômeno é
chamado de nutaçáo: o caminho descrito pela projeção do eixo de simetriã do corpo em uma
esfera unitária no sistema fixo é mostrado na Figura I ). l7a.

Se d: não mudar de sinal entre os valores li-it.. de 0, a velocidade vetorial angular de
precessão deverá ter sinais opostos em 0 : g, e 0 : 0,. Desse modo, o movimento precessional
de nutação produz o movimento de laço do eixo de simetria ilustrado na Figura t i. t Zt.

Finalmente, se os valores de p 1,, pt,forem de tal forma que

(14, * 
Ít,r, co-s fl)1,7...,., : {) (l 1.173)

(tt.t74)
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A Figura 11.17c mostra o movimento tipo cúspide resultante. É justamente esse caso que
corresponde ao método normal de lançar um piáo em giro. Em primeiro lugar, a parte
superior é girada em torno do eixo; a seguir, um certo balanç.o iniciál é fornecidá . o piao é
solto. Desse modo, as condiçóes iniciais são 0 : 0re à = {f : .ll. Como o primeiro movimenro
da parte superior é o início da queda no campo gravitacional, as condições sáo exatamente
aquelas da Figura ll.17c e o movimento tipo cúspide segue. As Figuras ll.l7a e ll.l7b
correspondem ao movimento no caso de existir uma velocidade vetorial angular inicial na
direção da S, ou em oposição da direção de precessão.

Il.l2 Estabilidade das rotações de corpos rígidos
Vamos agora considerar um corpo rígido sob rotação livre de força em torno de um de seus
eixos principais e analisar se tal movimento é estável. "Estabilidade" aqui significa, como antes
(veja a Seçáo B.l0), que, se uma pequena perturbaçáo é aplicacla ao sistãma, o movimenro
retornará ao seu modo inicial ou executará pequenas oscilações em torno dele.

.'§,í.;



. Escolhemos para a nossa discussão um corpo rígido geral para o qual todos os momentos de
inércia principais são distintos e os rotulamos de modo que 1, 

-> 
I , , 

-I 

,. Consideremos os eixos
do corpo coincidindo com os eixos principais e começamos com o corpo girando em torno do
eixo x,, ou seja, em torno do eixo principal associado ao momento de ineráa 1,. Então,

ú) : (dtet

Se aplicarmos uma pequena perturbaçáo, o vetor
a Íbrma

.( (It * h)Uiil \,.1
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(1 1.175)

de velocidade vetorial angular assume

(rL.t77)

= 0, ou <,-l1 : constante. Resolvendo

(l 1.r78)

(1 1.17e)

(1 1.180)

ú):tr,llet +Àe,*!re.l ( 1 1.176)

onde À e p sáo pequenas quantidades e correspondem aos parâmetros utilizados previamente
em expansões de outras perturbações. (À e p, são suficientemente pequenas para que
possamos desprezar seu produto quando comparado a todas as outras- quantiàades de
interesse na discussão.)

As Equações de Euler (veja a Equaçáo 1l.l 14) se tornam

(I:* l)Àp - /rár :0)
(1,,- lt)p.; r- lrÀ:UI
(1, - lr1Àa1 - I,i:0)0 cK-orl-el'

r. cle pó
o r.' rleja
xrnietio é

) enl unla

rgtrlar cle

re::itttral
;b.

( I 1.173 )

.tll.l74t

Cat, , LlLlc

r. il p.irtr
e {» ptitr ' c
rn in.rrlt,
tAtanlcl'ltc

C l-.r,-
inir:ii n,

Lrn clc ..
:Onl', r:l:
n(:}\ l::lr''.

Pelo fato de Àp : 0, â primeira dessas equaçóes requer ô,
as outras duas equaçóes para À e ,r-., encontramos

i:(f',),
. /\-r, \t,:\ 

^ 
,,7,r

onde os termos entre parênteses são ambos constantes. Essas são equaçóes acopladas, porém
elas não podem ser resolvidas pelo método utilizado na Seção 11.i0, pois as constantes nas
duas equações.são diferentes. A solução pode ser obtida primeiramente pela diferenciação da
equação para À:

', (t'-t' \'a:\ 
^ 

./r,
A expressão para yL, pode agora ser substituída nessa equação:

À

A solução dessa equação é

onde

Àit.1 : .1/t)',' + Bp t!!,t

(l 1.181)

( I 1.182)

( I 1.183)

À quando a

{)r^ = ar.

e onde os subscritos 1 e À indicam que estamos considerando a solução para
totação é em lorno do eixo r,.

Por hipótese, I, . I?.e 1, < 1r, de modo que í),^é real. A solução para À"(t) represent:r,
Portanto, movimento oscilatório com frequência ,C),^. Úê modo similar, po,i.rnos, investigar p(t),
com o resultado de que O,,, : Orn = í),. Assim, as péquenas perturbaçóes introduzidas, Íãrçando

(1r - 1s) (I - 1:)
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componentes x2 e xq pequenas em trl a não aumentar com o tempo, oscilam em torno dos valores

deequilíbrioÀ:0ep:0.Consequentemente,arotaçáoemtornodoeixoxréestável.
Se considerarmos rotaçóes em torno dos eixos x,2ex,À, podemos obter expressões para í),

e í)u da Equação 1 l. 183 por meio de permutaçáo:

conect
transn

í)1: a1

t), : ú),

!)3: a3

(11.18aa)

(1 1.184b)

( I 1.184c)

PROB

l r.l.

I r.2. ,

i

I

I

11.3. (

(

11.4. (
(
(_

ir

I 1.5. (,

e

b

11.6. r
o

q

Porém, pelo fato de 1, < I, < I * temos

í),, O., real, í2, imaginário

Desse modo, quando a rotaçáo ocorre em torno dos eixos xt ou xq, a perturbação produz
movimento oscilatório e a rotaçáo será estável. Entretanto, quando a rotaçáo ocorre em torno
de x, o fato de que os resultados imaginários í), na perturbaçáo aumentam com o tempo sem

limitação, tal movimento é instável.
Como partimos da premissa de um corpo rígido totalmente arbitrário para esta discussáo,

concluímos que a rotaçáo em torno do eixo principal correspondente ao maior ou ao menor
momento de inércia será estável e a rotaçáo em torno do eixo principal correspondendo ao

momento intermediário será instável. Podemos demonstrar esse efeito com um livro (mantido
fechado por uma fita ou um elástico). Se jogarmos o livro no ar com uma velocidade vetorial
angular em torno de um dos eixos principais, o movimento será instável para rotação em torno
do eixo intermediário e estável para os outros dois eixos.

Se dois dos momentos de inércia forem iguais (1, : I* por exemplo), o coeficiente de
À na Equaçáo 11.179 se anula, e temos iL : 0 ou p(l) : constante. A Equaçáo 11.178 para À
pode, portanto, ser integrada para produzir

À(r): C+ Dt (r 1.185)

e a perturbação aumenta linearmente com o tempo. O movimento em torno do eixox, é, portanto,
instável. Encontramos um resultado similar para o movimento em torno do eixo xr. A estabilidade
existe somente para o eixo x., independente de Iu ser maior ou menor do que I, : Ir.

Um bom exemplo da estabilidade de objetos em rotação é observada pelos satélites
colocados no espaço por ônibus espacial. Quando os satélites são ejetados do compartimento
de carga, eles estáo normalmente girando em uma configuraçáo estável. Em maio de 1992,

quando os astronautas tentaram capturar no espaço o satélite Intelsat (que originalmente
apresentou falha para entrar na órbita desejada) para conectar um foguete que o inseriria
em órbita geossíncrona, o satélite em rotação foi desacelerado e parado antes de o astronauta
tentar conexáo com um acessório de captura para trazê-lo até o compartimento de carga.
Após cada tentativa sem sucesso, quando o acessório de captura falhava, o satélite tombava
ainda mais. Após passar dois dias tentando conectar o acessório de captura sem sucesso, os

astronautas cancelaram novas tentativas por causa do maior tombamento. Os controladores
de terra gastaram algumas horas para reestabilizar o satélite utilizando foguetes de empuxo.
O satélite foi deixado em uma configuraçáo estável de giro lento em torno de seu eixo de
simetria cilíndrico (um eixo principal) até a próxima tentativa de recuperaçáo. Finalmente, no
terceiro dia, três astronautas saíram da nave orbital, capturaram o satélite em ligeira rotação,
pararam seu movimento e o colocaram no compartimento de carga, onde a saia do foguete foi
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conectada. O satélite Intelsat foi finalmente colocado em órbita com sucesso em tempo para a
transmissáo dosJogos Olímpicos de Verão de Barcelona em 1992.
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PROBLEMAS

11.1. Calcule os momentos de inércia I, I, e 1., para
(Escolha a origem no centro da esfera.)

uma esfera homogênea de raio .R e massa ÀÍ

11.2. Calcule os momentos de inércia I, I, e I, para um cone homogêneo de massa M cuja altura é

à e cuja base tem um raio ,R. Escolha o eixo x., ao longo do eixo de simetria do cone. Escolha
a origem do vértice do cone e calcule os elementos do tensor de inércia. A seguir, faça uma
transformada de modo que o centro de massa do cone se torne a origem e determine os

molnentos de inércia principais..

11.3. Calcule os momentos de inércia, I' I, e 1., para uma elipsoide homogênea de massa M com
cornprimentos de eixos 2a > 2b > 2c.

11.4. Considere uma haste fina de comprimento I e massa rl, que pivota em torno de uma extremidade.
Calcr.rle o rnomento de inércia. Determine o ponto no qual, se toda a massa estivesse concentrada,
o momento de inér'cia em torno do eixo de pivotamento seria o mesmo que o momento de

inércia real. A distância desse ponto ao pivô é denominada raio de giraçáo.

11.5. (a) Determine a altura na qual uma bola de bilhar deveria bater de modo a rolar sem nenhum
escorregamento inicial. (b) Calcule a altura ideal da borda de uma mesa de bilhar. Sobre qual
base o cálculo é proposto?

11.6. Duas esferas têmo mesmo diâmetroe amesma massa, porémuma é sólidae a outraéumacasca
oca. Descreva em detalhes um experimento náo destrutivo para determinar qual delas é sólida e

qual é oca.

11.7. Um disco homogêneo de raio .R e massa M rola sem escorregar sobre uma superfície horizontal e

é atraído para um ponto a uma distância d abaixo do plano. Se a força de atraçáo é proporcional
à distância do centro de massa do disco ao centro de força, determine a frequência de oscilaçóes
em torno da posição de equilíbrio.

11.8. Uma porta é fabricada com uma fina chapa homogênea de material: ela tem largura de I m. Se a
porta é aberta em ângulo de 90", constata-se que, ao ser liberada, ela fecha sozinha em 2 s. Suponha
que as dobradiças náo tenham atrito e demonstre que a linha de dobradiças deverá fazer um ângulo
de aproximadamente 3o com a direçáo vertical.

11.9. Uma chapa homogênea de espessura a é colocada sobre um cilindro fixo de raio À cujo eixo é

horizontal. Demonstre que a condição de equilíbrio estável da chapa, supondo a ausência de
escorregamento, é ^R > a/2. Qual será a frequência das pequenas oscilações? Desenhe um gráfico
da energia potencial U como funçáo do deslocamento angular 0. Demonstre que existe um
mínimo em 0 : 0 para -R > a/2, rrras náo para R < a/2.

11.10. Uma esfera sólida de massa M e raio -R gira livremente no espaço com velocidade vetorial angular
t,.l em torno de um diâmetro fixo. Uma partícula de massa rn, inicialmente em um polo, se move
com velocidacle vetorial constante u ao longo de um grande círculo da esfera. Demonstre que,
quando a partícula alcança o outro polo, a rotaçáo da esfera terá sido retardada por um ângulo

1 12.1a\
s:al'(l- /-r

\ V2,\l+5»r)

onde I é o tempo total necessário para a partícula se movimentar de um polo a outro.
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ll.ll' Um cubo homogêneo, do qual cada borda tem um comprimento /, está inicialmente em uma lf.lg
posiçáo de equilíbrio instável com uma borda de contato com um plano horizontal. O cubo é
entáo submetido a um pequeno deslocamento e liberado em queda. Demonstre que a velocidade
vetorial angular do cubo quando uma face colide com o plano é fornecida por

rrr::..1*(v!-r)
/r /

ondel :3/2 se aborda náo puder deslizar sobre o plano, e A: l2l5 se o deslizamento puder
ocorrer sem atrito.

11.12. Demonstre que nenhum dos momentos de inércia principais pode exceder a soma dos outros dois.

11.13. Um sistema de três partículas consiste de massas z, e coordenadas (x' x,, xr) como segue:

m1 : 1\m, (lt,0, l)

m, : 4rtt, (b, l), - l))

nb, = 2rn, (* 14 b,0)

Determine o tensor de inércia, os eixos principais e os momentos de inércia principais.

11.14. Determine os eixos e os momentos de inér'cia principais de um hemisfério uniformemente sólido
de raio ô e massa m em torno de seu centro de massa.

ll.15. Se um pêndulo físico tem o mesmo período de oscilaçáo quando pivotado sobre qualquer um de
dois pontos a distâncias diferentes do centro de massa, demonstre que o comprimento do pêndulo
simples com o mesmo período é igual à soma das separações entre os pontos de pivotamento e

o centro de massa. Esse tipo de pêndulo físico, denominado pêndulo reversível de Kater, foi
durante algum tempo a forma mais precisa (cerca de I parte em 10r') de mediçáo da aceleração
da gravidade.2:' Discuta as vantagens do pênclulo de Kater em relaçáo a um pêndulo simples
para esse fim.

ll,16. Considere o tensor de inércia a
I1.20.

(

tr.2l.,
(

11.22. (

Efetue uma rotaçáo do sistema de coordenadas por um ângulo 0 em torno do eixo x*. Avalie os
elementos do tensor transformado e demonstre que a opçáo 0 : r/4 produz a diagonal do tensor
de inércia com os elementos,4, B e C.

11.17. Considere uma placa fina homogênea que repousa no plano x,-xr. Demonstre que o tensor de
inércia assume a forma

{l} =

tl]

I
;$ * tt)

1 (.4 + R)
2

B)

1l)

seguir:

Íi'-. 

.

l''^,

I 1.19.

11.23. D
ul
r€

I
,Íti

-(;
B

0

0

0

Á+

o

C(

Í(

D
OC

su

2iUtilizado primeiramente ern 1818 pelo Capitáo Henry Kater (1777-1835). Porém, o método foi aparenremente
sugerido algum tempo antes por Bohnenberger. A teoria do pêndulo de Kater foi tratada em detalhes por Frieclrich
\{ilhelm Bessel (1784-1846) em 1826.

11.24.
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I1.18. No problema anterior, se os eixos de coordenadas girarem por um ângulo 0 em torno do eixo x.,,
demonstre que o novo tensor de inércia é

EIn LIITA

) ctrbo é
'Lxrclacle

to pr.rder

rrr dois.

r:

nte :, rlido

ttr unr cle

r ptnciulo
EÍncnto e

f,ater. it,i
relrr açito
lr .rrnple.

., ,\i i.: Ç

I dc, t.::

I tÊI]: l

,,, : 
{- i'

l{i(l + -trv':;'

-c0
B,O
A A,+ R,

I
Í

onde

B' : Ásen2 0 * (,'sen 20 * I] <'os2 e

1(' : (:r'os 20 - i(B - Á)sen20

e, dessa forma, demonstre que os eixos x, e .r" se tornam os eixos principais se o ângulo de
rotação é

11.19. Considere uma placa plana homogênea de densidade p limitada pela espiral logarítmica r : heae

eraios0:0ee:rr.Obtenhaotensordeinérciaparaaorigememr:0casoaplacaestejano
plano x,-xr. Efetue uma rotaçáo dos eixos de coordenadas para obter os momentos de inércia
principais e utilize os resultados do problema anterior para demonstrar que eles sáo

Ii: pklP(Q- R), Í!, = ptlP(Q+ R), I:i: ri + Il
onde

?.lÍd - |

,:)'r (#)

P: l*4rr2 ra: t;'' R: \/i + 4.''

ã:rfr.'
r:r I-

11.20' Uma haste uniforme de comprimento à se encontra em posição vertical sobre um piso áspero e
então tomba. Qual é a velocidade vetorial a,gular da haste ao atingir o piso?

1f .21. A demonstraçáo representada pelas Equações 11.54-11.61 é expressa inteiramente na convenção
de somatória. Reescreva essa demonstraçáo em notaçáo matricial.

11.22. O traço de um tensor é definido como a soma dos elementos da diagonal:

rr{l} = )7,
Demonstre, efetuando uma transformaçáo de similaridade, que o traço é uma quantidade
invariante. Em outras palavras, demonstre que

tr{l} : 611'1

onde {l} é o tensor em um sistema de coordenadas e {l}'é o tensor em um sistema de
coordenadas girado em relaçáo ao primeiro sistema. Verifique este resultado para as diferentes
formas do tensor de inércia para um cubo fornecido nos vários exemplos ,ro t"*to.

11.23. Demonstre pelo método utilizado no problema anterior q:ue o d,eterminante cLos elementos de
um tensor é uma quantidade invariante sob uma transformação de similaridade. Verifique este
resultado também para o caso do cubo.

I1.24. Determine a frequência das pequenas oscilações de uma placa fina homogênea caso o movimento
ocorra no plano da placa e caso a placa tenha a forma de um triângulo equilátero e se encontre
suspensa (a) pelo ponto médio de um lado e (b) por um vértice.

A' : A cos20 - L'sen29 * llsen20
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ll'25' considere um disco^fino composto por duas metades homogêneas conectadas ao longo de um
diâmetro do disco. se uma metade tiver densidade p e a oitra tiver densidade 2p, d'etermine
a expressáo da lagrangiana quando o disco rola sem escorregar ao longo de uma superfície
horizontal. (A rotaçáo ocorre no plano do disco.)

11.26. obtenha as componentes do vetor de velocidade vetorial angular o (veja a Equaçáo
direramenre da matriz de rransformaçáo À (Equação I 1.gg).

Um corpo simétrico se move sem influência de forças ou torques. Considere que o eixo x, de
simetria do corpo eL estejam ao longo dexi o ângulo.rrt.. ex., é cr. consider.e ol"e L
inicialmente no plano xr-xu. Qual é a velocidaà. ,,"torúl an,qular do eixo de simetria em rorno
de L em termos de 1,, 1.,, ro e a?

Demonstre da Figura I 1.gc que as componentes de or ao longo dos eixos fixos (x) sáo

:0cosó + ry'sendsenr/'

: 0send - rpsen0 cos f

,;: ,i' cos 0 * 4)

1r.34. (

I

fl
!
s

rt

Examine o movimento do pião simétrico discutido na Seção 11.11 para o caso do eixo de
rotaçáo ser vertical (isto é,- se os eixos x.i e x, coincidem). Demonstre que o movimento é estável
ou instável dependendo da quan^tidade 4tr-Lllry/l'ir,,? ser menor o.r'maio, do que a unidade.
Desenhe o gráfico do potencial efetivo z(0) parã os dáis casos e indique as características dessas
cur"vas que determinam se o movimento é estável. Se o pião é mantido em giro na configuração
estável, qual será o efeito à medida que o atrito reduz gradualmente o va"lor de o,? 1irt" à o
caso do "pião adormecido".)

ll'30' Consulte a discrrssão do piáo simétrico na seçáo 1l.ll. Examine a equaçào para os pontos de
volta do movimento nutacional, ajustando 0 : g na Equação I l.l62. ô.-orrrtr" qt. à equrçào
resultante é cúbica em cos g e tem duas raízes reais e uma raiz imaginária para g.

ll.3l. considere uma placa homogênea com momento de inércia principal,

1, junto ao eixo principal x,

1, > 1, junto ao eixo principal x,

1., : I , * 1, junto ao eixo principal x.,

considere as origens dos.sistemas x, e xi coincidindo e localizadas no centro de massa o da placa.
No momento t :0, a placa é rotacionada de um modo livre de força com velocidade vetorial
anqular O em torno de um eixo inclinado em um ângulo a em relaçáo ao plano da placa eperpendicular ao eixo.x. Se l1/1, = cos2a, demonstrã que no tempo l, a velocidade vetorial
angular em torno do eixo x, é

ot,(t) : í)cos a tgh (í7 lsena)

ll'32' Resolva o Exemplo 11.2 para o caso no qual o pêndulo físico náo efetue pequenas oscilaçoes.o pêndulo é liberado do repouso a 67" no tempo I : 0. Determine a velociáadà vetorial angular
quando o ângulo do pêndulo estiver em 1". A massa do pêndulo é 340 g, a distância Z é 13 cm e
o raio de eiraçáo h é 17 cm.
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11.33. Faça uma pesquisa na literatura e explique como um gato pode sempre aterrissar sobre suas
patas ao cair de uma posição no repouso com suas patas apontando para cima. Estime a altura
mínima de queda necessária para que essa manobra seja executada.

11.34. Considere um corpo rígido simétrico girando livremente em torno de seu centro de massa.
Um torque de atrito (Ài: -1rr,r) atua para desacelerar a rotaçáo. Determine a componente da
velocidade vetorial angular ao longo do eixo de simetria em funçáo do tempo.

.l
"rl

I

l
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cnpÍrur. 12
Oscilações acoplad,as

l2,l Introdução

No Capítulo 3, examinamos o movimento de um oscilador submetido a uma força acionadora
externa. A discussáo limitou-se ao caso em que a força acionadora é periódica, isto é, o acionador
é ele mesmo um oscilador harmônico. Consideramos a ação do acionador sobre o oscilador,
mas não incluímos o efeito de retorno do oscilador sobre o acionador. Em vários exemplos
ignorar este efeito náo é importante, mas se dois (ou vários) osciladores estão conectados de tal
maneira que a energia pode ser transferida para trás e para frente entre eles, a situação torna-se
o caso mais complicado de oscilações acopladas.l Movimentos deste tipo podem ser bastante
complexos (o movimento pode nem ser periódico), mas sempre conseguimos descrever o
movimento de qualquer sistema oscilatório em termos de coordenadas normais, que possuem
a propriedade de que cada uma oscila com uma frequência simples e bem-def,rnida, isto é,

as coordenadas normais sáo constmídas de tal maneira que nenhum acoplamento ocorre
entre e1as, mesmo que haja um acoplamento entre as coordenadas ordinárias (retangulares)
que descrevem a posiçáo das partículas. As condiçóes iniciais sempre podem ser descritas para
o sistema para que no rnovimento subsequente apenas uma coordenada normal varie com o
tempo. Nestas circunstâncias, dizemos que um dos modos normais do sistema foi excitado. Se o
sistema possui lx graus de liberdade (por exemplo, rz osciladores de uma dimensão acoplados ou
n/3 osciladores de três dimensões acoplados), há em geral n modos normais, alguns dos quais
podem ser idênticos. O movimento geral do sistema é uma sobreposiçáo complicada de todos
os modos normais de oscilaçáo, mas sempre podemos encontrar as condiçóes iniciais tais que
qualquer um dos modos normais fornecidos seja excitado de maneira independente. Identificar
cada um dos modos normais do sistema nos permite construir uma imagem reveladora do
movimento, embora o movimento geral do sistema seja uma combinaçáo complicada de todos
os modos normais.

É relativamente fácil demonstrar alguns dos fenômenos do oscilador acoplado descritos
neste capítulo. Por exemplo, dois pêndulos acoplados por uma mola entre a massa de
suas cabeças ou dois pêndulos pendurados por uma corda e massas conectadas por molas
podem ser examinados experimentalmente em sala de aula. De maneira similar, a molécula
triatômica discutida aqui é uma descriçáo razoável de CO2. Modelos similares podem
aproximar outras moléculas.

No capítulo seguinte, vamos continuar o desenvolvimento iniciado aqui e discutir o
movimento de cordas vibratórias. Este exemplo não esgota de nenhuma forma a utilidade
do método de modo normal para a descrição de sistema oscilatórios; na verdade, aplicaçóes
podem ser encontradas em diversas áreas da física matemática, como movimentos
rnicroscópicos em sólidos cristalinos e a oscilação do campo magnético.

.\ teoria geral clo movimento oscilatório de um sistema de partículas com um rrúmero Ílnito de graus cle liberdade
:oi formulacl:r por l,agrange durante o per'íodo r1e 1762 a 1765, mas o tlabalho pioneiro foi leito em 1753 por Daniel
Belnoulli (I 700-I 782).

419
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12.2 Dois osciladores harmônicos acoplados

Um exemplo físico de um sistema acoplado é um sólido no qual os átomos interagem por
forças elásticas entre si e oscilam em torno de suas posiçóes de equilíbrio. Molas entre os

átomos representam as forças elásticas. Uma molécula composta por alguns destes átomos
interativos seria um modelo ainda mais simples. Começamos considerando um sistema
similar de movimento acoplado em uma dimensáo: duas massas conectadas por uma mola
entre si e também por molas a posiçóes fixas (Figura 12.1). Retornaremos a este exemplo
durante todo o capítulo conforme descrevemos diversos casos de movimento acoplado.

Deixamos cada uma das molas do oscilador com uma constante de força2 K: a constante
de força da mola de acoplamento é x1r. Restringimos o movimento à linha que conecta as

massas para que o sistema possua apenas dois graus de liberdade, representados pelas coor-
denadas x1 e x2. Cada coordenada é medida a partir de sua posição de equilíbrio.

FIGURA 12.1 Duas massas conectadas por uma mola entre si e também por molas a
posiçóes fixas. F-ste é um sistema de mo'r.imento acoplado em uma dimensáo.

Se m1 e m2 sâo deslocados de suas posições de equilíbrio por valores x1 e x2, respec-
tivamente,aforçaemTizlé-xr1 -x12(;r1 -r:),eaforçaeÍrlln2(-«x,-rc1"(r,-r1).
Portanto, as equações de movimento são

Mir+(rc*x1")x1
l,Ii., + (rc * r,,)x"

(12.1)

Como esperamos que o movimento seja oscilatório, tentamos uma solução da forma

.r1 ( t) : 111 ,, "'ú\
À.:(l): Brei'"t)

(r2.2)

onde a frequência ar é determinada e as amplitudes B, e -82 podem ser complexas.s Estas
soluçóes teste são funçóes complexas. Assim, na etapa final da solução, as partes reais de x1 (l)
e x2 (Í) seráo tomadas, porque a parte real é tudo o que é fisicamente significante. Utilizamos
este método de soluçáo por causa de sua grande ef,rciência e o utilizaremos novamente
adiante, deixando de fora a maioria dos detalhes. Substituindo os deslocamentos por essas

expressóes nas equações de movimento, encontramos

ii
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- ,(,,,.\,, : Ul\
- rc1"r', : 9J

(12.3)

2 Daqui em diante, denotaremos constantes de lorça por K em vez cle Â como anteriormente. O símbolo Â é resen,ado
para um contexto completamente diferente (corneçando rro Capítulo 13).
:r Como uma amplitude complexa possui uma magnilude e umay'zse, temos as duas constantes albitrhrias necessárias
na soluçáo da equação diferencial de segunda ordem, isto é, podemos escre\:er igualmente x(l) : exp ft(ol - ô)l
ou x(Í) : cos (rol - ô), como na Equaçáo 3.6b. Mais tarde (r'eja a Equação 12.9), r,amos achar isso de uso mais con-
veniente para distinguil arnplitudes rzais e os fatores qtre lariam com o tempo exp(itol) e exp( loÍ). Essas divelsa:
for-mas de solução são todas completamente equivalentes.

* '\/L'2[\eiil't * (rc * xy,)I\r:i"'t - xrr/i,ci"'r : 0\
* 

^'I@2B,ei"n 
* (r * «yr)I)rei"'t * t<r,I)re;"'t : {l)

r A literatura
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Reunindo os termos e cancelando o fator exponencial comum, obtemos

(r * rc1, * r),ft,.r?)R1 - x121i2 : 0.|

- l<rr1Jr * (x + x,, * lfuo2)ti2:0Í
Para que haja uma soluçáo náo trivial para este par de equações simultâneas,
dos coeficientes de -8, e.B2 precisa desaparecer:

lx + r,, - .llt.ri *Kr., 
I

| -;. K * Kr..r * .rL.l 
:

A expansão para esse produto determinante secular
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(12.4)

o determinante

(12.5)

Consequentemente,

Resolvendo para a, obtemos

(r * x1, - h,Ilo2)t - Ki::0

x * x1n * l,I@2 : :l x,z

(12.6)

lr

!-a a:r

aiüi[-!-

! ü'l: r:

4(iu

(12.8)

(12.10)

(12.1 l)

@: rl"4--I, 02.7)\ ,\T

Têmos portanto duas frequências caracteústicas (ou autofrequênciasa) para o sistema:

fx + l«,_,,, :V 
.\Í

Assim, a solução geral para o problema é

.x1 (l) : Birei''t * B19- iQtt + B1t'eeito./ + llrlr ,- 1\

x,,(r) : Bi;rrin"t + B21e iu,,í 4 11n,ri.:t a p*,0 to, tJ (r2.e)

onde escrevemos explicitamente as frequências positivas e negativas, porque os radicais nas
Equaçóes 12.7 e 12.8 podem levar ambos os sinais.

Na Equação 12.9, as amplitudes náo sáo todas independentes, como podemos verificar
substituindo @1 e a2 na Equaçáo 12.4. Encontramos

7t': uti 8,, = - 8,,
?Í,: ü)": Bl:: B:-

Os únicos subscritos necessários nos .B são os que indicam a autofrequência particular (isto é, os
subscritos de segundo). Podemos portanto escrever a soluçáo geral como

xr(Í) : R; s;''r * R; 1,'t- 1 + B?* oiat,t a ÍJ;'t td,t 
I

x:(1) : -R1t sin"t * I)r- s i,u't + ]J;'(i",,,t I g, n',.JJ

Assim, temos qlrutrl constantes arbitrárias na solução geral - assim como esperado - já que
temos duas equaçôes de movimento que sáo de segund,a ordem.

Mencionamos anteriormente que sempre podemos definir um conjunto de coordenadas
que_possui uma dependência simples de tempo e que corresponde à excitaçáo de diversos
modos de oscilaçáo do sistema. Examinemos o par de coordenadas definida por

l
4t :Àr -.', 1

4.=,v,*.r,J

re
ú)o : - / -- \/ ,\l

I A literatura também trata como automaior. (N.R.T,)
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.t I

Xq

Substituindo estas expressões com x1 e x2

l'I(il +
M(ir -

: j,r, + r,)'l;t:;Q: - lr)l
na Equação 12.1, encontramos

(r2.12)

(12.13)

(r2.r4)

(12.15)
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Se o acopla

onde

A frequênci;

* (rc * 2r<r,)4, *
* (« + 2xrr)q, -

-0
-0

que podem ser resolvidas (somando e subtraindo) para o produto

,\Irir - (x + 2x,,)ri, = í)l
,\/ii ,+ K\.:0J

4r(i ) : (|1 p,', r* (il z ,- 1\

4.:(1) : O; oi"" 1 (: ,- "'','J

As coordenadas 41 e 42 são agora desacoprad.as e, portanto, increpend,erúes. As soruções sáo

onde as frequências or, e r,.r-, 
.sáo 

fornecidas pelas Equações I 2 .8. Assim, \r e rlz são as coorilena-
das tt'ormais do problema. Na seção posterioq estabelecemos um método geral para obter ascoordenadas normais.

Se impormos as condições inicias especiais xr(0) : -12(0) e i1(0) : _*?(0),
encontramosTr(0) :0e42(0) : 

!:oquelevaa(,'i : C; :11,istoe,4r(fj'J0pu.utodo,
os t'alores de l. Assim, as partículas oscilam sem prefom de Jar, . .oÁ frequência .,r ; està e o -oaoantissimétricodeoscilação. Entretanro, secomeça.-orio- rr(0) : xy(0) e it (0) : ir(0),
encontramos 4 r(0 = 0, easpartículas oscllamemfas? e comfrequência o2l esteéomodosimé-trico de oscilação' Esses resultados são ilustradoi de maneira esquemática na Figura 12.2.o movimento geral do sistema é uma combinação linear dos modos simétrico e antissimétrico.
^ o fato de que o modo simétrico possui a maior frequência e o modo simétrico a menorfrequência é na verdade um resultàdo geral. Em uÁ sistema complexo de osciladoresacoplados linearmente, o^ modo que poisui o maior grau de simetria possui a menorfrequência' se a simetria for destruícla, então as rnolas tãm de "trabalhar mais,, nos modosantissimétricos, e a frequência é aumentada.

.u;*Siljue 
sc Íôssemos manrer riin fixo e permitir que,x, oscire. a frequência seriav (K + Kt")/'vl ' Obteríamos o mesmo resultado para a frequência de oscilação d,e m, se nt,

fosse mantido fixo. os osciladores são idênticos . ,-,, Íalta dÉ acoplamento porrr.- u L".-ufrequência oscilatória. o efeito de acoplamento é a separação da frequência comum, comuma frequência característica se tornando maior 
" ori.u menor que a liequência para omovimento desacoplado. Se clenotarmos a frequência para movimento desacoplado por ro6,

FIGURA l2'2 As duas fieq.ências características sâo i,clicadas esquematicamenre.
um é o modo antissimétrico (as massas estáo fora cle fase) e o outro é
o modo simétrico (as massas estão em Íàse).
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entáo rr,lt ) ro6 ) 02, e podemos indicar de maneira esquemática o efeito do acoplamento
como na Figura 12.3a. A soluçáo para as frequências características no problema de três massas

idênticas acopladas é ilustrada na Figura 12.3b. Novamente, temos uma divisão das frequên-
cias características, com uma menor e outra maior que rr,l0. Este é um resultado geral: Para

um número par n de osciladores acoplados vizinhos idênticos mais próximos, nlz frequências
características são maiores que rr-l0, e n/2 frequências características são menores que <os. Se n

for ímpar, uma frequência característica é igual a {d6, e âs n - I frequências características são

distribuídas simetricamente acima e abaixo de ro6. O leitor familiar com o fenômeno do efeito
de Zeeman em espectros atômicos apreciará a similaridade com este resultado: Em cada caso,

há uma divisão simétrica da frequência causada pela introdução de uma interaçáo (em um
caso pela aplicaçáo de um campo magnético e em outro pelo acoplamento de partículas pela
intermediária das molas).

/- al 

"- 

-'
////

@U --------< o0 --------+ - -- a2 :aO
\\

-a2 

tt

n=2
(a) (b)

FIGURA 12.3 (a) O acoplamento separa a frequência comum de duas massas idênticas, com
uma frequência característica sendo maior e outra menor que a frequência o-16 para
movimento desacoplado. (b) Para as três massas idênticas acopladas, uma frequência
característica é menor que trlg e outra é maior. Para n (número de osciladores) ímpar,
uma frequência característica é igual a co6. As separações são apenas esquemáticas.

12.3 Acoplamento fraco

Nguns dos casos mais interessantes das oscilações acopladas ocorrem quando o acoplamento é

fraco - isto é, quando a constante de força da mola de acoplamento é pequena se comparada à

força das molas do oscilador x,, ( rc.Segundo as Equações 12.8, as frequências @1 e {rr2 são

(12.16)

Se o acoplamento é fraco, podemos expandir a expressão para r,rr:

*+2«r:
M

r;: vnvl + 4e

onde

A frequência or, se reduz então a

Kt'rÊ=---i<<l
2x

rí:^l- íl *2c)
V,\T.

(12.r7)

nIt (41 (12.18)
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A frequência natural de um dos osciladores, quanto o outro é mantido fixo, é

T.
Vr=co1i(l -e)

Portanto, as duas frequências características são fornecidas aproximadamente por

G,, : V,,
= (,0(1 - s)

(r2.19)

(12.20)

(12.21)

(12.24)

(r2.25)

(12.26a)

(12.26b)

Inar-rrn

famili:

r2.4 l
1\as seço
dois grar
Dirigimc
um sister
qheoter
que uma
denadas
são satisfi

Todo terr
para que
temos, po

onde o strl

Assun-
retangular

r;,,= v, (l + 2e),

= úro(1 * e)(1 + 2e)

= roo(1 * o)

Podemos examinar agora a maneira com que o sistema acoplado se comporta. Se deslo-
carmos o oscilador I a uma distância D e o liberarmos do descánso, as condições iniciais do
sistema serão

r1(0) : D, x,(0) : t), i,(0) : 0, ir(1); : 11 (12.22)

Se substituirmosxr (/) ex2 (l) por estas condiçóes iniciais na Equação 12.10, descobrimos que
as amplitudes sáo

lj{ : l}l : ll;' : (r2.23)

Entáo, x1 (l) se torna

DB;:--4

D
ir(l) : 1f(c''u" + p i"''t) * (sicu:t *p o-zo:ry1q

D: 
, 

(cos roll * çs5 6eo1;

1).,,.. (9j-9,).,,,(t ;*,)
Mas, segundo a Equação 12.21,

(r) 
|

Portanto,5

De maneira similag

* ,rr: 0)t * @2:*u; 
2 

:6&)rr

xr(Í) : (D cos eco6Í)cos rrri,l

xz(l) : (1) sen ero,il)sen ro,,l

Porque e é menoq as quantidades D cos eayt e D sen erof variam devagar com o tempo.
Portanto, xl(Í) e x2(l) são essencialmente funções sinusoidais com amplitudãs variando deva-
gar. Embora apenas x1 seja inicialmente diferente de zero, conforme o tempo aumenta, a am-
plitude de x1 diminui devagar com o tempo, e a amplitude de x, aumentà devagar de zero.
Consequentemente, energia é transferida do primeiro oscilador para o s,.g.,rão. euando

5 Obsen'e que, neste caso fortuito, .rr € J(q Serrpre foram reais, entáo a parte real náo precisa ser tomada explicita_
mente no passo final como descrito depois da Equaçáo 12.2.
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e toda a energia foi transferida. Conforme o tempo au-
de volta para o primeiro oscilador. Este é o fenômeno
Figura 12.4 (No caso ilustrado, e : 0,08.)2.19)

r2.20)

12.21)

deslo-
ai: cicr

t2.22)

)§ que

12.23)

i12.24)

t12.25 )

12.26a)

12.26b)

tenlPo.
1 616r'11-

! a Anl-
le ztr,-'.

|lanci,

6ç,-:-::=-

rz(l )

FIGURA r2.4 As soluçóes para x1(Í) e x,(Í) possuem um componente de alta frequência
(o.rs) que oscila dentro de um componente que varia r-agarosamente (ea_r11). A
energia é transferida para fi-ente e para trás entre os osciladores.

L2.4 Problema geral de oscilações acopladas

Nas seções anteriores, descobrimos que o efeito do acoplamento em um sistema simples com
dois graus de liberdade produziu duas frequências características e clois modos de oscilação.
Dirigimos nossa atençáo agora ao problema geral de oscilações acopladas. Vamos considerar
um sistema conserwador descrito nos termos de um conjunto de coordenadas generalizadas
q/i e o tempo /. se o sistema possui ?? graus de liberdade, então k = 1,2, ..., n. Especificamos
que uma configuração de equilíbrio estável existe para o sistema e que, em equilíbrio as coor-
denadas generalizadas possuem valores 4*0. Em tal configuração, as equações de Lagrange
sáo satisfeitas por

rodo termo o,*..",J ol'i.'., olr*!^,ri,lr rl)ru,, ;,:' l";.:'l,o -,,i,,o
para que todos esses termos desapareçam em equilíbrio. A partir da equação de
temos, portanto

í{'l__t:{)
ítq ul,

onde o subscrito 0 designa que a quantidade é avaliada em equilíbrio.
Assumimos que as equaçÕes que ligam as coordenadas generalizadas e as coordenadas

retangulares não contêm explicitamente o tempo, isto é, temos

x,., : xu,i(q) ou qt : qi(xd,))

í)Ll A'[l_t-_t
a,1,.1,, 

- 
ít,1^1,,

i,, ou 4*,
Lagrange,

(t2.27)
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A energia cinética é portanto uma funçáo quadrática homogênea das velocidades generaliza-
das (veja a Equação 7.121):

't': (12.28)

(12.2e)
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Portanto, em geral,

d7-l
- i : o. k: t,2..... tr
(t(lt. 

lo

e consequentemente, da Equação 12.27, temos

Iç* 4 tll L1.ut.2i,

...q,,): r, , ),i,',,1,,,,.t,#1,,,,,r, -

u : !7. .t,,.,r,r,,

Poc

:0, lr=1,2,...,,n (12.30)

Podemos especificar melhor que as coordenadas generalizadas qa sejam mecliclas a parrir
das posições de equilíbrio. isto é, escolhemos Qno: 0. (Se tivéssemor.r.ãlhido originalmente
um conjunto de equaçóes rlí tal que q'ou -* 0, sempre poderíamos efetuar uma traãsformação
linear simples da forma fu: .!'t * a,. tal que q10 : 0.)

A expansão da energia potencial enl uma série de Tàylor em torno dos produtos de con-
figuração de equilíbrio

l-i(q1, q2, (12.31)

O segundo termo na expalsão desaparece em vista da Equação 12.30 e - sem perda de gene-
ralidade - podemos escolher medir t/ de tal maneira que ti = {). Então, se iestringirmos o
movimento das coordenadas generalizadas para que sejam pequenos, podemos d"esprezar
todos.os termos na expansão que contenham produtos de 4p de grau maior^que o segundb. Isto
é equivalente a restringir nossa atenção a oscilaçóes harmônicás simples; ám tal ãro up.rru,
termos quadráticos nas coordenadas aparecem. Asim,

d(- 
|

G,,1,,

onde definimos

(r2.32)

(r2.33)

(12.34\

É'):f'l
.{.,. = 

-l
t" í)q,ilq11,,

Como a ordem de diferenciação é imaterial (se t/ possui contínuas derivadas parciais de segundo)
a quantidade,4rr é simétrica, isto é, Á1, = A*1.

Especificamos que o movimento do sistema acontece na vizinhança da configuraçáo de
equilíbrio e mostramos_(Equaçáo 12.30) que L/ precisa possuir um valor mínimo"quando o
sistema está em tal configuraçáo. Como escolhemos U : 0 em equilíbrio, precisamos ter, em
geral, U > 0. Deve ficar claro que também devemos ter T > 0.6

As Equações 12.28 e 12.32 sáo de forma similar:

'r :;],,,,4,n0

U: 1a'.
2ftAit,ÇiÇ,,

6 Isto é, U e I sáo quantidades deJinidas positiuas, que estáo sempre positir,as ao menos que as coorclenadas (no caso de
U ) ou as velocidades (no caso de 7) sejam zero, caso em que elas desaparecern.
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As quantidades.4,l sáo apenas números (r,eja a Equação 12.33), mas os nxTa podem ser funçóes
das coordenadas (veja a Equação 7.119):

trtr.:2n,,>""'1I.,; ctr1, t)t11.

Podemos expandir o tniL em torno da posição do equilíbrio com o resultado
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eraliza-
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Gostaríamos de reter apenas o primeiro termo que não desaparece nesta expansão, mas,
diferentemente da energia potencial (Equação 12.31), não podemos escolher como zero o
termo da constante mfiÇLr), entáo este primeiro termo se torna o valor de constante de my
nesta aproximaçáo. Esta é a mesma ordem de aproximação usada para Ll, porque o próximo
termo de ordem maior em 7 envolveria a quantidade cúbica Q/11,q1 e o próximo termo de
ordem maior em [/ conteríu qirluq, Na aproximaçáo de oscilação pequena, 7 deve ser tratado de
maneira similar a U, e assim como L/ normalmente é expandido para a ordem q2, precisamos
expandir T para a ordem Q2, e m1n é avaliado em equilíbrio. Assim, na Equação 12.34, AV e
mi* sâo matrizes n X n de números especificando como os movimentos de várias coordenadas
são acoplados. Por exemplo, se mt. * 0 para r * s, entáo a energia cinética contém um termo
proporcional a i1,i1,, e existe um acoplamento entre a r-ésima e a s-ésima coordenadas. Se,
no entanto, n\*for diagonal, tal queT m,p + 0 para j : À, desaparecendo caso contrário, então a
energia cinética é de forma

onde t2,,. foi abreviado para m,. Assim, a energia cinética é uma simples soma das energias
cinéticas associadas com as diversas coordenadas. Como vemos abaixo, se, além disso, .4rl
for diagonal para que [/ também seja a simples soma das energias potenciais individuais,
então cada coordenada se comportará de maneira inexplicável, sofrendo oscilações com uma
frequência simples e bem-definida. O problema é portanto encontrar uma transformação de
coordenada que diagonalize simultaneamente m6 e A,p e através disso torne o sistema des-
critível nos termos mais simples possíveis. Tàis coordenadas são as coordenadas norntais.

A equação de movimento do sistema com energias potenciais e cinéticas fornecidas pela
Equaçáo 12.34 sâo obtidas a partir das equação de Lagrange

df.*t] â1-:0
í)Çt, dt aE h

Mas como I é uma funçáo apenas das velocidades generalizadas e [/ é uma função das coor-
denadas generalizadas, a equaçáo de Lagrange para a À-ésima coordenada torna-se

nt,1(c1t, Ç2,,,., q,) : nt,1,(t1,,,) + ? #1r,, 
*

ü*!{!:o
ítÇ * tll âqr,

A partir das Equações 12.34, avaliamos as derivativas:

(12.36)

(12.371

i Se um elemento diagonal de n7 (digamos, ra,.,.) desaparecer, então o problema pode ser reduzido a um dos n - I

graus de liberdade.

,#: ?.*,,,r,]

'#,:?,,,,,,Í

no caso cle
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As equaçóes de movimento então se tornam

l{Ai,,,ti 
-t ntl,ii ) : o

Este é um conjunto de n equaçóes diferenciais homogêneas lineares de segunda ordem com
coehcientes constantes. Como estamos lidando com um sistema oscilatórió, esperamos uma
solução da forma

qt(t) : ,,,urr"'t tt (12.3e)

onde os a, são amplitudes reais e onde a fase ô foi incluída para fornecer as duas constantes
arbitrárias (a, e ô) exigidas pela natureza de segunda ordem das equaçóes diferenciais.8
(Apenas a parte real do lado direito é considerada.) A frequência ar e a fase ô são determinadas
pelas equações de movimento. Se co for uma quantidade real, então a solução (Equação l2.gg)
representa o movimento oscilatório. Pode-se ver pelo seguinte argumento físicô que <rr é de
fato real. Suponha que r,l contenha uma parte imaginária (na qual o-r;é real). Isto p.oár, termos
da forma ,o,t s p (',1 na expressão de Ç;. Assim, quando a energia total do sistema é calculada,
T + LI contém Íàtores que aumentam ou diminuem monotonicamente com o tempo. Mas isso
viola a premissa de que estamos lidando com um sistema consen,ador: portanto, à frequência
<o deve ser uma quantidade real.

Com uma solução da forma fornecida pela Equação 12.39, as equações de movimento se
tornam

)t,lr* 
* c,t2m1r,)a,: o

onde o fator com,m exp[i(rol - ô)] foi cancelado. Esse é um conjunto de
algébricas, homogêneo-lineares que a, deve satisfazer. para que haja umi solução
determinante dos coeficientes deve desaparecer:

lA,o-a2m,ol:{)
Para ser mais explícito, esse é um determinante n X n da forma

(n' Ü111 l-rrt!

(12.38)

(12.40)
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(12.41)

(r2.42)
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1.t,,, -t-
i,1,, -I'

t»2tn12 Á,i, -
azmr.j ,1c,, -

tD2 tn1, Á 1* 
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cr;? ni1.1 - . .

a2 mzz ár, - lul2nt23. . .

to2üt23 ,lsl - a2nl,a,3-..
-0

onde a simetria de Ait, e m,1 for incluída de forma explícita.
A equação representada por este determinante é chamada de equação característica ou

equaçáo secular do sistema e é uma equação de grau n em a]. Há, em geral, n raízes que
podemos rotular de r,,,f. Os c,.r,. sáo chamados de frequências característicus"ou autofrequência
do sistema. (Em algumas situações, dois ou mais r,r, podem ser iguais: este é o fenômlno da
degeneraçáo e é discutido posteriormente.) Assim como nos procedimentos para determinar
as direções dos eixos principais para um corpo rígido, cada uma das raires da equação
característica pode ser substituída na Equação 12.10 para determinar as razóes a1ia2ia.li... ta,,
para cada valor de o.r,.. Como há n valores de <,1,, podemos construir z conjuntos de razões de
a7 Cada um dos conjuntos define as componentes de um vetor rz.-dimensiánal a" chamado de
autovetor do sistema. Assim a,. é o autovetor associado à autofrequência c,.r,. Designamos por a7r
a7-ésima componente do r-ésimo autovetor.

8 Isso é completamente equir,alente ao procedimento anterior de escrever.r(1) : B exp(lol) (veja as EquaçÕes 12.2) com
B permitido a ser complexo. Nas Equações 12.9, exibimos as constantes arbitrárias necessáriãs como amplitudes reais
utilizando exp(loÍ) e exp(-iol) em vez de incorporar um fator cle fase como na Equaçáo l2.Bg.
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Como o princípio de sobreposiçáo se aplica à equaçáo diferencial (Equação 12.38),
devemos escrever a solução geral para qj corno uma combinação linear das soluçóes para cada
um dos n valores de r:

q j(t) : 2,,,, u't'''- '''
Como apenas a parte real de q/(r) é fisicamente significante, temos na verdadee

Ç/t) : Re),27,r'('''*ô') : > í2,:, cos (r»,1 - ô,)

O movimento da coordenada qr(Í) é composto portanto de movimentos com cada um dos n
valores das frequências cr.r,.. Os q, evidentemente não são coordenadas normais que simplificam
o problema. Continuaremos a busca por coordenadas normais na Seção 12.6.

@
Encontre as frequências características para o caso de duas massas conectadas por molas da
Seçáo 12.2 por meio do formalismo geral que acabou de ser desenvolvido.

Soluçao. A situação é mostrada na Figura 12.1. A energia potencial do sistema é

r':1^.i + 1x,.,r*, -.r,)i + l*.j2 2 -' ' 2

: j,^ * r,,).ui * i,^ * rcr:)xi - K1o.,ú,xo

O termo proporcional a x1x2 é o fator que expressa o acoplamento no
,4J'Â, encontramos

dr (,1.{rr:*l :r*r,"
dli 

lo

á:rtr I
l_l.ri'::.- | : -/(r.t

dÀ', rr.f,'., i.., :lÍ,

á'r r,rlÁ,,:Gl,:^*^,,

A energia cinética do sistema é

r': l.rrii + !.rrt:22
Segundo a Equaçáo 12.28,

l :1)r,r,.t.t,
2it

Identificando os termos entre essas duas expressóes para 7, encontramos

(r2.43)

(12.44)

:^rl

(r2.45)

sistema. Calculando o

(r2.46)

(12.47)

(12.48)

(12.4e)

!1 Obsene aqui, diferentemente do acoplamento fraco descrito na Seção 12.3 (Equaçãro 12.26), que a parte real de q;(t)
precisa ser tomada explicitamente para que q,(Í) na Equaçáo 12.44 nâo seja o mesmo qr(t) na Equação 12.43. Mas aqui
em outros casos, por causa de su:r relação próxima, utilizamos o mesmo símbolo (por exemplo, qlÍ)) por conveniência.

fll,, : fii.,.,: ll'Il\
lrilr=lii.1:0J
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Assim, o determinante secular (Equaçáo 12.42) se torna

l* * *,,, - .l/r,.rr -Kr.:

I -^,..1 K+Kr.'

lsso é exatamente a Equaçáo 12.5, entlrc as soluçóes são as mesmas (veja as EquaçÕes 12.7 e
12.8) como antes:

As autofrequências são

(Dq:

Os resultados dos dois procedimentos são idênticos.

:0 (12.50)

Para o cz

não pod
para o si

Assim, pa
T.

V.lt

,À-
L

il-

I

:.:

\'
§

12.5 Ortogonalidade dos autovetores (opcional)l0
Gostaríamos agora de mostrar que os autovetores formam um conjunto ortogonal. Reescre-
vendo a Equação 12.40 para a s-ésima raiz d,a equação secular, temos

,§ §ttl; Zt ül1tlt., : 
,Zu 

,l,tttt., (12.51)

Depois, escrevemos uma equação comparável para a r-ésima raiz substituindo r por.s e inter-
cambiandoT e Â:

*i2 ,r,,,,1, : ].1,,,,
onde havíamos utilizado a simetria de m,* e,4r*. Multiplicamos agora a Equação 12.51
somamos sobreT e multiplicamos também a Equação 12.bz por of . ,o-u-os sobre À:

(12.52)

por atD

(12.53)

(12.55)

Obsen,an:

Obsen'am
desaparec,

Assim, a s<

sistema nã,
Obsen

são substirr
condição a,

Sabe-se que

Uma vez qu

Os vetores o

ortogonais de
cando a sonr

Toda a cl

no Capítulo
um corpo rír
estamos lida:
verdade elen.
ionam diferer

-

rl Veja a discu,s:á

*i 2,,,10,,1,r,r, : ».{,rn,,ur, I
u:; 2tntrti,an,: à ),0,,,,,,,.,1

o-lado direitodas Equaçóes 12.53 sáo agora iguais; então subtraindo a primeira destas equa-
çóes da segunda, temos

(r; - ,ii) nt,,,«,,rro, = 0j.k J' ,'| ^\ (12.54)

Examinamos.rgoraasduaspossibilidades,r: ser *s. para r /s,otermo (*r, * r?) é,
em seral, diferente de zero. (O caso de degeneração, ou raízes múltiplas, é discutido posre-riormente.) Portanto a soma deve desaparecer cle forma idêntica:

\t'
/- nl ,,,tt,,ít,;, : ll, f * .ç

10 A seção 12'5 pode ser omitida sem a perda da compreensão Ílsica. A seção altamente matemática é incluída

I:ii|_:^Tpttt"de 
o método aqui utilizado é uma generilizaçáo dos p,,rror.ltilirudos na Seção 11.6 para,, t"rso,l(le I nel cla.



150)

l-7 e

5{re-

t2.51)

intcr-

12.52 t

12.53 
'

, f9'.1.:-

'125{ t

lü- .

P,.:.-

I12.55

-:{,. _..

CAPÍTULO 12 - Oscilaçôes acopladas 431

Para o caso r : s, o termo (ri * r7) desaparece e a soma é indeterminada. A soma, entretanto,
náo pode desaparecer de maneira idêntica. Para mostrar isso, escrevemos a energia cinética
para o sistema e substituímos q, e 4l pelas expressões da Equação 12.44:

r: lV '''r4'q"

r r _rT 
I

1)r,12r,n,,sen(ro,1 - ô,) I l)r,u,.,sen(rrr,/ - ô,) 
|2i.r.'^1, 'lL' '.1

: 
iPr,ar, 

sen(co,l * ô,)sen(o./ - ô,) 2 tni*«,,ar,

Assim, para r : s, a energia cinética se torna

, :;) roi ,..21r,Í - ô,) 
],,r,uo1,,rl, (12.56)

Observamos primeiro que

arl sen?(cr.r,Í - ô,) > 0
Obsen,amos também que 7 é positivo e pode se tornar zero apenas se todas as velocidades
desaparecerem de maneira idêntica. Portanto,

2 nt,1,a1a1, - 0
i,k

Assim, a soma é, em geral, positiva e pode desaparecer apenas na situação trivial em que o
sistema náo está em movimento, isto é, que velocidades desaparecem identicamente 7- = 0.

Obserr,,amos anteriormente que apenas as razóes de ai, são determinadas quando ro,

são substituídos nas Equaçáo 12.40. Removemos agora esta indeterminância impondo uma
condição adicional sobre a7,. Exigimos que

[rr
»m,*ai,at,: I

Sabe-se que aJr sáo ditos normalizados. Combinando as Equações 12.55 e 12.57, podemos escrever

(12.58)

Uma vez que ú7r é a7-ésima componente do r-ésimo autovetor, representamos E por

u, :2 rr1,.1

Os vetores a" definidos desta maneira constituem um conjunto ortonormal, isto é, eles sáo
ortogonais de acordo com o resultado fornecido pela Equação 12.55 e foram nonnalizados colo-
cando a soma na Equação 12.57 igual à unidade.

Toda a discussáo anterior traz uma semelhança marcante com o procedimento fornecido
no Capítulo l1 para determinar os momentos principais de inércia e os eixos principais para
um corpo rígido. De fato, os problemas sáo matematicamente idênticos, exceto que agora
estamos lidando com um sistema com n graus de liberdade. As quantidadesml* e,4rt são na
verdade elementos tensores, porque rn e A sáo agrupamentos de duas dimensões que relac-
ionam diferentes características físicasll e, como tal, escrevêmo-los como {m} e {A}. A equa-

(12.57)

(12.5e)

l''"'ni'oo'
: ôr,

I1 Veja a <liscussão na Seçáo 1 1 .7 tratando da definiçáo matemática de tensor.
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ção secular para determinar as autofrequências é a mesma que a da obtenção dos momentos
principais de inércia, e os autovetores correspondem ao. ei*t, principais. óe fato, u f.ouu duortosonalidade dos autovetores é meramente uma generalizaçãô au p.ouu dada na s.çao t t.o
da ortogonalidade dos eixos principais. Embora tenÍamos constr-uídá um argumento Íísico em
relação à realidade das autofrequências, podemos efetuar uma prova matemática utilizando o
mesmo procedimento utilizado para mostrar que os momentos principais de inércia são reais.

12.6 Coordenadas normais

como vimos (Equação 12.13), a solução gerar para o movimento da coordenada 4; deve ser
uma soma sobre os termos, cada um dos quais depende de uma autofrequência indiJidual. Na
seção anterior, mostramos que os vetores q são oriogonais (Equação 12.55) e, como questáo de
conveniência, aténormalizamossnascomponentesar(Equaçáo 12.57)parachegaràEquação 12.5g,
isto é, removemos toda a ambiguidade na soluçá" pu.á q1, entãLo naà e mais-possívál especificarum deslocamento arbitrário para uma partícula. Cãmo tal restriçáo ,rao e i-po.turrt.
fisicamente, devemos introduzir um fator àe escala constante a, (que depende das condições
iniciais do problema) para dar conta da perda de generalidade introduziáa pela normalização
arbitrária. Assim,

q i(t) : 4 o r,,,, oi(ro't' 6'1

Para simplificar a notação, escrevemos

1i(t\ : I F,,,,,,'-'',
onde as quantidades B, são Fatores de escalal2 (agora
fases de ô,..

Definimos agora uma quantidade 4,,

r1,(t) : §,ei-,t

(r2.60)

(12.61)

complexos) que incorporam as

(12.62)

(12.63)

frequência. Elas
normais para o

(12.64)

em coor-

Soluça,

edaEc

A soma
Portantr

Der

então a ei

Utilizand<

e as equaç

ou

como enco
Assim,

energias ci:
fora da di;
partículas,

para que

qi|) = lo,,n,(ü

Os ,L, por definição, são quantidades que sofrem oscilaçáo em apenas uma
podem ser consideradas como novas coordenadas, chãmadas coordenadas
sistema. O 4 satisfaz as equações da forma

11, * oir1,:0
Hâ n 

-de 
tais equaçóes independentes, então as equaçÕes de movimento expresso

denadas normais tornam-se completamente separaàas.

r: Há.uma certa vantagem na normaliuação de ai,à uniclade e na introdução dos Íatores de escala ctr e B, em vezde deixar a normalização inespecífica. os ar,. são então independentes das condições iniciais e resulta uma'equaçãosimples de ortonormalidade.

Derive as Equações 12.64 diretamente utilizando as equações de movimento de Lagrange.
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Solução. Observamos que a Equaçáo 12.63

i,:zo,,i,
e da Equaçáo 12.34 temos, para a energia cinética,

1s.'l': - Z m,Q,quc) 
'.h 

tn

: i;',(?.,,,r,)(1"'r.)

: I >(>,, ,,0o,,o,,)n,,n,,I ,,, \r.A

A soma nos parênteses é apenas ô,,, segundo a condiçáo de ortogonalidade (Equaçáo 12.58).
Portanto,

I5. . 1s.,,, : ,? 4,4,ô,, : i7 n,

De maneira similar, das Equaçóes 12.34 para a energia potencial temos,

1 .;.U::àAi*|flr,() 
rh

I-r/.r, \: 
2o^\Xo'ontno' yn'n'

A primeira equaçáo na Equaçáo 12.53 é

§. ,§
! 'a,ta,/tr,' - ': í 

ttt,1,o11k,

= @?ô,,,

entáo a energia potencial se torna

r,:1)r: ^ lç
2 ,., ',\'?'Ôn: '21';n;

Utilizando as Equaçóes 12.65 e 12.66, a lagrangiana é

r.::Ir.,r; - ,ini)t,
e as equaçóes de Lagrange são

aL _ d,ôL:{\
ítn, dt Ah,

ou

q, * c,ilr1,:0

(12.65)

(12.66)

(t2.67)

como encontrado na Equaçáo 12.64.
Assim, quando a configuração de um sistema é expresso em coordenadas normais, as

energias cinética e potencial tornam-se simultaneamente diagonais. Como são os elementos
fora da diagonal de {m} e {A} que dão crescimento ao acoplamento dos movimentos das
partículas, deve ficar evidente que uma escolha de coordenadas que tornam estes tensores
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diagonais, desacopla as coordenadas e torna o
movimentos independentes das coordenadas
normal particular.l3

problema completamente separável em
normais, cada um com sua frequencia

O que acabamos de mostrar foi uma descriçáo matemática dos métodos utilizados para
determinar as frequências características r,r, e descrever as coordenadas r;. do movimentà de
modo normal. A aplicação real do método pode ser resumida por diversas afirmaçÕes:

l. Escolha coordenadas generalizadas e encontre T e U no método lagrangiano normal.
Isso corresponde à utilização das Equações L2.34.

2. Represente A,Le m1n como tensores em matrizes n X n e utilize a Equação 12.42 para
determinar os n valores de autofrequências r,r,.

3. Para cada valor de or., determine as razóes atr: a2; asl ...1a,,, substituindo nas Equaçóes 12.40:

?,.\, - a2,m,1)«i,: o

Se necessário, determine os fatores de escala B, (Equação 12.60) das condições iniciais.
Determine as coordenadas normais 4 por combinaçóes lineares apropriadas das coordena-
das q, que_exibem oscilaçóes na autofrequência simples <r.r,. A desciição de movimento para
esta coordenada normal simples 4,. é chamada de um modo normal. O movimento §eral
(Equação 12.63) do sistema é uma sobreposiçáo complicada dos modos normais.

Aplicaremos agora estes passos em diversos exemplos.

(12.68)

ou, llt

com ()

Para r

com o

O mor

Utilizar

Adiciol

4.
5.

Determine as autofrequências, autovetores e coordenadas normais do exemplo massa-mola
na seção 12.2 utllizando o procedimento que acaba de ser descrito. Assuma itz - rc.

Soluçao. As autofrequências foram determinadas no Exemplo 12.1, onde encontramos ? e
[/ (passo 1). Podemos encontrar as componentes para,4,a diretamente da Equação 12.46 ou
pela inspeção da Equação 12.45, certificando-se quelr* é simétrico.

(12.69)

(12.70)

Subtrair

Acr
outra co
Assim, ç
tância et

uma has
Der

determit
de fase 1

Esta
eomo\'
para átot

TABELA

Modo
normal

{A} : {K 
+ '(r' -"'' }t"' 

|. -^,, x+x1.,J
o agrupamento mp pode ser facilmente determinado a partir da Equação 12.47:

(,t,t
tm) : 

io
Utilizamos as Equações 12.42 para determinar as autofrequências r,r,..

I^*^,r-,\lo: -Kr.: l:,,
I -*,, «*rr..r -,llo:l

que é idêntica à Equação 12.50 com os resultados da Equação 12.8 para @t e @2.

- Utilizamos a Equação 12.68 para determinar as componentes do autovetor a.1r. Têmos
duas equaçóes para cada valor de r, mas porque podemos determinar apenas as razões aç/ a2,.,
uma equação para cada r é suficiente. Para r : l, h : l, temos

(,'t1r - a'!rn1)411 * (Á,1 - lllnr2)azt : 0 (r2.71)
r3 O matemático alemão Karl \\'eierstrass (I815-I897) mostrou em 1858 que o movimenro de um sisrema dinâmico
pode sempre ser expresso em termos de coordenadas normais.
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utilizando a simplificação que Kr:r - K.

- K(lel : 0
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(r2.72\

(r2.73)

(r2.74)

(12.75)

(r2.76)

(12.77)

i,
ii
ü

ItI
tl
lt
tl

Alt: *(l2t

/x\
(2,( - 7,. 

,\t/rr.: - K«.,2 : 0

com o resultado

ütz: att

O movimento geral (Equação 12.63) torna-se

x1 : tt1r4r + at..4t lyJ://..1It *ayqzl

Utilizando as Equações 12.72 e 12.73, isso se rorna

xt = ír lílt t (t::\t \
Y:: - Qtt\t I a::\:J

Adicionando x1 e x2, temos

trlz: ;,(xr * x:)

1

Tr: O6r - xz)

Subtraindo x2 de x1, temos

A coordenada normal 42 pode ser determinada encontrando-se as condiçóes quando a
outra coordenada normal Tl permanece igual a zero. Da Equação 12.77 , \1= 0 quanáo x1 =x2.
Assim, para o modo normal 2(\2), as duas massas oscilam emfase (o modo simétrico). A dis-
tância entre as partículas é sempre a mesma e elas oscilam como se a mola que as liga fosse
uma haste rígida e sem peso.

De maneira similar, conseguimos encontrar as condiçóes para a coordenada normal 4,
determinando quando rz : 0 (xz : -xr). Em modo normal I (41), as partículas oscilam fora
de fase (o modo antissimétrico).

Esta análise (resumida na Tàbela 12.1)confirma nossos resultados anreriores (Seçáo 12.2),
e o movimento da partícula é como aparece na Figura 12.2. Tàis mot,imentos são comuns
para átomos em moléculas. Lembre-se de que deixamos K : Kr: durante este exemplo.

TABELA l2.l Movimentos dos modosnormais

Modo
normal Autofrequência

Oscilaçâo
das partículas Velocidades das parúculas

i*- I clll,
e§ L. :_

I 12.71

/-
' \' ,\r

r:
- \,1/

Fora de lase

Em fase

Igual mas oposto

Igual
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Podemos determinar as componentes dos autovetores (Equação 12.59),

@li tl: at e, + n,,e,'[
@:i â,2: Q1»Q1 + A,.e2l

utilizando as Equaçóes 12.72 e 12.73.

zt:Qr,(", -u,'.)l
a":a,,(e1 +eiÍ

(12.78)

(12.7e)

Embora normalmente não exigido, podemos determinar os valores de a1, e a22 da condição
de ortonormalidade da Equação 12.58 com o resultado.

(r2.80)

= a22=

Neste exemplo, não era necessário determinar os fatores de escala B. nem escrever a
solução completa porque as condiçóes iniciais não foram fornecidas.

@
Determine as autofrequências e descreva o movimento de modo normal para os dois pên-
dulos de comprimentos iguais Ô e massas iguais rz conectados por uma mola de constante de
força x como mostra a Figura 12.5. A mola náo está esticada na posição de equilíbrio.

Solução. Escolhemos 01 e 02 (Figura 12.5) como as coordenadas generalizadas. A energia
potencial é escolhida como zero na posiçáo de equilíbrio. As energias potencial e cinética ão
sistema sáo, para pequenos ângulos,

_ t'l- \/r,wl

#, I

( 12.81)

oquel

Toman,

Tomanc

Colocan

Ser: I

e

Se r :2,

e

Escrevem,

t': 
f,ntQe11z 

+ 
f,m1m,1'?

u: mgb(l - cos 0) + mgb(7 - cos Or1 +)xlttsen 0, * á sen 02)? (12.82)

utilizandoapremissadepequenaoscilaçãosenp:0ecos0:l-02/2,podemosescrever
mgb .. xb2I':;(oi + ái) + i,r, - or), (12.83)

FIGURA 12.5 Exemplo 12.4. Dois pêndulos de comprimentos iguais possuindo
massa iguais sáo conectados por uma mola.
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As componentes de {A} w {m} são

{."} : {T ,lu,}

{,A} : 
{,,r,_:u:u, ,,*.1,.,,,}

o determinante necessário para encontrar as autofrequências rrr é

lmgb 
+ xF - a)mb2 *xb! 

I _
| -*t! tngb-t xb2 - a2ttú21

o que fornece a equação característica

bz(*g* xh* a2mb)2 * (rcàz;z: P

(mg* xb- a2m,b)z: 1rá)?

m,g'l xb - rrlnth: +rcb

Tomando o sinal de mais, ú): at,

mg * xb - o|nb: xb

,?: {
t)

Tomando o sinal de menos na Equação 12.87, a : atz,

mg*rcb-ai,mb: -xb

'i: 
g +?"ba,

Colocando os valores de ro, e ar2 na Equaçáo 12.40, temos, para k : l,
(mgb + xbz - a|mbr)or,.- «b2ar,: g

Ser:l,então

* rcb2arr: g

e

Ser:2,entáo
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(12.84)

(12.85)

(12.86)

(12.87)

(12.88)

(12.8e)

(12.e0)

(l2.el)

(t2.92')

t 79)

ão

1.80)

p€Il-
te cic

leTgli
gac

2-tr

12-82 t

fEl (:

l2-t3

/"\
I mgh + rcb! * | mÊ la,,\r/

Q.11 : (1,21

(',2r\
(rriSú + *62 - l*6! - !»tb"),,n - rcbr«,r: ç1

e

aD: -a22

Escrevemos as coordenadas 91 e 02 nos termos das coordenadas normais por

0r : atrqr * ,/r:T: I
0L: ay\r + a::\LÍ (12.e3)
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NÍola náo comprimida
ou estendida
(simétrica)

Mola estendida
e entáo comprimida
(antissimétrica)

mas
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I
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elimi
vibra

Porta

A ene
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zamo!

Então

Modo normal 1 Modo normal 2

FIGURA 12.6 Exemplo 12.4. Os dois movimentos de modo normal sáo exibidos.

Utilizando as Equaçóes 12.91 e 12.92, as Equaçóes i2.93 se tornam

0r : uy Tr - ír::T:l
o, : ,rrrrr1i, * "rrrri 

(12'94)

Os modos normais são facilmente determinados, adicionando e subtraindo fi e 02, para se ter

1

Tr : .-. (0t + 0z)
Lttll

1n.,:-(0.,-d,)
2arr' -

(12.e5)

Como a coordenada normal T1 ocorre quando Tz = 0, então 02 : 01 para o modo normal I
(simétrico). De maneira similar, a coordenada normal 12 ocorre quando Tr : 0 (0r = - 02), e o

modo normal 2 é antissimétrico. Os movimentos de modo normal são mostrados na Figura 12.6.

Observe que para o modo 1, a mola não é comprimida nem estendida. Os dois pêndulos
apenas oscilam em uníssono com suas frequências naturais (otr: au: Y g/b). Estes movi-
mentos podem ser facilmente demonstrados no laboratório ou em sala de aula. A maior
frequência do modo normal 2 é facilmente exibida para uma mola rígida.

12.7 Vibrações moleculares
Mencionamos anteriormente que as vibraçóes moleculares sáo bons exemplos das aplicações das

pequenas oscilaçóes discutidas neste capítulo. Um molécula contendo n átomos geralmente
possui 3rz graus de liberdade. Tiês destes graus de liberdade são necessários para descrever o
movimento translacional e, geralmente, são necessário três para descrever as rotações. Assim,
há 3n - 6 graus de liberdade vibracional. Para moléculas com átomos lineares, existem
somente dois graus de liberdade rotacionais possíveis porque a rotaçáo em torno do eixo
pelos átomos é insignificante. Neste caso, há 3n - 5 graus de liberdade para vibraçóes.

Queremos considerar apenas as vibraçóes que ocorrem em um plano. Eliminamos os

graus de liberdade de rotaçáo e translaçáo através de transformaçóes apropriadas e escolha de
sistemas de coordenadas. Para o movimento em um plano, há 2n graus de liberdade. Como
dois são de translação e um de rotaçáo, geralmente 2n - 3 vibraçóes normais ocorrem no
plano[deixando(3n-6) -(2n-3)-n-3grausdeliberdadeparavibraçóesdeátomos
fora do planol.

Moléculas lineares podem ter vibraçóes transversais e longitudinais. As vibraçóes longitudinais
ocorrem ao longo da linha de átomos. Para n átomos, há rz graus de liberdade ao longo da linha,
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mas um deles corresponde à translaçáo. Assim, }lrân - 1 vibraçóes possíveis na direção longitudinal
paran átomos em uma molécula linear. Se existir um total de 3n - 5 graus de liberdade vibracionais
para uma molécula linear, deve haver (3n - 5) - (n - 1) : 2n - 4 vibraçóes transversais causando
a vibração dos átomos perpendiculares à linha de átomos. Mas a partir da simetria, duas direções
mutuamente perpendiculares quaisquer sáo suficientes, para que haja realmente apenas metade
do número de frequências transversais, ou n - 2.

@
Determine as autofrequências e descreva o movimento de modo normal de uma molécula
triatômica linear simétrica (Figura 12.7) similar a CO2. O átomo central (carbono) possui
massa M e os átomos simétricos (oxigênio) possuem massas m. Tar.to vibrações transversais
como longitudinais sáo possíveis.

Soluçao. Para três átomos, a análise anterior indica que temos dois graus de liberdade longi-
tudinais e um transversal se eliminarmos os graus de liberdade de rotação e translaçáo.

Podemos solucionar os movimentos transversal e longitudinal separadamente porque eles
são independentes. Na Figura 12.7b, representamos os deslocamentos atômicos do equilíbrio
por xt, x2, x.1. As forças elásticas entre os átomos sáo representadas por molas de constante de
força rc1. Têmos três variáveis longitudinais, mas apenas dois graus de liberdade. Devemos
eliminar a possibilidade translacional exigindo que o centro de massa seja constante durante as

vibrações. Isto é satisfeito se

12.94)

I s€ [er

112.95)

,rmal 1

6.i.co
ra I l .'i.
:odr.ilr'.
§ nlr ,\ 1-

I m.ilII.

m(x1 *x.1)-lÀ1(r2):0
Portanto, podemos eliminar a variável x2:

x2: -I*1x, + x,)M'
A energia cinética se torna

lll'l': -n*i -l -mi!, + -,\ii:22',2-

(r2.e6)

(12.e7)

(12.99a)

(r2.eeb)

rnii + nú4 + (it+ii+2i.ri1) (12.e8)

Ter o termo de acoplamento ,i*i1 na energia cinética (chamado de "acoplamento dinâmico")
pode ser inconveniente quando da solução da Equação 12.42 para as autofrequências. Utili-
zamos uma transformaçáo para eliminar o acoplamento dinâmico.

Então

Çt:x:t*", \
r/u: ',3 - *rJ

1*o: 
i(q, 

* ,l:z)

1

\: ikh - rlz)

?n,
Xq: *-O,.M"

lm2
2 

^,1

I
2

io(S t-:.:'

ilnt.: -:t
CTE1 (:

'- --\:::..
ef1':t::'
ds,r r:r.
§.

ãIT1' :
(f,lh,::
e.( ::

rrra-.
:át::

F[ttr: :.'-.-'
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Como o tensor formado pelos coeficientes da Equaçáo 12.40 já, é

representam as coordenadas normais (não normalizadas).

qi

,, :lxr(x: - xr)? * i^,,r, - rz)2

e com a transformaçóes (Equações 12.99), E a energia potencial se torna (após uma reduçáo
considerável)

lZ»t + ttt\' I{': [ 2,ví ) *"t't * i*'qi (12'lo2)

As autofrequências sáo determinadas por inspeçáo, usando aEquaçáo 12.42

t (zm + 1\4\2 ,(yru. ty\
,\ " )*'-'-\ z.u ) o

9'ma'-
2

(12.104)

diagonal, as variáveis Çr e Qz

o*{
O*

(c) M

FIGURA I2.7 Exemplo 12.5. (a) Uma molécula linear triatômica (por exemplo, CO2 com
massa centralM e massas simétricas m).(b) As forças elásticas entre os átomos
sáo representadas por molas; os deslocamentos atômicos do equilíbrio sâo x1, x2

e x3. (c) Os dois modos normais longitudinais. (d) O modo normal transverso.

e a energia cinética (Equação 12.98) torna-se

(rnM + Ztrit)

4M (12.100)

A energia potencial é

(12.101)

*0 (12.103)
Kt_

2

para serem

Çt : al\r * ar:4: I
4z: (tz4lt * nrr\rÍ

(12.r05)
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Mas

ArZ:0eAcr:0

Çt = arr\t

Çz: azzTt

Como sempre, determinamos o movimento de um modo normal quando o outro é zero.
As descrições do movimento de modo normal longitudinal sáo fornicidos na Tàbela 12.2.
O modo normal I possui os átomos finais em movimento simétrico, mas o átomo central
(daEquação 12.97) selrlovedeformaoposta axtexs.Omodonormal 2possuiosátomos
vibrando de forma antissimétrica, mas o átomo central está em descanso. Eite movimento é
exibido na Figura 12.7c.

TABELA 12.2 Moümentos dos modos normais tudinais

Modo Autofrequências Variável Movimento

/rc; + ,D-
V ,,rr "' q1:xs*x,

Çt= xt* xt

rs : .{r (í: : 0)

2n.
À., : - 

--Y,- ,tí

Í:: : -rr (,71 : tt;

'r:=0

tr
{ 12.100)

( 12.101)

l reciuçáo

( l 2.102)

(12.103)

tl2.l04t

a\.el! t C -

tl2'105t

Como eliminamos as rotaçóes em nosso sistema, as vibrações transversais clevem estar
como mostra a Figura 12.7d, com os átomos finais se movenclo em fase 0, = )z) oposta à
dey2' uma equação similar à Equação 12.97 relaciona)2 a)r e)e para manter o centro de
massa constante.

nt(11 * 1*) f M(1,) =0
tn

)z:-;()r +)3)

Representamos o único g.uy g: liberdade para vibração transversal pelo ângulo d repre-
sentando o encurvamento da linha de átomos. Assumimos que o é p.qr..rol

(),-)z)+()s-),r)*:T
A energia cinética para o modo transverso é

L':!o,1;i+ iil + lazi:l2 '/' )." 2 -r-

Comoy, = y3 e utilizando a Equação l2.lO7, o e T se tornam

2r,,a:ffi(2n+ A,t1

L-=fitu+2nt)11

mMÊ
' : í(2;;6o'

(12.106)

(12.107)

(12.108)

(l2.l0e)
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A energia potencial representa a ligação da linha de átomos. Assumimos que a força de
restauração é proporcional ao desvio total de uma linha reta (bo), então a energia potencial é

t' : 1 rc.,(ba\22'
As Equaçóes 12.109 e 12.110 sáo similares àquelas para a massa-mola, com a frequênciavi-
bracional determinada em

t(M * Zrn),i:?n,,
O modo normal transverso é representado por

Jr:)r

)::* 
"{r{t,+lr)

como já discutido e mostrado pela Figura 12.7d.
A molécula de CO2 é um exemplo de molécula linear simétrica que acabamos de

discutir. A radiação eletromagnética resultante do primeiro e terceiro modos normais é
observada porque o centro elétrico da molécula se desvia do centro da massa (ru: O-; M: C++).
Mas nenhuma radiaçáo emana do modo normal 2 porque o centro elétrico coincide com o
centro de massa e assim o sistema não possui momento dipolo.la

12.8 Três pêndulos planos linearmente acoplados -
um exemplo de degeneração

@
Considere três pêndulos idênticos suspensos por um suporte pouco resistente. Como o suporte
náo é rígido, um acoplamento ocorre entre os pêndulos e a energia pode ser transferida de
um pêndulo para o outro. Encontre as autofrequências e autovetores e descreva o movimento
de modo normal. A Figura 12.8 mostra a geometria do problema.

Soluçao. Para simplificar a notação, adotamos um sistema de unidades (por vezes chamado
de unidades naturais) no qual todos os comprimentos sáo medidos em unidades de compri-
mento dos pêndulos /, todas as massas em unidades de massas de pêndulos M, e acelerações e
unidades de g. Portanto, em nossas equações, os valores das quaniidades M, / e g são numeri-
camente iguais à unidade. Se o acoplamento entre cada par de pêndulos for o mesmo, temos

I
-0,)l

1.t: .(0i+0i

Assim, o tensor {m} é diagonal,

+ 9i - 2e0p2 - 2e0p3 - 2e02f)

( I 2.r 10)

(r2.111)

(t2.rL2)

(1 2.1 r3)

Expa

que t

e con

Obser
destas

FIG{,

Àr't
como a

das trê
Usandc

encontt

(12.1 l4)

{m}: (12.1 15)tr:?)
la Para uma discussão interessante sobre moléculas polizrtômicas, veja D. M. Dennison, Ret. Mod. Pft.1s. 3, 280 (1g31).

o produ
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orça de
encial é
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tl2.ll4t
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mas {A} possui a forma

O determinante secular é

11 -,,
I

Il*r
Expandindo, temos

(1 - 6':;: * 2t3 -
que pode ser fatorado a

{r2-1-s)2(.,?
e consequentemente as raízes são

{t
'At 

: 
i_:

-a -al
I-c,re -a l:o
-a i-.,:l

-: l)

3e2(1*ar?):0

-1+2e):6

(12.1 l6)

(r 2. l r7)

(r2.1 18)

.r:f1 +"'l
*.,:{l+" }' 

-t

at:\/l-2e)

Obser-ve que temos urna raiz rhtpla: o, : @z : Vt + s Os modos normais correspondentes
destas frequências sáo portanto degenerados, isto é, estes dois moclos são não são disiinguír,eis.

(12.1 1e)

fi

Ii'l
1

I

i
I

:

l

l

FIGURA 12.8 Exemplo 12.6. Tiês pêndulos idênticos estão suspensos por um suporre levemente
rígidoque per-mite qire a energia seja transferida éntre o, pêrd.,lor.'Tàl experimento
é fácil de se estabelecer e demonsrrar.

Avaliamos agora as quantidad-es ay., 
.comeÇando com a;:. Novamente obsen,amos que,

como as equações de movimento determinam apenas as razões, precisamos considerar duas
das três equações disponíveis, pois assim a terieira equação é automaticamente satisfeita.
Usando a equação

)t.-t,, - ro'-,tn,1,\rt,.r: ()
l',.

encontramos

2e«1t - e(t :.\ * ea ,1 : (t\

-Í:tt1., I 2ert,,, - ta ,, : Ol

(\:y: Q».1 :0,y,

o produto das Equaçóes 12.1 1g

(12.r20)
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e da condiçáo de normalização temos

al1 -l a$, * nt! : 1

I
4t,: Q..,,: O11 : 

-V3
Assim, descobrimos que para r : 3 não há problema na avaliação das componentes do

autovetor aq. (Esta é uma regra geral: Não há indefinição na avaliação das componentes
de autovetor para um modo não degenerado.) Como todos as componentes di a* sáo
iguais, isso corresponde ao modo no qual todos os três pêndulos oscilam em fase.

Vamos tentar avaliar ait e a.1z.Das seis equaçóes de movimento possíveis (três valores de 7
e dois valores de r), obtemos apenas duas relaçóes diferentes:

Vem
Por r

certz
man,
emc
unla
tovet
são e

12.s

Consi
mola)
extrer
uma (

comP
D

suas p
merac
nos, e

Para p

peque
gentes
equilít

A Íbrç;
escrita

queé:
força sc

las; este

apenas
zinhos
plo, enr
se torn;
distânci
espaçan
esteja a1

15 O prinrt
1687). O t;

timas folnr
(como clist

s(ar r

s(rltz

A equação de ortogonalidade é

sà)fi'1'u"tt1":()' r*ç

mas, como mtn = õtt, isso se torna

§Ztt,,tt,,: (1, r'É .r

o que leva apenas a uma equaçáo nova:

«1ya1e I 021e22 * {14{t;j2 :

(As outras duas equaçóes possít eis são idênticas às Equações
o produto das condições de normalízaçáo

n'i, + ai1* rz!1 : 1

,,r.0r«iqt(t:o1+ali3::l

(12.121)

*(12.L22)

*(12.123)

(t2.t24)

0 x 02.125)

12.122 e 12.123 acima.) Por fim,

*(12.126)

*(12.t27')

* tt21

I azz

* 4,11) : 0

-| r2.3,) : 0

Assim, temos um total de apenas cinco equaçóes (marcadas com asterisco*) para as seis
incógnitas a1 e a1z. Esta indefiniçáo nos autovetores que correspondem a uma iaiz dupla é
exatamente a mesma que a encontrada na constmção dos eixos principais para um corpo
rígido com um eixo de simetria: os dois eixos principais equivalentes podem ser colocadãs
em qualquer direção, contanto que o conjunto de três eixos seja ortogonal. Portanto,
temos liberdade para especificar arbitrariamente os autovetores al e â2, contâllto que a
ortogonalidade e as relações de normalização sejam satisfeitas. Para um sistema simples como
o que estamos discutindo, não deve ser difícil construir tais vetores. Portanto, não forneccmos
nenhuma regra geral aqui.

removida. Encontramos então

(1, 1, -2) (12.128)

do que podemos verificar que as relações marcadas com asterisco estão todas satisfeitas.
Lembre-se que o modo náo degenerativo corresponde à oscilaçáo na fase de todos os

três pêndulos:

Se escolhermos arbitrariamente dsr = 0, a indefinição é

u, : {1t, -1,0), u,: +y2 - Vr;

Iu': 
{z(1' 

1' 1) (12.12e)
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CAPITULO l2 - Oscilações acopladas

Vemos agora que cada um dos modos degenerados corresponde à oscilação fora de fase.
Por exemplo, à2 Ítà. Equação 12.128 representa dois pêndulos que oscilam juntos com uma
certa amplitude, enquanto o terceiro está fora de fase e possui o dobro da amplitude. De
maneira similar, al na Equaçáo 12.128 representa um pêndulo estacionário e os outros dois
em oscilação fora de fase. Os autovetores a1 e a2 já fornecidos são apenas um conjunto de
uma infinidade de conjuntos que satisfazem as condições do problema. Mas todos esses au-
tovetores representam algum tipo de oscilação fora de fase. (Mais detalhes deste exemplo
são examinados nos Problemas 12.19 e 12.20.)

12.9 O fio carregadors

Consideramos agora um sistema mais complexo consistindo em um fio não elástico (ou uma
mola) no qual um número de partículas idênticas está colocado em intervalos resulares. As
extremidades do fio sáo forçadas a permanecerem imóveis. Vamos deixar a massa de cada
uma das n partículas em ??? e o espaçamento entre as partículas em equilíbrio em d. Assim, o
comprimento do ho é L : (n + l)d. A situação de equilíbrio é mostrada na Figura 12.9.

Desejamos tratar o caso de pequenas oscilaçóes transversas das partículas em torno de
suas posiçóes de equilíbrio. Primeiro, consideramos os deslocamentos verticais das massas nu-
meradasT-l,jrj+1(Figura12.10).SeosdeslocamentosverticaisQj*reÇj+tforempeque-
nos, entáo a tensão r no fio é aproximadamente constante e igual a seu valor de equilíbrio.
Para pequenos deslocamentos, a seçáo do fio entre qualquer par de partículas forma apenas
pequenos ângulos com a linha de equilíbrio. Aproximando os senos destes ângulos pelas tan-
gentes, a expressáo para a força que tende a restaurar a7-ésima partícula a sua posiçáo de
equilíbrio é

TTt-: -/(ti- qi ,) - 1k11- Ç1,r) (12.130)

A fbrça Fi é, de acordo com a lei de Newton, igual a mÇ | a Equação 12. 130 pode portanto ser
escrita como

Tiii:;,kti ,-2q,*Çi,,) (r2.131)

que é a equação de movimento para a7-ésima partícula. O sistema é acoplado porque a
força sobre a7-ésima partícula depende das posições du lj - I)-ésima e (7 + I)-ésima partícu-
las; este portanto é um exemplo da interaçáo de uizinh,o mais próximo, na qual o acoplamento é
apenas para as partículas adjacentes. Não é necessário que a interação seja confinada aos vi-
zinhos mais próximos. Se a força entre os pares de partículas fosse eletrostática, por exem-
plo, então cada partícula seria acoplada a todas as outras partículas. O problema pode então
se tornar bastante complicado. Mas mesmo se a força for eletrostática, a dependência sobre a
distância l/f nos permite frequentemente desprezar as interaçóes a distâncias maiores que um
espaçamento interpartículas para que a simples expressão para a força dada na Equaçáo 12.130
estej a aproximadamente correta.

r:'O prinreirr: ataque sobre o problema do fio carregado (ou gelosia de uma dimensáo) foi de Newton (lnos Prin,cipia,
1687). O trabalho loi continuado porJohann Belnoulli e seu filho Daniel, começando em 1727 e culminando nas úrl-

timas formulações do princípio de sobreposiçáo em 1753. É deste ponto que o tratamento teórico da física de sistentas
(como distinto de partículas) tem início.
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FIGURA 12.9 um esquema do fio carregado. No equilíbrio, massas idênticas são
espaçadas de forma equidistante. As extremidades do fio sáo fixas.

Linha de equilíbrio

FIGURA 12.f 0 Deslocamentos verticais (qi t, Çi, e Ç;+r) de massas sobre o fio carregado.

, Consideramos apenas o movimento perpendicular à linha do fio: oscilações transversas.
E fácil mostrar que acontece exatamente da mesma forma para os resultados das equações de
movimento se considerarmos as vibraçóes longitudinais, isto é, os movimentos ao longo da
linha do fio. Neste caso, o fator rld é substituído por K, a constante de força da mola (r;eja o
Problema 12.24).

Embora tenhamos utilizado a equação de Newton para obter as equaçóes de movimento
(Equação l2.l3l), podemos rrtilizar igualmente bem o método lagrangiano. A energia poten-
cial decorre do trabalho realizado para esticar os z + l sesmentoilo dã fio:

U* - ,l i), (12.r32)

n* I7 \,
4 lll: 1

2rl j. r"' '
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onde qu e q,n 1 são zero pois essas posições correspondem a extremidades fixas do fio. Observamos
que a Equaçâo 12.132 produz uma expressão para a força sobre a7-ésima partícula que é igual
ao resultado anterior (Equação 12.130):

Iri

A energia cinética é fornecida pela soma das energias cinéticas das ru partículas individuais:

't': ! ,,iu,O ,rl1 t- L

9?-o i1u*t= 0, podemos estender a soma na Equaçáo lZ.lZ4para j : n + 1 para que a
faixa de7 seja a mesma que a da expressáo para a energia potencial."Então, a lág.arr§iura
se torna

(12.133)

(r2.134)

(12.135)

16 Consideramos a energia potencial como apenas a energia elástica no fio, isto é, não consideramos que as massas
indi'iduais tenham alg.ma erergia potencial gravitacional (ou qualquer outra).

t =l_r, 
[,,r, 

*1,,r,,- í,,,]
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Deveria ser óbvio que a equaçáo de movimento para a7-ésima partícula deve resultar ape-

nas dos termos na lagrangiana que contêm 8, ou 4j. Se expandirmos a soma em l, encontramos

t.* I " 1r...+;nQ'i--*/qt r- Ç,)

onde escrevemos apenas os termos que contêm 4r

para a coordenada Ç;, temos
Ttnii,* l\i , - 2rl,* 17,,,) :0

Assim, o resultado é o mesmo que o obtido utilizando o método de Newton.
Para resolver as equaçóes de movimento, substituímos, como de costume,

qj(t): aj(''ut (12.138)

onde zz, pode ser comltlexo. Substituindo estas expressóes com ÇiU) na Equação 12.137 , encon-

tramos

-i. , * (, i,- ,*,),,,-!,y,1*,: o (12.13e)

ondeT : 1,2,..., ?2, mas como as extremidades do fio são fixas, devemos ter al) : (t,,;1: ().

A Equação 1 2. I 39 representa uma equação diferencial linear que pode ser resolvida para

as autofrequências o.r, colocando o determinante dos coeficientes iguais a zero. Temos por-
tanto o seguinte determinante secular:

^ -i o o o ...

-0 (12.140)

onde utilizamos

., Lr. .e- - i]\Çr- Çt-t)-

ou q,. Aplicando a

(12.136)

equaçáo de Lagrange

(12.137)

(12.14r)

s\ersas.
qircr cle

rngc, cla

r rvcja o

rimento
a Potell-

( 12.132)

i€n alnlos

r é igttal

( 12.133)

;idtrais:

tl2.l3{r

Bra qtlc .1

{rar-r ii.trti

(12.135t

_!À
d

T0 --d

*rl

À

ÍT0 0 À --dd.
000

_t
d

^ 
= 2:t- m0)2

Este determinante secular é um caso especial do determinante geral (Equação 12.42) que

resulta se o tensor m for diagonal e o tensor A envolver um acoplamento somente entre as

partículas adjacentes. Assim, a Equação 12.110 consiste apenas nos elementos diagonais mais

os elementos que foram removidos uma vez da diagonal
Para o caso n : 1 (isto é, uma massa simples suspensa entre duas molas idênticas), temos

À :0, ou
lr*

(\) 
I Lt

- ! ,,,t

Podemos adaptar este resultado ao caso do movimento longitudinal substituindo rld por ,<;

obtemos entáo a expressáo famíliar
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Para o caso ?? : 2, e com r/d substituído por K, temos À2 : rc2, ou

u,, - ati\ it'õt (12.r42)

onde a é real. O uso deste dispositivo é justificado se pudermos encontrar uma quantidade 7
e uma fase ô tal que as,condiçóes do problema sejam todas satisfeitas. Substituindo a, nesta
forma na Equaçáo 12.139 e cancelando o fator de fase, encontramos

t /' \ r
- dP-', 

+ 
\2- - na!) - - civ : 0

Resolvendo para a2, obtemos

"2r'r111::---(?ty*p,y\
nrd md'

2t":_.( l_ cosT)
md'

4r .,y: ,sen- t
Como sabemos que o determinante secular é de ordem z
valores para <o2, podemos escrever

T; v.
a. = 2^ /- sen:.' \mrl 2

r = I,2,... ,rt,

que são as mesmas frequências que as encontradas na Seção 12.2 para duas massas acopladas
(Equação 12.8).

A equação secular deve ser relativamente fácil de solucionar diretamente para valores
pequenos de n, mas a soluçáo se torna bastante complicada para valores grandes áe n. Em tais
casos é mais simples utilizar o método a seguir. Têntamos uma soluçáo dá forma

e

(r2.r44)

Avaliamos agora a quantidade 7, e a fase ô aplicando a condição de contorno que faça as
extremidades do fio permanecerem fixas. Assim, temos

tl1,: a,ei{it'--6')

ou, porque isso é apenas a parte real que é fisicamente significante,

ei,: ar cos(.1y, * ô,)

A condiçáo de contorno é

0ç1r: Qin+l)r = 0

Para a Equação 12.146 produzir ai.= o para j : 0, deve ficar claro que ôr precisa
algum múltiplo inteiro ímpar). Consequentemenre,

Paraj:n*l,temos
(12.148)

Porta

ou

Mas I
a,' Pc

valorr
índice

Eai,0

A scllu

onde e

Obr
osciladr
rc( : «r:

ob:
todos or

se referr
são os n
2,..., n; r

apenas /

para ?2 n.

Figura I
modonu
no sinal.
sinusoid;
fisicamer
(t : r,2.
com a frr
parar:

(12.r43)

portanto produz exatamente n

(12.r45)

(12.146)

(t2.147)

ser z'l2 (ou

/ ,'\ili:a,.".11f,-ãf
: 0,. sen jy,.

alr+!.t, = 0: a,sen(rz + 7)y,



Portanto,

ou

CAPÍTULO l2 - Oscilaçóes acopladas 449

(tt* l)7,= sir. r= 1.2....

STI
v:_ .: I .)
l) ir+ I

Mas há apenas z valores distintos de 7,. porque a Equaçáo 12.144 exige n valores distintos de
4r,.. Portanto, o índice J vai de I a n. Como há um correspondência de um para um entre os
valores de.s e os valores de r, podemos simplesmente substituir s nesta última expressão pelo
índice r:

,,: ,,
r* l

E ar, (EquaÇáo 12.148) torna-se então

r : 7,2, ... ,rt

oplaclas

valores
Enr tais

I 12.142)

údacle 7
d rlesta

( I 2.143)

unente l?

{ 12.1!t4)

ue tàça as

(12.145)

( I 2.1,16 )

{12.1{7r

Êr ; I ,ott

t12.1{8r

/ ,,\
01' : at sen[ /- I

\ r -r l/

A solução geral para q, (veja a Equaçáo 12.61) é

1,:28',,t ,r"''

:|8""''"'(i-:" 
)t'- '

:z p,".ú--),",
onde escrevemos B, = F',a,. Além disso, para a frequência temos

T:/..-\
to.:2.,' ' ,.n[ "' ]' V »ir1 \2(ri + l)/

(r2.l4e)

(12.150)

(12.151)

.r

(12.152)

Obsen'amos que esta expressão produz os mesmos resultados para o caso de dois
osciladores acoplados (Equação 12.8) quando inserimos L:2,r : 1,2 e substituímos r/d por
x( : xrr).

Observe também que se r : 0 ou," : n -l I for substituído na Equação 12.150, então
todos os fatores de amplitude a/. desaparecem de forma idêntica. Esses valores de r portanto
se referem aos modo.s rutlos. Nélrir disso, se ,r assume os valores n * 2, n * 3,...,2n t l, entáo ai,
são os mesmos (exceto por uma mudança de sinal trivial e em ordem reversa) que para r : l,
2,. . ., n; também, r : 2n * 2 produz o próximo modo nulo. Concluímos portanto que há de fato
apenas n modos distintos e que, aumentando r além de z, simplesmente se duplicam os modos
paran menores. (Um argumento similar se aplica para,r < 0.) Essas conclusóes sáo ilustradas na
Figural2.llparaocason:S.osmodosdistintossáoespecificadosporr-_ 1,2,3; r:4éum
modo nulo. Os padrões de deslocamento são duplicados parar :7 ,6,5, 8, mas com uma mudança
no sinal. Na F'igura 12.11, as curvas pontilhadas representam simplesmente o comportamento
sinusoidal dos Íàtores de amplitude ait pata vários valores de r; as únicas características
fisicamente significantes dessas curvas são os valores nas posiçóes ocupadas pelas partículas
0 : 1,2, 3). A "alta frequência" das culr,/as de seno para r : 5, 6, 7, 8 portanto não se relaciona
com a frequência dos movimentos da partículas; estas últimas frequências sáo as mesmas que
parar:1,2,3,4.
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As coordenadas normais do sistema (Equaçáo 12.62) sáo

4,(0 = 9,'''''
para que

(12.153)

(12.r54)Çiu) :
Esta equação para Ç7 é similar à expressão anterior (Equaçáo 12.63) exceto que as quantidades
alrsáo agora substituídas pelo sen lj(nn)l(n + l)1.

r:1 r:5

r=6

r:3

r:4 r:8

FIGURA12.1f Omovimentodemodonormalparaocasodasmassas n:3.Apenasr:1,2,3sác,
modos distintos, como r : 4 é um modo nulo e r : 7,6, 5, 8 sáo duplicatas de 1, 2. :1.

e 4, respectivamente, com uma mudança no sinal. As cur-vas pontilhadas representalrl
o comportamento sinusoidal dos fatores de amplitude ai, e não sáo característica.
fisicamente sisnificantes do movimento.

C

>r,*"Ú, 
)
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O valt
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Uma r

seno:

para q

L-t-n pr,
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r 12.153)

(12.154)

ntidacles

la-. i. -

, rÉf,:Ç.tr
?rÀ,a i E: -

Como B, pode ser complexo, escrevemos para a parte real de qi,

reat'. qi(t) : ?-"(r;f1)(p., cos a,t - v,sen .,,,)

onde

B,: Pt, * iv,

O valor inicial de qi(t) pode ser obtido da Equaçáo 12.155:

r1,(ot =]u,r.nÚ, 
-)

4,(o) : -)r,r,r.n(r*-,- )

I n,ot."Ú#) : 2 t,,-" (,ílJ -" Ú,*)
Se multiplicarmos a Equaçáo 12.157 pelo sen lj (srr)l(n+ 1)] e somarmosj, encontramos

(12.155)

(12.156)

(12.r57)

(12.158)

(12.15e)

(12.161a)

(12.16rb)

Uma relação na forma de uma identidade trigonométrica está disponível para os termos do
seno:

" / ,'o\ / to \ rr+l
ã *"(,;h)*"(;fi;) : ?u,,, r, s: 1, 2, ..,,t (rz.roo)

para que a Equaçáo 12.159 se torne

§a / sn \ =, rr*Ià 4,(0)sen [,r - l: à p, - ô^
t \ r/-r t/ , z

n-t I:zl"'
ou

2 'ç /. r"'\
lr,:, * Ifr7,(O)sen\r, -,/

Um procedimento similar para u. produz

2 s' ( tntu': *''(". 
')? 

a"o'*"(i;ft)
.\ssim, avaliamos todas as quantidades necessárias, e a descriçáo das vibraçóes de um fio car-

regado está portanto completa.
Devemos obser-var o segundo ponto em relação aos procedimentos de normalização aqui

rrtilizados. Primeiro, na Equaçáo 12.57, normalizamos arbitrariamente ai. à unidade. Assim, é
necessário que sejam independentes das condiçóes iniciais impostas sobre o sistema. Os fatores
cle escala d, e F, permitiram então que a magnitude das oscilaçóes variasse pela seleçáo das

condiçóes iniciais. Depois, no problema do fio carregado, descobrimos que, no lugar das quan-
tidadesaj,,resultaramasfunçóesdesenosenlj(rrr)l(n* 1)],equeestasfunçóespossuemuma
propriedade de normalização (Equação 12.160) que é especiÍicada por identidades trigono-
métricas. Portanto, neste caso, não é possível impor arbitrariamente uma condição de norma-
lização: somos automaticamente apresentados com a condiçáo. Mas isso não é uma restriçáo.
Significa apenas que os fatores B,. de escala para este caso possuem uma forma levemente
cliferente. Assim, há certas constantes que ocorrem nos dois problemas que, por conveniência,
-áo separados de maneiras diferentes nos dois casos.



Considere um fio carregado consistinclo em três partículas espaçadas regularmente sobre ofio' Em t :0,a partícula do centro (somente) é deslocacla em uma distânciaa e liberada do
descanso. Descret,a o movimento subsequente.

Soluçao. As condições iniciais são

q.,((l): n. ír(0): q;(0): {)l

4r(o) : g,Q):4.,(o) : oJ (12.162)

como as'elocidade iniciais são zero, os u, desaparecem. os pr,, são fornecidos por
(Equação l2.l6la):

2 .a (,'r\
Á/, :; + I lrtlOl."r1,,, n/

: lr, ,"n (lI)
z" ""'\ z /

Porque apenas o terrnojt : 2 contribui com a soma.

11
,o, ltz = 0, pt: *;a

que aparecem na expressão para q,(t)são (Equação
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$r

As quantidades sen lJ(rn)l(rt+

Os deslocamentos das três partículas sáo portanto

(12.163)

(12.164)

I 2.1 55)

(12.165)

(12.166)
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12.9. O n.
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(seç

ry2
11r(l\ : 

-rr(cos 
atll - ct» a.rl)

I
clz(l) : ;a(cos ro,l * cos oql)

{i
rtt?) : 

4 
a(ctts tr.t1/ * cos a,Í) : r11(t\

onde as frequências características sáo fornecidas pera Equação 12.rbz:

@,: 2 r : 1,2,3 (12.167)

Obser-ve que, como a partícula d,o meio estava inicialmente deslocada, nenhum modo de vibra-
ção ocorre no qual esta partícula esteja em clescanso, isto é, o modo 2 com frequência ro, (veja
a Figura 12.1 l) esrá alrsente.

T; /,,\
V; ""(Ti '
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bre cr

la clo

1.162)

1.163 )

2.1 6{ t
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2.165 i

12r66,

l2.lb7

er:L:,,
&|. '" r

PROBLEMAS

12.1. Reconsidere o problema dos dois osciladores acoplados discutidos na Seçáo 12.2 no caso em
que todas as tr'ês molas tenham diferentes constantes de força. Encontre as duas fi'equências
caracterÍsticas e compare as magnitudes corn as frequências naturais dos dois osciladores na falta
de acoplamento.

12.2. Continue o Problema 12.1 e investig'ue o caso do acoplamento fraco: Í(rr ( K1, K?. Mostre que o
fenômeno dos batimentos ocorre. mas que o processo de transferência de energia está completo.

12.3. Dois osciladores harmônicos idênticos (com massas M e frequências naturais rr.ro) estáo acoplados
tal que, se adicionamos ao sistema uma nlassa m comum aos dois osciladores, as equações de
movimento se tornam

i, + (nt/1'1)i, * rofrx, : 0

i2+ (fl\t)'i, + to;lr":0

Resolva este par de equações acopladas e obtenha as frequências dos modos normais do sistema.

12.4. Consulte o problema dos dois osciladores acoplados discutido na Seçáo 12.2. Mostre que a enereia
total do sistema é constante. (Calcule a energia cinética de cada uma das partículas e a enelgia
potencial armazenada em cada uma das três molas e some os resultados). Obsen e que os termos das

energias potencial e cinética que têm K1r Conlo coeficiente dependem de C1 e @l mas náo de Cq ou
ro2. Por que este é um rcsultado a ser esperado?

12.5. Encontre as coordenadas normais para o problema discutido na Seçáo 12.2 e no Exemplo 12.1 se as

duas massas forem diferentes, mt * n2. \bcê deve assumir novamente que todos os x sáo igrais.

12.6. Dois osciladores harmônicos idênticos sáo posicionados de tal maneira que as duas massas

deslizem uma contra a outra, como na Figura 12.4. A força de atrito proporciona um acoplamento
dos movimentos proporcional à velocidade relativa instantânea. Discuta as oscilações acopladas
do sistema.

FIGURA f 2.A Problema 12.6.

12.7. Uma partícula de massa riz está ligada a um suporte rígido por uma mola com constante de força
x. Em equilíbrio, a mola se pendura verticalmente para baixo. A esta combinação massa-mola é
ligado um oscilador idêntico, sendo que a mola deste último está conectada à massa do primeiro
Calcule as frequências características para oscilaçóes verticais de uma dimensáo e compare com as

frequências quando uma partícula ou outra se mantiver fixa enquanto as outras oscilam. Descreva
os modos normais de movimento para o sistema.

12.8. Um pêndulo simples consiste em uma cabeça de massa m suspensa por um íio inextensír,el (e

sem massa) de comprimento L Da cabeça deste pêndulo, um segundo pêndulo idêntico é sus-
penso. Considere o caso das oscilações pequenas (para que sen B: g) e calcule as frequências
características. Descreva também os modos normais do sistema (consulte o Problema 7.7).

12.9. O movimento de um par de osciladores acoplados pode ser descrito pelo uso de um método
similar ao utilizado na construçáo de ltm diagrama de fase para um oscilador simples
(Seçáo 3.4). Para osciladores acoplados, as duas posiçóes x1(l) e x2(l) podem ser representadas
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Por um ponto (o ponto do sistema) Lo espaço de configuração de duas dimensões x1- xr. Conforme
Í aumenta, o local de todos estes pontos define uma certa cun/a. os locais áa piojeçao dos
Pontos do sistema Itos eixos yl e.r- representam os nrovimenlos de n, e rr2. respectiyamenle.
No caso geral, x1(r) e x2(l) sáo funções complicadas e, portanto, u .r.rn tamtém é complicada.
Mas é sempre possível rotacionar os eixos xr-x2 para um nolo conjunto x! - xi de ,ul fo.rru
que a projeçáo do ponto do sistema em cada um dos novos eixos-sejaharmôiica simples. Os
movimentos projetados ao longo dos novos eixos acontecem com as frequências caract;rísticas
e correspondem aos modos normais do sistema. Os novos eixos são chamados cle eixos nonn,a,i.s.
Encontre os eixos normais para o problema discutido na Seçáo 12.2 e verifique as aÍirmações
anteriores em relação ao movimento relativo a este sistema coordenado.

12.10. Considere dois osciladores acoplados idênticos (como na Figura 12.1). Deixe cada um dos os-
ciladores ser amortecido e com o mesmo parâmetro de amoitecimento B. Uma força F6 cos <rrl
é aplicada a ?r,. Escreva o par de equações diferenciais acopladas que descreye o Ãouimerto.
Obtenha a solução expressando as equações diferenciais ,roi t".rroi das coordenadas normais
fornecidas pela Equaçáo 12.11 e comparando estas equações corn a Equação 3.53. Mostre que
as coordenadas normais Tt e Tt exibem os picos de ressonância nas frÉquências características
at e 02, respectivamente.

l2.ll. Considere o circuito elétrico na Figrrra 12.B. Utilize os desenvolr,imentos da Seção 12.2 para en-
contrar as frequências características nos rermos de capacitância C, indutâncià Z e inàutância
mírtua M. As equações de circuito Kirchhoff são

C

^)r

I)
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I2

12.14.

r2.r5. )
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olt(
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12.22. Cor
ori5
plar
canl

M

FIGURA l2.B Problema 12.1 l

l2'12. MostrequeasequaçõesrroProblemal2.llpodemsercolocadasnamesmaformadaEquaçáo12.1,
solucionando-se a segunda equação acima para i, e substituindo o resultado rro p.imeiro ãq.,açao.
De maneira similar, substitua i na segunda equaçáo. As frequências características podem entáo
ser escritas imediatamente em analogia com a Equação 12.g.

12.13. Encontre as frequências características dos circuitos acoplaclos da Figura 12.C.

FIGURA 12.C Problema 12.13
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12.14. Discuta os modos normais do sistema mostrado na Figura 12.D.

L1

FIGURA 12.D Problema 12.14.

12.15. Na Figura 12.C, substituaZl2 porum resistor e analise as oscilações.

12.16. Um arco fino de raio -R e massa M oscila em seu próprio plano pendurado por um único ponto
fixo. Ligada ao aro está uma pequena massa M restringida ao movimento (sem atrito) ao longo
do aro. Considere apenas pequenas oscilações e mostre que as autofrequências sáo

./: R vi Ror :Vr\,n. t,lr: 2 V;
Encontre os dois conjuntos de condições iniciais que permitem ao sistema oscilar em seus modos
normais. Descreva a situaçáo física para cada modo.

12.17. Encontre as autoÍiequências e descreva os modos normais para um sistema igual ao discutido na
Seçáo 12.2, mas com três massas iguais rz e quatro molas (todas com constantes de força iguais)
com o sistema fixo nas extremidades.

12.18. Uma massa M se move horizontalmente ao longo de um trilho liso. Um pêndulo está pendurado
de M com uma haste sem peso e massa ??, em sua extremidade. Encontre as frequências e des-
creta os modos normais.

12.19. No problema dos três pêndulos acoplados, considere as três constantes de acoplamento distintas
para que a energia potencial possa ser escrita.

I
t' : ; (di + 0i + H'l - 2e1?092 - 2e1t010.r- 2e:*0r0.,)

com are, a13, 823 todos diferentes. Mostre que nenhuma degeneração ocorre neste sistema. Mostre
também que a degeneraçáo pode ocorrer apenas se 81r : 8r: : a:rs.

12.20. Construa os autovetores possíveis para os modos degenerados no caso dos três pêndulos acopla-
dos exigindo all= 2a2l.Interprete esta situação fisicamente.

12.21. Tiês osciladores de massas iguais m sáo acoplados tal que a energia potencial do sistema é for-
necida por

I
1':; lxr(.yi +.r'i) + x2.xi * x1(x1x, + x,:xq)l

oncle x:: \6l</..1. Encontre as autofrequências solucionando a equação secular. Qual é a in-
terpretação física do modo de frequência zero?

12.22. Considere uma placa fina homogênea de massa M que fica no plano x1- x2 corr seu centro na
origem. Deixe o comprimento da placa em 24 (na direçáo xr) e a largura em 2-B (na direção x1). A
placa é suspensa por um suporte fixo por quatro molas de constante de força iguais x nos quatro
cantos da placa. A placa é livre para oscilar mas com a restriçáo de que seu centro deve permanecer

uú
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no eixo xr. Assim, temos três graus de liberdade: (l) o movimento vertical, com o centro da placa
se movendo ao longo do eixo x1; (2) um movimento de inclinação perpendicular, com o .i*o r,
sen'indo como um eixo de rotação (escolha um ângulo g para descràr,ei o mor.imento); e (3) um
movimento de inclinaçáo lateral, com o eixo xe sen'indo como um eixo de rotação (escolha um ân-
gulo Ó para descrever o movimento). Assuma somente pequenas oscilações e mostre que a equaçáo
secular possui uma raiz dupla e, consequentemente, o sistema é degenerado. Discuta o, -oáo,normais do sistema (Avaliando ay para modos degenerados, coloque arbitrariamernte um dos a,.l
igual a zero Para remover a indefiniçáo). Mosü'e que a clegeneraçáo pode ser remor,ida pela adiçãá
à placa de uma barra fina de massa m e cumprim ento 2A situada (em equilíbrio) ao Iongo dos eixos
xr. Encontre as no\ras autofi-equências do sistema.

12.23. A'alie a energia total associada ao modo normal e mostre que ela é constante com o tempo.
Mostre-a explicitamente para o caso do Exemplo 12.3.

12.24. Mostre que as equaçóes de movimento para as vibraçóes longttudinais de um fio carregado são exata-
mente da mesma folma d1 equações para o movimento transver-so (Equaçáo 1Z.lB1), exceto que o
fator rld deve ser substituído por ,<, a constante de força do fio.

12.25' Retrabalhe o problema no Exemplo 12.7 assumindo que as três partículas são deslocadas a uma
distância a e liberadas do descanso.

12.26. Considere três pêndulos idênticos em vez dos dois mostrados na Figura 12.5 com uma mola de
constante 0,20 N/m entre o pêndulo central e cada um dos laterais. A massas das cabeças são de
2509 e o comprimento dos pêndulos é,17 cm. Encontre as frequências normais.

12.27. Considere o caso de um pêndulo duplo mostrado na Figura 12.E oncle o pêndulo superior pos-
sui o comprimento Zy, o comprimento do inferior é de L2e, de maneira similar, as Las.us da,
cabeças são n1 e mr. O movimento acontece somente no plano. Encontre e descreva os modos e
coordenadas normais. Assuma pequenas oscilações.
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FIGURA l2.E Problema 12.27.

12.28. Encontre os moclos normais para os pêndulos acoplados na Figura 12.5 quando o pêndulo à
esquerda possui cabeça de massa /xr : 300 g e o da direita possui cabeça dà massa m: = 500 S.O comprimento de ambos os pêndulos é de 40 cm e a constante cla mola é 0,020 N/m. euandoo pêndulo da esquerda é inicialmente puxado de volta a 91 = -7" e liberado do dãscanso
quando 0t: L = g, qual é o ângulo máximo que 92 se alcança? Urilize a aproximaçáo do
ângulo pequeno.



capÍtur. 13da placa
o eiro .t1

e i:ltum
ra um ân-
r eqr.raçáo

ot nrodos
m clos a,l,

rla acliçáo

do. eixos

o temPo.

úo exata-
cetLr que o

rla. a ttma

ra niola cle

{a: )tlo de

perior-pos-
mas\a\ das

x rnoclos e

r pindulo à

6. = lrlll-l {.
rn. L)r.ranci,,

dcr dc.catt:c'
,rin',at.to d,,

Sistemas contínuos; ond,as

13.1 Introdução

Até agora consideramos partículas, sistemas de partículas ou corpos rígidos. Agora, queremos
considerar corpos que náo são rígidos (gases, líquidos ou sólidos), isto é, corpos cujas partícu-
las se movimentam (mesmo que levemente) umas em relação às outras. O estudo geral de tais
corpos é bastante complexo. Entretanto, um aspecto desses corpos contínuos é bastante impor-
tante em toda a física - a habilidade de transmitir movimento de onda. Um distúrbio em uma
parte do corpo pode ser transmitido por propagaçáo de onda por todo o corpo.

O exemplo mais simples de tais fenômenos é um fio vibratório esticado sob tensão uniforme
entre dois suportes fixos. Como sempre, este simples exemplo representa vários dos resultados im-
portantes necessários para entender outros exemplos fisicos, como membranas esticadas e ondas
em sólidos. As ondas podem ser transversais ou longitudinais. Um exemplo de onda longitudinal
é a vibração de moléculas ao longo da direção de propagação de uma onda se movendo em uma
haste sólida. As ondas longitudinais ocorrem em fluidos e sólidos e sáo de grande importância
para a acústica.

Considerando que as ondas transversais e longitudinais podem ocorrer em sólidos, so-
mente ondas longitudinais ocorrem dentro de fluidos, nos quais forças de cisalhamento náo
são possíveis. Já consideramos (Capítulo 12) os dois tipos de vibrações para um sistema de
partículas. Um estudo detalhado do fio vibratório transversal é importante por diversas
razões. Um estudo de um modelo de uma dimensão de tais vibrações do fio propicia uma
soluçáo matemática com resultados que são aplicáveis a problemas mais complexos de duas
ou três dimensões. Os modos de oscilaçáo são similares. Em especial, a aplicação de condiçóes
de contorno (extremidades fixas), que sáo de extrema importância em diversas áreas da física,
é mais fácil em problemas de uma dimensão. As condições de contorno possuem um papel no
uso de equaçóes diferenciais parciais similar ao papel que as condiçóes iniciais exercem nas

equaçóes diferenciais ordinárias utilizando as técnicas de Newton ou Lagrange.
Neste capítulo, estenderemos a discussão das vibraçóes de um fio carregado apresentada

no Capítulo 12 examinando as consequências de permitir que o número de partículas no fio
se torne infinito (enquanto mantém uma densidade de massa linear constante). Dessa forma,
passamos ao caso de um fio contínuo. Todos os resultados de interesse para tal fio podem ser
obtidos por esse processo de limitação, incluindo a derivação da importante equaçáo de onda,
uma das equaçóes verdadeiramente fundamentais da física matemática.

As soluçóes da equaçáo de onda são em geral submetidas a limitaçóes impostas por certas
restrições físicas próprias a um dado problema. Essas limitações frequentemente assumem a
forma de condiçóes sobre a soluçáo que deve ser alcançada nos extremos dos inter-valos de
espaço e tempo que são de interesse físico. Devemos portanto lidar com um problema de valor
de contorno envolvendo uma equação parcial diferencial. Na verdade, tal descrição caracteriza
essencialmente o todo que chamamos fisica matemática.
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-Aqui 
nos restringimos à solução para uma equaçáo de onda de uma dimensão. Tàis ondas

podem descrever uma onda de duas dimensões emduas dimensões e podem descrever:, por exem-plo, o movimento de um fio vibratório. As ondas de compressão (ou som) que podem ser trans-
mitidas através de um meio elástico, como um gás, também podem ser aproximadas como ondasde uma dimensão se o meio for grancle o.súciente para que os efeiios da borda náo sejam
significativos' Em tal caso, a condição do meio é aproximadu-.rt" a mesma em todos os pontos
:- '-- plano, e as propriedades do movimento da onda são funçóes somente da distância ao
longo de uma linha perpendicular ao plano. Tàl onda em um meio estendiclo, chamad a de ond.a
plana, é matematicamente idêntica às ondas de uma dimensão tratadas aqui.

f

13.2 Fio contínuo como um caso rimitante do fio carregado
No capítulo anterior, consideramos um conjunto de massas pontuais igualmente espaçadas
suspensas por um fio. Desejamos agora que o número de mâssas torne--se infinito pà.o qr"tenhamos um fio contínuo. Para isso, cánforrne n--rcx , consideramos, simultaneamente,
que a massa de cada partícula e a distância entre cada partícula se aproxi*u- áe ,e.o
{m --+ A. d --+ O) de tal modo que a razão mld permaneça constante. Observàmos que m'/ 1 : p
é apenas a densidade de massa linear de urnfio. Assim. temos

?r*+oo, d-+{), talque (rz + 1) d: I.

ttr--»ll. i-->0, t' ))tarque 
i: l, = constante

Da Equação 12.151, remos

q,(t):2rt,tt)r..Ú, 
-)
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(13.2)

Podemos agora escrever

idr.r 

- 

=(n + l)rl
onde jd : x especifica agora a distância ao longo do fio contínuo. Assim, qi4) se torna umafunção contínua das variáveis x e l:

q(x, r) : (r3.4)

q(x, t) : (13.5)

] (r3.r)

)

(r3.3)

envo]r'
maneir
viment
liação,
assim s

na SeçÍ

Depois,
x:L.P

da qual r

A fre
tado do Í

que pode

Quando r1

Encontre o
deslocado (

o caso most

Soluçao.

x
rrr -

T.

Irl,(rlr."(9

4p,r''''"'(9
No caso de um fio carregado contendo n partículas , há n graus de liberdade de movi-mento e, portanto, n modos normais e n frequências característiàs Assim, na Equação 12.151(ou Equação 13.2), a soma está acima da faixa de r : r ar : n. Mas agora o número departículas é infinito, então há um conjunto infinito de modos normais 

" 
u irnu nas Equaçõesl3'4e13'5vaider:lar:@.Há,ênÉo,umnúmeroinfinitodeconstantes(aspartesreale

imaginária de B,) que devem ser avaliadas para especif,rcar completamente o movimento dofio contínuo' Essa é exatamente a situação àncontrada ,u ..p..r.rrtação de algumas funçóes
como uma série de Fourier: um número infinito constante é lspecificádo por àrtas integrais

n* I
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envolvendo a função original (r,eja as Equações 3.91). Podemos visualizar a situação de ourra
maneira: há um número infinito de constantes arbitrárias na solução da equação de rno-
vimento, mas há também um número infinito de condições iniciais disponír,eii pá.u sru ovu-
liação, a sabeq as funçóes contínuas q(x,0) e {(x. 0). As partes real e imagináriaãe B, podem
assim ser obtidas nos termos das condiçóes iniciais por um procedimentoánálogo ao utilizado
naSeção 12.9. Utilizando B, : lt, + rz,, temos, daEquaçáo 13.5,

que pode ser escrito como

Q(t,.ttt: ?r,, *r(T)

f;TtrÍI
u.t :2^ / 

- 
senl 

- 

I-\i tnil - LZf ri + l)-_l

2 [r (,na\*,:-t\,;'."\-/

í(r.ot : >p -,(T)

J,",(+)*"F).,.,: f a,,

(13.6a)

(13.6b)

(13.e)

(13.10)

Depois, multiplicamos cada uma dessas equaçóes por sen(s talL) e integramos de x : 0 para
x : L. Podemos fazer usg da relação trigonométrica

(13.7)

da qual obtemos

(13.8a)

(13.8b)

A frequência característica <rr,. também pode ser obtida como o valor limitante do resul-
tado do fio carregado. Da Equaçáo l?.l52, temos

u = 
?.1,,,,,,r.0)sen (;)^

u, : * * l,',, 
u r*,ol *" (fl a*

Quando r/-+ 0, podemos aproximar o termo do seno por seu argumento, com o resultado

rnF
(r). : 

-^ 
l-' l'\'l P

(13.r1)

Encontre o deslocamento q(x, t) para um fio *preso na extremidades,,, onde um ponto do fio é
deslocado (tal que o fio assume uma forma triangular) e então liberado do descanso. Considere
o caso mostrado na Figura 13.1, no qual o centro do fio é deslocado em uma distância iz.

Soluçao. As condiçóes iniciais são

o=x<z/21

"r), I./l'< -= ,J
(13.12)

ÍT.
ç(x,0) : \ro

[z't -

Q@,0) : s
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como o fio é liberado do descanso, todos os ur desaparecem. os p. são fornecidos por

lL,: #1,'-*,Cd, . #f ,,,.- ^,*.(ur)r'

(13.13)

13.3

Comr
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e, alé.
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é forn

onde:
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cantes
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OS termr
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Naa
dades rez

Integrando,

para que

Portanto,

th rrr
lL, : -.;-; sen -=

t'-Tr- 2

(0.

i*i,-r;:1{'-t\ r-7r'
lt,:

,rpar
r ímpar

onde os <..r, são proporcionais a r e sáo fornecidos pela Equação l3.l 1.
Da Equação 13.13, vemos que o modo fundamental (àom frequên cia ar)e todas as harmôni-

cas ímpares (com Írequências rou, r.,lã etc.) são excitadas, mas que nenhuma das harmô nícas pares
estão envolvidas no movimento. Como o deslocamento inicial era simétrico, o movimento
subsequente também deve ser simétrico, para que nenhum dos modos pares (para os quais a
posição central do fio-é um nó) seja excitádo. Em geral, se o fio é deslocado eà ulgu* ponroarbitrário, nenhuma das harmônicas com nós naqrlele ponto será excitada.

como provaremos na próxima seção, a enãrgia-em cada um dos modos excitados éproporcional ao quadrado do coeficiente do termo iorrespondente na Equação 13.13. Assim,
as razões de energia para a fundamental, terceira harmônica, quinta harmônica e assirn por
diante são I :#'#: "' . Portanto a energia no sistema (ou a intensidade do som emitido) é
dominada pela fundamental. A terceira harmônica está lg clBl abaixo cla fundamental e aquinta está 28 dB abaixo.

L- //, ---J| "'' I

FIGURA 13.1 Exemplo r3. r. um fio é "desrocado" quando se puxa seu centro a uma
distância à do equilíbrio para que tenha uma forma triangular. o fio é
liberado do descanso nesta posiçâo.

to decibel (dB) é uma unidade cle intensidade relativa do som (ou energia acústica). A razão de intensidade cle r,rn.rsom com intensidade 1a trm som com intensidade 1,, é fornecida por l0log(1/1s) dB. Assim, para a funclame,tal (1r,)e terceira harmôr-rica (1), temos l0log (l/81) = - i9,l dB ou "19 dB abai"ixo"'de intensidade. uma razáo de 3 dBcorresponde aproximadamente a um fator de dois en, inte,sidacle relatir,a.

A energia

A ene
carregado
a energia 

1
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13.3 Energia de um fio vibratório
Como fizemos a suposição de que as forças de atrito náo estão presentes, a energia total
de um fio vibratório deve permanecer constante. Mostraremos isso agora de forma explícita
e' além disso, mostraremos que a energia do fio é expressa simplesÀente como a soma clas
contribuiçÓes de cada um dos modos normais. Segundo a Equaçao 13.4, o deslocamento clo fio
é fornecido por

Como sempre' os B,. são quantidades complexas e as coordenadas normais fisicamente signifi-
cantes são obtidas tomando a parte real da Equação I 3 . I 5.

, . t :l§.Sia_ 
cinética do fio é obtida pelo cálculo da energia cinética de um elemenro do fio,

i@d,r) qz, e depois integrando sobre o comprimento. Assim,

onde as coordenadas normais sáo

7-*

ou, utilizando a Equação 13.14,

?,.(/) : P, /' '

':lo],,,[;r ""(f)]'0,

q(x,tt :)r,t,i *r(9

iol,',,ff)'o'

(13.14)

(13.15)

(r3.16)

(13.17)

(13.18)

(13.19)

rl3.l3r

úm( 'lll-
a_i p1i ri .

imcnt,r
quai. a

I Pr )IlI( '

Lâdr,' c'

..\:inr.
tim l',,,r
;i1iç1, c

ntai ci

de:'t .-
rrÍt'j: '-

o quadrado da série pode ser expresso como uma soma dupla. Essa técnica garante que todos
os termos cruzados sejam incluídos adequadamente:

,' = !, op r.t, f,., g)*, (f) a,

A integral é agora a mesma que a da Equação 13.7. Então,

pl:r .t:;L\,T1,ô,,
+ ,,r

pls.":;zrn;
+t

Na avaliaçáo da energia cinética, devemos ser cuidadosos para tomar o produto de quanti-
dadesreais.DevemosportantocaIcularoquadradodaparteráalde4,:

(Re rr)? : (* !rf4,* iz,)(cos a,t * ir.,, ,,ol)
: (-@rF, sen rrl,./ * @ru, cos ro,.l)?

À energia cinética do fio é, portanto,

oZ =-'.I\_. \ r)/, :7|*içr, sen{rr,/ + u,c<-tst»,1\2 (13.20)

A energia potencial do fio pode ser calculada facilmente escrevendo a expressão para o fio
carregado e então passando ao limite de um fio contínuo. (Lembre-se de que .o.rrid..u-o.
a energia potencial somente como a energia elástica no fio.) para o fio ca.regàdo,



462 Dinâmica cliássica de parúculas e sistemas

I rx-.(':i,t?(,t r- t),
Multiplicando e dividindo por d,

r : 1 ,2p-::l\',n2 ,\ ,l )
Passando ao limite, rl-->0, o termo entre parênteses se torna apenas a derivativa parcial de
q(x, t) em relação a x, e a soma (incluindo o fator d) torna-se .r-á irrt.g.ul:

(13.21)

(r3.22)

(13.23)

relaçáo

(13.24)

(13.25)

nas quais os ter-

(13.26a)
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Utilizando a Equação 13.14, temos

'#:>Tr."-(?)
para que

{:1,1'f>,, /,,,,\l'
2 J, L , Trt' t"t( . 7-.1 '"

Novamente, o termo quadrado pode ser escrito como uma soma dupla e, como
trigonométrica (Equação 13.7) se aplica tanto aos senos como aos cossenos. temos

L' : ;Z Z ;r,r,J'.",(?).",(9.tu
T\,7TJz I-^: i7 r. Tr,\,'rõ,'

_ r 5 r2r! L !)- 2? ç ';n;
pI- -s: ; .z- @;n;
+t

onde a Equação 13.11 foi utilizada na última linha para expressar o resultado em termos de
roi. Avaliando o quadrado da parte real de 4,, temos, finalmente.

tr Pl s .),I : 
- ./.t»i(tt, cos rr_r,/ - /, sen ca,/):

A energia roral agora é obtida pera adiçáo das Equações 13.20 e r3.25,
mos cruzados se cancelam e os termos quadrados r. rá-ã- à unidade:

Ii: 7'* U

_ pI.s 't- 1i(o;\P; -r u;)

o,: *4,'ttp,t, (13.26b)

I Este resultacir
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A energia total é portanto constante no tempo e, além disso, é fornecida por uma soma das
contribuiçóes de cada um dos modos normais.

As energias potencial e cinética variam com o tempo. Por isso, às vezes é útil calcular as
energias potencial e cinética emmádia de tetnpo, isto é, as médias sobre um período completo
da vibração fundamental r : l:

ú cle

l.2l t

3.22 t

3.23 r

la5-.

l3-:J

!.:r> I i

r3-?5

t.§::-

3.!tr

(13.27)

onde os suportes inclinados denotam um média sobre o inter-valo de tempo 2rrlor. As médias
de sen 2r,r,l ou cos 2ro1Í sobre esse interwalo são iguais a j. ne maneira similar, as médias de
sen 2r»,1 e cos rolÍ para r > 2 também são ], porque o períódo da vibraçáo fundamental é sem-
pre algum número inteiro vezes o período de uma vibração harmônica mais alta. As médias
dos termos cruzados, cos ol./ sen ro,Í, desaparecem. Portanto,

ol-'l' : 
; +@i \tt, sen @,/ * z, cos c"r, /) r

(z): *Z,:,ui +,;')\/fl 
,

: pr,> 
*ilp,l2$,

Para a energia potencial em média de tempo, temos um resultado similar:

o1. -,U : , Z,i, (tr.t, cos att * u,. sen ae,.l)?',
-|r

pI. rr .)/:i4*:tp';+vi)

Pt tç .tt n-- T ?*ilB'l.,
Têmos portanto o resultado importante de que a energia cinética média de

igual à energia potencial média.2

:,'t' : fi,

i4,:'r("+=) ;w)
Conforme d se aproxima de zero, temos

(13.30)

Obsene a simplificação que resulta do uso de coordenadas normais .7' e r{.i) são somas sim-
ples das contribuições de cada um dos modos normais.

13.4 Equação de onda

Nosso procedimento até agora foi o de descrever o movimento de um fio contínuo como o
caso limitante do fio carregado para o qual possuímos uma solução completa; ainda não es-
crevemos a equação fundamental de movimento para o caso contínuo. Podemos conseguir isso
retornando ao fio carregado e novamente utilizando a técnica de limite - mas agora sobre a
equação de movimento em \rez de sobre a solução. A Equação 12.131 pode ser expressa como

(13.28)

(13.2e)

um fo uibratório é

(13.31)

t1, * tl1+t

-tl

rt@) - q(x+ d) drtl
--+--I

drl,_,i:t

r-l5h
I Este resultado também segrre do teorema do r,irial
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d

que é a derivativa ernx - dl2

limr

Essa é a equaçâo de onda em uma dim
essa equaçáo.

. drtl- -.,*1,_,,,

lado direito da Equação 13.31 é, porranro,

í)r rl

ô:t?

(13.32)

(13.33)

13.6, vamos discutir as soluções para

(13.34)

. O valor limitante do

lYl âql \
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,,*J,-,,,, 
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^1. ,,, I
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-/l*:1.rx_ I,
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h
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k
irüt\
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I
[- -.

. . Q"te-os agora mostrar que a Equaçáo 13.33 também pode ser facilmente obtida con-siderando as forças em um fio iontínuà. Sáo consideradas somente ondas transversais. Umaporção do fio fixo em ambas as extremidades, como discutido até agora neste capítulo, émostrada na Figura 13.2.
Assumimos que o fio possui uma densidade de massa constante p (massa/comprimento).

y x*dx
FIGURA 13.2 Uma porção, comprimento ds, de um fio fixo em ambas as extr.emidades

é mostrada. o desrocamento clo equitÍbrio é q à esquerdae q + crqà

*::'3i:ff H::;;:U:,.11:ii:::XÍtL.i::x:n;.l.xs:iii:

consideramos um comprimento dç do fio descrito por s(x, r). As tensÕes r em cada extremi-dade.do fio são iguais em magnitude, mas não em direção. Esse desequilíbrio leva a uma Íbrçae assim a uma aceleração do sistema. Assumimos que o deslocamento q (perpendicular a x)é pequeno' A massa dm do comprimento do fio i, é p ds. os componentes horizontais detensão são aproximada.mente igtrais e opostos, por isso desprezamos o movimento do lio nadireção x. A força na direção q é

cl- fl
5f : p rls;;

dt-
onde Ár representa a diferença em tensão em x e x * d.x. utilizamos derivativas parciais paradescrever a aceleração, í')2q/t)f , porque não estamos considerando a dependência x do deslo-camento q(x, t).
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pequen
Esti

A Equaç
rlormen

13.5 I
Consegrr
energia c

onde o co
facilidade

Depoi
fio. Adicior
onda (Equ:

onde cada
tecimento r

fizemos na

464 Dinâmica clássica de partículas e sistemas

que é a derivativa em x * dl2. para o outro termo na Equação 13.31, temos

q(x- rl) - q(x)

Tàmbém no limite, mld se torna p, por isso a equação de movimento é

.. ôr rt
pq : r _,

íi.y_

r-. ----------

I í)'q pôrq 
I

i-.,-,,t

| 
()x- r c)L- 

|

ensão. Na Seção
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*7tg0r*rtg0,ân'[o : _,(,91". 
"(,1)i..,,"

ã2n:r -dx

13.32)

i13.33 )

5 Par.l

la ci,tr-
s. L'trr.r
igglr r. c

nellt, ,

lttrr::'l:-
Da i,tL-:
úar .r ,.

ntÂ].:,:.
otl t:

( 15.34

ilnS I.:-:
n d<-r- -

onde consideramos sen 0 - tg g porque os ângulos g sáo pequenos para deslocamentos
pequenos.

Estabelecemos agora as Equações 13.34 e 13.35 como iuuais, considerand o d,s - dx:

it, rl ü!,t
r _,dx : pdx ^(tx- dl-

í),q pí)2q

í).,:;í)t: (13'36)

A Equação 13.36 é idêntica à Equaçáo 13.33, mas não fornece a informaçáo útil obtida ante-
riormente pelo método da coordenada normal.

13.5 Movimento forçado e amortecido
Conseguimos facilmente determinar a equação de Lagrange para o fio vibratório utilizando a
energia cinética da Equação I 3. 1 g e a energia porencial di lquaçao lz .24:

I.: 'l- - U
pás.., pás::1?n: -'sf in:

PÔs,., ,, L,\: 
+o"l. -@;rl;)

9n{e o comprimento do fio foi estabelecido como igual a b paraevitar confusões entre os 7, s. A
facilidade da coordenada normal é aparente. As eqúações d-e movimento da Equaç áo lZ.Z7:
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A força pode ser encontrada a partir da diferença nas componentes ) da tensão.

(r3.35)

(r3.37)

Depois, adicionamos um força por comprimento de unidade F(x, t) atuando ao longo do
fio. Adicionamos também uma força de amortecimento proporcional à ve'locidade. A equação de
onda (Equação 13.33) agora se torna

d-O Oo (l-0pof*D:*rç:l"(x,t)

ij,*a'lq,:0 (13.38)

(13.3e)

onde cada termo representa um força por comprimento de unidade e D é o termo de amor-
tecimento (resistivo). A Equação 13.39 é solucionada utilizando as coordenadas normais. Como
fizemos na Seçáo 13.2, utilizamos uma solução

q(x,t) :)rr,(0 *"(9 (13.40)
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A substituiçáo da Equaçáo 13.40 na Equação 13.39 fornece a equação de movimento
de Lagrange - similar à Equação 13.38, mas com os termos de amortecimento e

forçado adicionados:

(13.41)

A soma sobre r é novamente de 1 a cc porque estamos considerando um fio contínuo. A solução

da Equação 13.41 corresponde à da Seçáo 13.2 (que náo repetimos aqui em detalhes) pela
comparaçáo dos componentes real e imaginário. Multiplicamos cada lado da Equaçáo 13.41

porsen(srxlb)eintegramossobredxde0aá(lembre-sedequeb:L:comprimentodo
fio). Utilizando a Equaçáo 13.7, temos

ã [(,r, 
+ I)i, . ryr)*"(tt-, )] 

: o,,,,,

à(r, + Di, . #r,) ;ô,, - l',,,t*.,, 
*"(;)r.

(13.43)

A soluç
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e o desl

onde de
das cara
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13.6 S

A equaç;r

onde p é

onda. As

3Utilizamo.

uma funçár-r

L.

(t3.42)

que se torna

D .s2r2rii,+-ú,+ - l,:p pD-

Consideramos agora que /,(t) é o coeficiente de Fourier da expansão de Fburier de F(x, /),

que está do lado direito da Equação 13.43:

(r3.44\

@
Reconsidere o Exemplo 13.1. Uma força motriz sinusoidal de frequência angular ro conduz o
fio a x : bl2. Encontre o deslocamento.

Soluçao. A força motriz por comprimento unitário é

(13.46)

2 i'' /rr'*\
.ll(r,/)sen[ . Irl.vgtltJç \ l) /

lt /..,o*\
I,( t) : 

.J,,o, '. 
tt sen ( , / 

,lx

Em termos de coordenada normal, a Equação 13.43 simplesmente se torna

ü.+ 2i,+':1*n,:4 [,(t) (13.45)p p0- pu

Agora fica aparente quef(t) é o componente de F(x, t) eÍicaz em conduzir a coordenada
normal s.

i'(x. l) : /',, ct.rs ct.r/, "l : á22\
:0. x+ l,/2í

O coeficiente de Fourier acionador se torna

Í,(t) : l'q cos tot sen Y

D slr2T 2 sn
ú,* oq,+ pb2 ,,: ouli,cosrrrlsen-

(13.47)

Observe que .^(0 : 0 para valores pares de s. Somente os termos ímpares são acionados.
Se incluímos um pequeno termo de amortecimento, a Equaçáo 13.45 se torna

(13.48)

Com o termo de amortecimento ehcaz, não determinamos uma solução complementar, que
será amortecida. Precisamos apenas encontrar uma solução particular (estado permanente),
como foi feito na Seçáo 3.6. A Equaçáo 13.48 pode ser comparada com a Equação 3.53, onde
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A soluçáo (veja a Equação 3.60) para T(l) se torna
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(13.4e)

2p

@i

2É.sen(sa'l2) cos(roÍ - ô)
4,(l) :

onde

e o deslocamento de q(x, t) é

/,,,, \
l \-rt-r , \

Ítl - 
*a-l

\pr- /

,m,p()\ll t -@-l--,v\pr- / p-

ô- tg'[

t rÍ /, ,.,,,\
l/r, sen 

- cos(ctrl - ô)sen(;/

Dco

(r3.50)

(13.5r)

(13.52)q(t'.1) :

onde desprezalnos a parte da solução que é amortecida. A Equação 13.52 representa várias
das características discutidas anteriormente. Dependendo da frequência de acionamento, ape-
nas algumas das coordenadas podem dominar, por causa dos efeitos de ressonância inerentes
no denominador. Se o termo de amortecimento for desprezível, os termos da coordenada
normal dominante são

,t : 
o2{:,1,! 

(13.53)
tr2T

e por causa do termo sen (rnl2) da Equaçáo 13.52, apenas valores ímpares de r são eficazes.

13.6 Soluções gerais da equação de onda

A equaçáo de onda de uma dimensáo para um fio r,ibratório (veja a Equação 13.33) é3

;i:tlt 1tír,r{
,rt't -i,a:t'

onde p é a densidade de massa linear do fio, r é a tensáo e V é

onda. As dimensóes de p são lrlf -t1 e as dimensões de r sáo as da

(13.54)

chamzrdo de funçáo de
Íbrça, a saber, 1.111-7' rl.

'f.tilizamos a notação rlt : ir(x.1) para denotar um:r função de onda dependente tlo tcntpo e ú : ú(r) para denotar
tnna filnção de onda independente d0 t?mpl.
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As dimensóes de p/r sáo, portanto,ü''1,
dade quadrada. Se escrevemos f/ilp :

-'1, isto é, as dimensões da recíproca de

1r, a eÇuaÇão de onda se torna

i

I

lt- ^

h
h

h
h
H
hh
k

I
rl

L_ -.

ô2V I í)2V
-Íl

-- - 
t,

rl,{- r,- ()l-

Uma das nossas tarefas é fornecer uma interpretaçáo física da velocidade u, já que não é sufi-
ciente dizer que u é a "velocidade de propagação" da onda.

Para mostrar que a Equaçáo 13.55 representa de fato um movimento de onda geral, intro-
duzimos duas novas variáveis,

6 = x * url( (13.56)
\=x*ul)

Avaliando as derivadas de V : V(x, t), que aparecem na Equaçâo 13.55, temos

, ôV ítq í)qt , AV

ü í)x ô€ í)rt

Então,

dlv ô dV a (aV á,tr\_t_r_t
áxr í,tx âx ax\ae ' ífi. )

: !(ry * ry)G * t(tL* lt)u
ô6\ ô6 ü / dx arl\a6 ín7 / ítx

_ ArV _ ,ril2r{ _ a':!r
att ' 'ítgAr1 ' drt

De maneira similar, encontramos

av _ d\pd€

ôx ô{ ítx

talraq\ rô/d{l__t __ I - __t _
litt\r, ítÍ/ - ,ar\a6
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Mas, segundo a Equaçáo 13.55, os lados direito das Equaçóes 13.58 e 13.60 devem ser iguais.
Isso somente pode ser verdade se

ô2q/

-:0
d{ an

A expressão mais geral para V que pode satisfazer essa equação é uma soma de dois termos,
um dos quais depende apenas de { e o outro apenas de 4; nenhuma outra funçáo complicada
de f e 4 permite que a Equação 13.61 seja válida. Assim,

v :.ft€l + s(r) (13.62a)
FI(
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eloci-

t3.55)

á strtl-

intr,.,-

13.56)

13.57 r

13.58 t

l3-59 r

I13.60 t

igur--

tl3-61

l3-6!r

ou, substituindo para f e 4,

* : .[(* * t,t) * g(x - ut) ( r 3.62b)

fÍÍIl '
plx.:.

onde/e g são funçoes arbitrtirias das variáveis x * ul e x - ut, respectivamente, que não sãonecessariamente de uma natureza periódica, embora possam ser.
conforme o tempo aumenta, o valor de x também deve aumentar para manter um valorconstante para x - at. A função g retém, portanto, sua forma original i medida que o rempoaumenta se trocamos nosso ponto de vista ao longo da direção x (em um sentiào positivo)com uma velocidade u. Assim, a.função g deve refresentar um distúrbio que se -âr. pu.ua direita (isto é, para valores maiores de x; com uma velocidade u, ao passo que f represen-ta a propasação de um distúrbio à esquerda. concluímos, portanto, que a Equação 13.55descreve de fato o movimento cle onda é, em geral, uma o.rdá üajante 1o., propagud"ora).

. 
v1-o tentar agora interpretar a Equação 13.62b em termos do movimento de um Íioesticado. No tempo I : 0, o deslocamentã aL n" é descrito por

rt@,0):f@)+g(*)
se tomarmos formas triangulares idênticas paraf(x) eg(x), a forma do fio em l :0 serácomo mostra a parte superior da Figura 13.3. confor-. o i.-po aumenta, o distúrbio repre-sentado por /(x f zl) se prgpaga para a esquerd.a, ao passo quá o distúrbio representado porg(x - ut) se propaga para a direita. Essa propagaçao dos disttirbios indivicluais para a esquerdae para a direita é ilustrada na parre inferioi dá Figura 13.3.
considere a seguir somente o distúrbio para a esquerda. se hxarmos o fio (em x : 0),prendendo-o a um suporte rígido, encontraremos o fenômeno da reflexão. como o suporteé rígido, precisamos ter f(ut) - 0 para todos os valores de tempo. Essa condição não podeser atendida somente pela função/(a menos que desapareçu r.i'uiul-.rrte). poãeremos satis-fazer a condição em r( : 0 se considerarmos,-arém dé f@ + ut), um disiúrbio r-ugi.ra.io,-f(-x f ul), que se aproxima clo ponto-limite a partir'du ..qr..du, como ,ru Eg.,.T te.+.o distúrbio f(x + ut) continua_a,t" p.opugr. para a esquerda, mesmo na seção imagináriado fio (x < 0), enquanto o clistúrbio 

--/(-x 
1 1rl se p.opugu ai.aués do limite e ao loigo clofio real' o efeito líquido é que o distrribio original e'..fl'.tfto no suporre e dali em dianre sepropaga para a direita.

FIGURA l3'3 A propagação de um fio é mosrracla como uma função de tempo
de (a) a (d). No rempo I : 0, o fio é descrito .o_of1r; + g1r;
como mostra (a). Conforme o tempo aumenta, o distúrbio
f (x + vt) se propaga à esquerda e g(x - l) se propaga à direita.
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se o fio for fixado em suportes rígidos em x : 0 e também em x : r, o distúrbio se
propagará periodicamente para trás e para frente com um períod.o 2Lla.

(c)

(d)

l/(x, t) : ç1x)ei,ul

para que a equação de onda de uma dimensão (Equação 13.55) se torne

(13.63)

(a)

(13.64)
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FIGURA l3'4 Considere somente o distúrbio de movimento à esquerda cla Figura 13.3. A extremidade
do Íio é Íixa e a onda reflete, porque/(r,t) : 0 sempre está na extremidade. podemos
visualizar o movimento como se um distírrbio imaginário (linha pontilhada) estivesse
se movendo da esque.da para a direita conforme o tempo p.o..à" de (a) a (d).

13.7 Separação da equação de onda
Se exigirmos uma soluçáo geral da equação de onda que seja harmônica (quanto ao fio vi-
bratório ou, para esta questão, para um número maior de póbl.-u, de interesse físico), po-
deremos escrever

d':ú @2

- 
+ "-rl:0(lx' u-

onde ry' é agora um função somente de x.
O movimento de onda geral de um sistema náo é restrito a um única frequência ro. para

um sistema com ?? graus de liberdade, há n frequências características possíveis'e, para um fio
contínuo, há um conjunto infinito de frequênciàs.a Se designamos a r-ãnésima frequência por
rrr,, a função de onda correspondente a essa frequência é

A função de onda complera é uma sobreposição (lembre-se de que estamos lidando com um
sistema linear) de todas as funçóes de onáa particulares (oumod,oi).

V,(x, t) * th,(*) o,-,, (13.65)

a um conjunto i.{-rnito de fiequências existiria para um fio 
'erdadeir-amente 

contínuo, mas como um fio real é com-
posto fu,damentalmente de átomos, há um rimite superior para ro (r,eja a seçáo r3.g).
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Assim

V(x, t): )%(*, l) : ) {t,(x)ei",t

Na Equaçáo 13.63, assumimos que a função de onda era periódica no tempo. Mas agora
vemos que essa suposição não impóe nenhuma restrição real (fora as suposiçóes usuais ern
relação à continuidade das funçóes e à convergência das séries), porque a soma da Equação
13.66 fornece na verdade uma representaçáo de Fourier da funçáo de onda e, portanto, é a
expressão mais geral para a verdadeira função de onda.5

Desejamos agora mostrar que a Equação 13.65 resulta naturalmente de um método po-
deroso que pode ser frequentemente utilizado para obter soluçóes de equações diferenciais
parciais - o método da separaçáo de variáveis. Primeiro, expressamos a soluçáo como

V(x, t) : ú(x).xG) (13.67)

isto é, assumimos que as variáveis sáo separáueis e, portanto, a funçáo de onda completa pode
ser expressa como o produto de duas funçóes, uma das quais é apenas uma função espacial e

a outra é apenas uma função temporal. Não é garantido que sempre acharemos tais funçÕes,
mas várias das equaçóes diferenciais parciais encontradas em problemas ffsicos sáo separáveis
em pelo menos um sistema de coordenadas; algumas (como as que envolvem o operador de
Laplace) sáo separáveis em vários sistemas de coordenadas. Resumidamente, a justificativa do
método de separaçáo de variáveis, como no caso de muitas suposiçóes na física, tem sucesso
em produzir soluçóes matematicamente aceitáveis para um problema que eventualmente pode
descrever uma situaçáo física adequadamente, isto é, são "experimentalmente verificáveis".

Substituindo V - ,!X na Equaçáo 13.55, temos

( 13.66)

(13.68)

(13.69a)

(l3.6eb)

(r3.70a)

(13.70b)

Mas, em vista das definições de r/(x) e X(t), o lado esquerdo da Equaçáo 13.68 é somente uma
função de x, ao passo que o lado direito é somente uma função de /. Essa situação é possível
somente se cada parte da equação for igual à mesma constante. Para sermos consistentes com
nossa observação anterior, escolhemos essa constante como -c,rz. Assim, temos

d',.|t ú dtX
X -- , - =o

1t,\- u- dt'

u2 d2t! : Ld'X
ú d*2 y dt2

,l2r| a2
_+ ,-r!:0ilx- i,-

d!v
fi+rrx:0

Essas equações são de uma forma familiar, e sabemos que as soluçóes sáo

ú(r) : Áei(úr"'r,)r + I)c-it@'í;jx

X(t\ : Ct'ot + lh 'tút

:' Euler provou em 17'18 que a equaçáo de onda para um fio contínuo é satisleita por uma funçáo arbitrária de
x t ul, e Daniel Bernoulli mostrou em 1753 que o mor,imento de um fio é uma sobreposiçâo cle suas Íiequências
características. Esses dois resultados, tomados.juntos, indicaram que uma lunção arbitrária podia ser descrita por uma
sobreposiçáo de funções trigonométricas. Euler não podia acreditar nisso e entáo (assim como I-agranpçe) rejeirou o
princípio de sobreposição de Bernoulli. C) matemático francês Alexis Claude Clairaut (1713.1765) lorneceu uma
prova em um trabalho obscuro em 1754 de que os resultados de Euler e Bernoulli el'am na verdade consisrentes, mas
não foi considerada, até que Fourier-lorneceu sua famosa pro\,a em 1807 de que a questão estava resolvida.
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onde as constantes A, B, C, D são determinadas pelas condições de contorno. Podemos es-
crever a solução V(x, t) de maneira abreviada como

V(x, t) : ú(x)x(t) 
I ""r,. 

i(a/u)x) exp l:tirrrtl
' exp [:r i(<o/u) (x * ,i) ]

Essa notação significa que a função V varia como uma combinaçao lin,ear dos termos

expIi(r,/rr) (x +

expIi(r,/v)(x -
exp [ - i(t»/u) (x +

exp [ - i(a/u) (x *

A constante de separaçao para a Equação 13.68 foi escolhida como -c.r2. Não há nada na
matemática do problema que indique que há um valor único de @; por isso, deve existir um
conjuntoo de frequências igualmente aceitár,eis a,.Para cada um dessas frequências, há uma
função de onda correspondente:

V,(x, t) - expft i(a,/t)(x + ut\)

A soluçáo geral é, portanto, náo apenas uma combinação linear dos termos harmônicos, mas
também uma soma de todas as frequências possíveis:

íP (x, t) - 4 n,*,
\r

- Z' « , exp I a i(a,/u) (x + u1) ]

A soluçáo geral da equação de onda leva, portanto, a uma funçáo de onda muito compli-
cada. Há, na verdade, um número infinito de constantes arbitrárias a.. Esse é um resultádo
geral para equações diferenciais parciais, mas essa infinidade de constantes deve satisfazer
os requisitos físicos do problema (as condiçóes de contorno) e, portanto, podem ser avalia-
das da mesma maneira que os coeficientes de uma expansáo infinita de Fourier podem
ser avaliados.

Para a maior parte de nossa discussão, é suficiente considerar somente uma das quatro
combinaçóes possíveis expressas pela Equação 13.7 l; isto é, selecionamos uma onda que se
propaga em uma direção particular e com uma fase particular. Então, podemos escrever,
por exemplo,

r?,(x, t) - e*p[- i(at,/u)(x - at)l

Esse é o r -ésimo componente de Fourier da funçáo de onda, e a solução geral é uma soma de
todos esses componentes. A forma funcional de cada componente é, entretanto, a mesma,
e por isso eles podem ser discutidos separadamente. Assim, vamos escrever normalmente,
por simplicidade,

1/(x, t) .- c:xp[- i(o/u) (x - uÍ)] (13.73)

Uma soluçáo geral deve ser obtida por uma soma de todas as frequências que são permitidas
pela situação ffsica particular.

6Nesta etapa do desenvolvimento, o conjunto é na verdade infinito, porque nenhuma frequência ainda havia siclo
eliminada por condições de contorno.
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É de costume escrever a equação diferencial para r[(x) comoO! eS-

13.7 I )

tda na
tir trnr
á urna

)§. Irla\

( 13.72 )

:onrpli-
sultado
tisfazcr
ar alia-
prxicrn

,-qriatn,
I quc ie
v-re\ ct'.

ionr.r cl.
me:Illr.
Jmrlitc.

t 13.73 t

rnlitrtl-r.

tl2ú

-+ktÚ:o«x-
(13.74)

(13.75)

(13.76)

ondas

(13.77)

que é a forma dependente do tempo da equação de onda de uma dimensão, também chamada
de equação Helmholtz,T e onde

@2
R':-

7)-

A quantidade À, chamada de constante de propagação ou número de onda (isto é, proporcional
ao número de comprimentos de onda por comprimento unitário), possui as dimensôes [a-t].
O comprimento de onda À é a distância exigida para uma vibração completa da onda,

e, assim, a relação8 entre À e À é

. rr 2tt,
V (t)

<)*
L lt

I

À

Podemos, portanto, escrever, em geral,

V,(x, t) - e:'ih,(x\tt\

ou, para a função de onda simplificada,

V(x, t) - e*ih\x".4) : ?i{ut-hí:)

Se sobrepusermos duas ondas do tipo fornecido pela Equaçáo 13.76 e se essas
forem de magnitudes (amplitudes) iguais, mas se moverem emdireções opostas, então

V : {, ". + V_ : Á/-rÀ(x+r,l) a nr*tktr-tl)

cuja parte real é

Ç : Xu-;r,1eitot + c-i@t)

- 9frs-ihx cos (rÍ

V : 2A cos Âx cos írl (13.78)

Tàl onda não possui mais a propriedade que propagava: a forma da onda náo se move para fren-
te com o tempo. }{â, na verdade, certas posiçóes em que não há movimento. Essas posições,
os nós, resultam do cancelamento completo de uma onda por outra. Os nós da função de
onda fornecida pela Equação 13.78 ocorrem em x: (2n * l)rl2k, onde n é um número
inteiro. Como há posições fixas em ondas desse tipo, elas sáo chamadas ondas estacionárias.
As soluções do problema do fio vibratório são dessa forma (mas com um fator de fase Ii-
gado ao termo áx tal que o cosseno é transformado em uma função de seno que satisfaz as
condiçóes de contorno).

; Hermann von Helmholtz (1821-1894) utilizou essa forma de equação de onda em seu tratamento de ondas acústi-
cas em 1859.
'De maneira mais adequada, o número de onda deve ser definido como Á : l/À em vez d,e 2dÀ, porque l/À é o
rrúmero de comprimentos de onda por distância unitária. Entretanro, h : 2d\é mais comumente utiiizado em lísica
tcórica e empregamos este uso aqui.

&ir .:



considere um fio que consiste de duas densidades, p, na região 1, onde, q 0, e p2naregião
2, onde x ) 0. Um trem de ondas contínuo incide da esquãrda (isto é, de valores negaüvos
de x). Quais são as razões do quadrado das magnitudes de amplitude para as ondas'refleti-
das e transmitidas para a onda incidente?

Solução. As ondas serão refletidas e transmitidas em x : 0, onde a descontinuidade da den-
sidade de massa ocorre. Portanto, na região I temos a sobreposiçáo das ondas incidentes e
refletidas, e na região 2 temos apenas a onda transmitida. Sé a onda incidente é Aei(@t-ttr),
entáo temos, para as ondas 9r(x, t) e vt(x, t) nas regióes I e 2, respectivamente (veja a
Equaçáo 13.77),

Vy@, t) : ?i,.. * Ü*,tt : a?i(t,t-h1a) + Bp,(orlr'lL\)l

V2Q, t) : 9u.n,,, : (ri\ot-ks) Í

474 Dinrâmica cliâssica de partículas e sistemas

(13.7e)

Na Equação 13.79, consideramos explicitamente o fato de que as ondas em ambas as regiões
possuem a mesma frequência. Mas como a velocidade da onda em um fio é fornecida por

t;,,: V,
temos ui * u2 e, portanto, lt, * k2. Temos também

(r3.80)

(13.82a)

(13.82b)
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t entáo, em termos de número de ondas da onda incidente,

kr: kr.,E (r3.sr)'V pr

A amplitude A da onda incidente (veja a Equaçáo 13.79) é fornecida e real. Devemos
e-ntáo obter as amplitudes -B e C das ondas refletidas e transmitidas para completar a solução
do problema. Aqui ainda não há restrições em.B e C, e eles podem sei quantidâdes complexas.

os requisitos físicos no problema podem ser afirmadós de acordà .o- as concliçães de
contorno. Elas afirmam, simplesmente, que a função de onda total ú : Vt * ?, e sua de_
rivativa devem ser contínuas em todo o contorno. A continuidade de Çr resulta ão fato de
que o fio é contínuo. A condiçáo sobre a derivada evita a ocorrência de uma "torsão" no fio,
parase âV/ôxl, *í)V/í)x,,--, enrão d2V/ôx2 éinfinitoemx:0.porém,aequaçáodeonda
relaciona ô2V/ôx2 e ô2V/ât2; e se o anterior for infinito, isso implica.r-o u..l..uçáo infinita,
que não é permitida pela situação física. 'Iemos, portanto, para toclos os valores dã tempo r,

9, l,=u : 9rl,:,r

av,l á'r.,t

l)x l,=,, 
* 

;tx l.=o

Das Equações 13.79 e 13.82a, remos

e das Equações 13.79 e 13.82b obtemos
(13.83a)

(13.83b)-klAt krB : -hrC
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(13.85)
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A solução desse par de equações produz

B:

(13.84b)

Os números de onda k1 e k2 sáo ambos reais, então as amplitudes B e C são também reais.
AJém disso, k1, k2 e A são todos positivos, então C é sempre ptsitivo. Assim, a onda transmitida
está sempre em fase com a onda incidente. De maneirà similar, se Àl > kr, entã.o as ondas re-
fletidas e as incidentes estáo em fase, mas estáo fora da fase para k, > kr,lsto é, para p2 > p1.

O coeficiente de reflexão Ã é definido como a razáo das magnitudes de u-pItrd.,
quadradas das ondas refletidas e incidentes:

2k,(: = -----:-Akt + k"

n_ lnl, : (l_l_1,
l.{l- \Àr + À.,

+k , h.,7'-- I - 1?: -
(kl + h)2

k,, I r)2
7-* ___:: ',,

À, I.-tl'

Como o conteúdo da energia- da onda é proporcional ao quadrado da amplitude da função de
onda, -R representa arazáo da energia refletida para a energia incidente. A quantidaclà lf l,representa a intensidade da onda refletida.

Nenhuma energia pode ser armazenada najunção de dois fios, então a energia incidente
precisa ser igual à soma das energias transmitidás e refletidas, isto é, .R + T : l.issim,

tl3.El ,

11€fl-r, '
rrh.l,, r
rpltr..'
,Õ,c:,:.;
Su; r:r-
fat, ::
nr- :-.

le r,:-. .:.-.

Lnfil'. --.

nP'

lf3-r^1

tlSJ:h

No estudo da reflexáo e transmissão das ondas eletromagnéticas, encontramos expressóes
bastante similares paralR e I.

13.8 Velocidade de fase, dispersão e atenuação
Yimos nas Equações 13.71 que a solução gerar para a equação de onda produz, mesmo no
c:lso de uma dimensão,.um sistema complicado de fatores Lxponenciais. para os propósitos da
cliscussão adiante, restringimos nossa atànção para a combinaçáo particular.

V (x, t) : ,lp)\<tt ktt

Essa equação descreve a propagaçáo para a direita (x maior) de urna onda que possui uma
Íiequência angular bem-definida o. Cêrtas situaçóes físicas podern ser aproximadàs de Íb1na
bastante adequada por uma função de onda desse tipo - pá. .".-plo, à propagação de uma
onda de luz monocromática no espaço o, u p.opugàção de uma onda .in.r.ài[ut-.m um Íio
longo (estritamente, infinitamente longo).

(r3.88)
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Se o argumento do exponencial na Equação 13.88 permanece constante, então a função

de onda V(x, t) também permanece constante. O argumento do exponencial é chamado de

fase @ da onda,

ó = at - kx (13.89)

Se movemos nosso ponto de vista ao longo do eixo x a uma velocidade tal que a fase em todos os

pontos seja a mesma, sempre veremos uma onda estacionária de mesma forma. A velocidade I/
com a qual devemos mover, chamada de velocidade de fase da onda, corresponde à velocidade

com a qual a forma da onda se propaga. Para garantí, Ó : constante, estabelecemos

,1Ó:0

a dt: hdx

dx 0)Í/ - _
dtk

(13.e0)

(13.e1)

para que a velocidade de fase neste caso seja apenas a quantidade originalmente introduzida
como a velocidade. E possível falar de uma velocidade de fase somente quando a funçáo de

onda possui a mesma forma por todo seu comprimento. Essa condição é necessária para que

possamos medir o comprimento de onda tomando a distância entre quaisqu,er duas cristas de

ondas sucessivas (ou entre quaisqzrar dois pontos correspondentes sucessivos na onda). Se a

forma da onda fosse mudar como uma funçáo de tempo ou distância ao longo da onda, essas

medidas nem sempre produziriam os mesmo resultados. O comprimento da onda não é uma

função de tempo ou espaço (isto é, que (, é puro) somente se o trem de ondas possui compri-
mento infinito. Se o trem de ondas possui comprimento finito, deve haver um espectro de

frequências presente na onda, cada uma com sua própria velocidade de fase. Atribuiremos
uma frequência única e velocidade de fase a uma onda de comprimento infinito como um
aproximaçáo conveniente.

Vamos retornar ao exemplo do ho carregado e examinar as propriedades da velocidade de

fase nesse caso. Descobrimos previamente (Equaçáo 12.152) que a frequência para o r-ésimo
modo do fio carregado quando finalizado em ambas as extremidades é fornecida por

(13.e2)

onde a notaçáo é a mesma que a do Capítulo 12. Lembre-se de que tomamos somente valores

positivos para as frequências. Quando r : l, há um nó em cada extremidade, e nenhum
entre elas. Consequentemente, o comprimento do fio é metade de um comprimento de onda.
De maneira similar, quando r : 2, entáo L : X e, em geral, À ,.: 21./r, Portanto,
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Como essa expressão não contém mais n ou I, ela se aplica
gado f,rnalizado ou inÍinito.

rrd Td k,d
(13.e3)

(13.e4)
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Para estudar a propagação de uma onda em um fio carregado, iniciamos um clistúrrbio
forçando, por exemplo, uma das partículas a zerl, pata nos mover de acordo com

Çr() : ,le''l ( 13.95 )

Se o fio corrtém várias partículas,e então qualquer frequência angular menor qur 2{ry',*t ,
uma frequência permitida (na verdade uma autofrequência), satisfazendo a Equaçáo 13.95.
Depois que os efeitos transientes retrocederam e as condiçóes de estado-permanente foram
atingidas, a velocidade de fase da onda é fornecida porr0

(13.e6)

Assim, a velocidade de fase é uma função do número de onda, isto é, I/ é dependente da
frequência. Quando V : V(k) para um dado meio, diz-se que este meio é d.ispersivo, e a
onda exibe dispersâo. O exemplo mais conhecido deste fenômeno é o prisma óptico simples.
O índice de refração do prisma depende do comprimento de onda da luz incidente (isto é, o
prisma é um meio dispersivo para a luz óptica); passando pelo prisma, a luz se separa em um
espectro de comprimento de onda (isto é, a onda de luz é dispersada).

Para uma onda longitudinal que se propaga para baixo em uma haste longa e delgada,
a maior parte da energia é associada à direção da propagaçáo da onda longitudinal. Há, en-
tretanto, um pequena quantidade de energia dissipada em uma onda transversal que se move
em ângulos retos. Esse distúrbio lateral causa um decréscimo na velocidade de fase da onda
longitudinal, e o efeito depende do comprimento de onda. Para comprimentos de onda lon-
gos, o efeito é pequeno; para comprimentos de onda curtos, especialmente os que se aproxi-
mam do raio da haste, a dispersão de velocidade é nítida.

Da Equaçáo 13.96, vemos que, conforme o comprimento de onda se torna muito longo
(À -+ oo ou À -+ 0), a velocidade de fase se aproxima do valor constante

a lít lsentkd/2tlI':7:V; -w :v'(k)

l-r rt
I'(À -+ m) : ^ /jvr?

De outra maneira, V : V(h), e a onda é dispersiva. Observamos que a velocidade de fase para
o fio contínuo (veja a Equação 13.55) é

T:
lt

lrt,nl - u * tl\p

(r3.e7)

( r 3.e8)

e porque mld para o fio carregado corresponde a p para o fio contínuo, as velocidades de fase
para os dois casos são iguais no limite de comprimento de onda longo (mas somente neste
limite). Este é um resultado razoável porque, conforme À torna-se grande se comparado com
d, as propriedades da onda ficam menos sensíveis ao espaçamento entre as partículas e, no
limite, d pode desaparecer sem afetar a velocidade de fase.

NaEquação 13.94,arestriçáosobrer él =r <n. Portanto,emrazáode À,: rrf L,vernos
que o valor do qual maximiza a Equação 13.94 é

k,,,',,: r/d (13.9e)

1) Estritamente, precisamos de um número infinito de partículas para este tipo de análise, mas podemos nos aproxi-
mar das condiçóes i<leais tanto quanto desejado aumentando o nÍrmero finito de partículas.
I0 Na Equação 13.92, exige-se que os valores de r sejam = n (veja a Equação 12.141), enrão teríamos automaricamente
ta,>0porqueseno[rzrl2(n+1)] >0para0<r=n.Nãoteremosmaistalrestriçãoemkrl,enráoseno(Àdl2)podesetor-
nar neg'atil'o. Continuamos a considemr somente fiequências positir-:rs sempre que tom.mos apenas a magnitude de s eno (bril2).

Este resultado foi ohticlo por Baden-Porvell em 1841, mas William Thomson (Lord Kelvin) (1824-1907) percebeu
o sisnificado completo somente em 1881.
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Afrequência correspondente, da Equação 13.96. é'2\\Ç/trkL Qual é o resultado de forçar o
fio para que vibre a uma frequência maior que 2\/ r/ ntt ? Para esse propósito, permitimos que
À torne-se complexo e investigamos as consequências:

k=x-i§, r.B)0
A expressáo para tt,t (Equação 13.94) torna-se entáo

(13.100)
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Se a frequência angular é uma quantidade real, a parte imaginária dessa expressão deve de-
saparecer. Assim, podemos ter cos(xdl2) : 0 ou senh(Bdl2) : 0. Mas a última escolha exige
P :0, contrário à exigência de que À seja complexo. Têmos, portanro,

r; f,t I, : ,í - sen 
[:r. - ;f l_1

angular se torna

r;
61:()^l-\tl nrl

Para este caso, devemos ter também

A expressão para a frequência

xdccls- : 0
?

xtlsen_ - I
2

(r3.r02)

(13.103)

(13.104)
Bd

cosh !
2

Assim, temos oresultado de que, para c,-l -2fffi,onúmero de ondaá éreal e arelação
entre o e Á é fornecida pela Equação 13 .94; ao passo que, para , > zfi rra, Â é complãxo
com a parte real x fixada pela Equaçáo 13.102 no valor x: rld e com a parte imaginária B
fornecida pela Equação 13.104. A situação é mosrrada na Figura 13.5.

Qual é o significado físico de um número de onda complexo? Nossa função de onda
original era da forma

{! : Ac,(o't t''t

TI
7

t
kl

il10 a
FIGURA 13.5 No caso do fio carregado, o número de onda k é real para frequências angulares

o = Z!r/»ul. Para o ) Z\/r/mrl,o número de onda À é complexo (x - iB) com a
parte real denotada por x (exibido como fixo em rld) e a parte imaginária denotada
por B (linha pontilhada).
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mas, se À : rc - iB, entáo !4 pode ser escrita como

V : Ae"§,el(rol-<r-) (13.105)

e o fator exp(-Bx) representa um amortecimento o'ü atenuaçãl da onda com a distância cres-

cente x. Concluímos, portanto, que a onda se propaga sem a atenuaçáo para o) - 2\Tt,t,1
(essa região é chamada de banda de passagem de frequências), e essa atenuação se estabelece

em o, = 2\/r/vtd (chamada frequência crítica ottfrequência cle cortett) e aumenta com frequên-

cia crescente.
O significado físico das partes real e imaginária de k agora fica aparente: B é o coeficiente

de atenuaçãol2 (e existe somente se c,l > or.), ao passo que x é o número de onda no sentido
que a velocidade de fase I/' é fornecida por

em vez de por V : alh. Se À é real, essas expressóes para V e V' sáo idênticas.
Esse exemplo acentua o fato de que a definição fundamental da velocidade de fase é baseada

na exigência da constância da fase e nal r,arazâo alk. Assim, em geral, a velocidade de fase I/
e a chamada velocidade de onda rr são quantidades distintas. Observamos também que se r,,l

é real e se o número de onda À é complexo, então a uelocidade de onda z também deve ser
complexa para que o produto ku produza uma quantidade real para a frequência através da
relaçáo a : ku. Por outro lado, a uelocidade de fase, que decorre da exigência de que f seja
constante, é necessariamente sempre uma quantidade real.

Na discussão anterior, consideramos o sistema como consetwador e argumentamos que
isso exigia que t,,l fosse uma quantidade real.l3 Descobrimos que se rrr excede a frequência
crítica ar., os resultados de atenuaçáo e o número de onda se tornam complexos. Se relaxa-
mos a condição de que o sistema seja conseryador, a frequência pode entáo ser complexa
e o número de onda real. Em tal caso, a onda é amortecida no tempo em vez de espaço (veja o
Problema 13.13). A atenuação espacial (r,.r real, À complexo) é de significado particular para
ondas viajantes, ao passo que a atenuaçáo temporal (ro complexo, À real) é importante
para ondas estacionárias.

Embora a atenuação ocorra no fio carregado se «,l > o.r., o sistema ainda é conservador e

nenhuma energia é perdida. Essa situação aparentemente anormal acontece porque a força
aplicada à partícula na tentativa de iniciar uma onda viajante é (depois que uma condiçáo de
estado estável de uma onda atenuada é criada) exatamente 90ofora de fase com a velocidade
da partícula, entáo a energia transferida, P : F' v, é zero.

Neste tratamento do fio carregado, assumimos tacitamente uma situação ideal, isto é,

assumimos que o sistema não teria perdas. Como resultado, descobrimos que havia atenuação
para r,-l > r,-l., mas nenhuma para ar < ro.. Entretanto, todo sistema real está submetido a perda,
entáo, na verdade, há alguma atenuação mesmo para @ < @(.

13.9 Velocidade de grupo e pacotes de ondas

Foi demonstrado na Seção 3.9 que a sobreposição de várias soluçóes de uma equação diferen-
cial linear ainda é uma soluçáo para a equação. Na verdade, formamos uma solução geral
para o problema das pequenas oscilaçóes (veja a Equação 12.43) somando todas as soluções

I I A ocorrência de uma frequência de corte foi descoberta por Lord Kelvin em 1 88 1 .

r2Arazão para escrever k: « - iB em vez deÀ: « + iBna Equação 13.100 agora está clara: se p > 0 para a última
escolha, então a amplitude da onda aumenta sem limite em vez de cair em direção a zero.

'3\'eja a discussáo na Seçáo 12.4, no parágrafo seguinte à Equaçáo 12.29.

(13.106)
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particulares. Vamos assumir, portanto, que temos duas soluções quase iguais para a
equação de onda representada pelas funções de onda V1 e V2, cada uma das-quais'possui
a mesma amplitude,

Ú, ( r' 1) : ÁP''ul- k' 
I

Úr(x. /) : A?'t!)t- ^rl
mas cujas frequências e números de onda diferem apenas por pequenas quantidades:

Q: a + -\ro\
K: k + Lk I

Formando a solução que consiste na soma V1 e V2, temos

V (x, t) : V t + 9, : Á[exp(irat)exp(-z*x)

r exp {i(ro + Arr.r)r} exp{-r(À + AÀ)tr}]

= o[".0{,(,. +),}",.n{-,t. f),}]
.l-".. _ í (ê,),* (lj4\\ _ -. ^Í,/rr,rr 

* rrrr*\\l'L'*Pl-'\ , /J 
*'.ot'\ , 71_1

O segundo colchete é apenas duas vezes o cosseno do argumento do exponencial e a parte
real do primeiro colchete também é um cosseno. Assim, a parte real da função de onda é

\t,(x. t): za ..,"[991]: ]ê1u1.^-[f,,, * &) , - (u. o1)J (r,.10e)'"."-L 2 -.1"'L\--t/' \ z/-.1
Essa expressão é similar à obtida no problema dos osciladores fracamente acoplados (veja
a Seção 12.3), nos quais encontramos uma amplitude que varia vagarosamente, correspon-
dendo ao termo

l-rlrlr - (AÀ).J2Á."'L-- ]
que modula a função de onda. A oscilaçáo primária acontece a uma frequência a + (A,a/Z),
que, segundo nossa suposiçáo de que Aro é pequeno, difere de forma deiprezível de r,.r. A am-
plitude variante dá origem a barimentos (Figura 13.6).

FTGURA 13.6 Quando duas funções de onda com frequências muiro próximas são
consideradas, o fenômeno dos batimentos (amplitude variando devagar)
é observado.

(13.107)
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A velocidade U (chamada de velocidade de g..rpo'*) com a qual as modulaçÕes (op glrpos
de ondas) se propagam é fornecida pela exigênciide que a fase do termo de"amplitpile seja
constante. Assim,

dx Àur
l,t :- rk 

^À

( 13.1 l0)

Em.ym meio não dispersivo, L,a/ Lk : 11 então as velocidades de gr-upo e cle fase são iclênti_
cas.r'i Se a dispersão está presente, enretanto , LI e V sáo distintos.

Até aqui, consideramos apenas a sobreposição de duas ondas. Se desejarmos sobrepor un
sistema de n ondas, deveremos escrever

lF (x, t) : ÀO, c.xpIr(«r, I - À,x)]

onde ,4, representa as amplitudes de ondas individuais. No caso em que n se torne muito
grande (estritamente infinito), as frequências sáo continuamente distribuldas e podemos subs-
tituir a soma por uma intesração, obtendol6

V (x, t) : j__=r,u, nitott- l^) 
47,

(r3.111a)

( 13.1 l3a)

(13.r 13b)

(13.11 1b)

onde o fator A(k) representa as amplitudes de distribuição das ondas componentes com
frequências diÍ'erentes, isto é, a distribuiçâo em espectros das ondas. Os casoi mais interes-
santes ocorrem quandol(À) possui um valor significante somente na vizinhança de um número
de onda particular (digamos, Às) e se torna muito pequena parakfora detr-u p.qr.ra faixa,
denotada por lr,, -f 

^À. 
Em tal caso, a função de óndà podà ser escrita como

P(.r. r) (13.112)

Uma função desse tipo é chamada de um pacote de onda.rT C) conceito de velocidade de
qrupo pode ser aplicado somente aos casos que podem ser representados por um pacote
de onda, ou seja, para funçÕes de onda contendo .r-â p.q.,.ra faixà @u bawtp,) de frequências.

.. P.u., o caso do pacotede onda representado pela Equação l3.Il2, as frequências con-
tribuintes são restritas àquelas que estão próximas a a(h0)-. Podemos, portanto, expandir <o(À)
em torno de À : li,,::

i À,, - J/:
: 

J, , ., 
/t(lt) P",üt k'' dk

a(t<,): a(k,,) * C) __.(À - À,,) * ...

i

i
I

que podemos abreviar como

@:{Dr+a|,(k-Áo)+..'
O argumento do exponencial na integral do pacote de onda se torna, aproximadamente,

tot- kx: (oot - Àpr) 4- ai,(k* ko)t * (À- À,,)x

l'1 o conceito cle velocidade de gmpo é devido a Hamilton, 1839; a discussáo entrc velocidacle de fase e de erupo Íôi
1-sgfarecrda 

por Lord Rar,leigh (Theorl of Sound, l,,eclição, lB77; r.eja Ra94).]i Esta identidade é mostrada de form:r explícita na Equação I3.1 17.
rdFizemos previamente a sr-rposição tácita áe que À = 0. Enn-etanto, À é def,rnido porr: : r,t2lu2 (vejaa Equação l3.7rr.
entáo não hâ razáo matemlttica para náo termos também À ( 0. Podemor, po.turr,o, estender a região de integ.açà,,
para incluir -* t h ( 0 sem dificuldade matemática. Este proceclimento permite a iclentiÍicação cla represelraq:io
integral de (x, Í) conlo uma integral de Fourier.
t; O termo patote de onda é deviclo a Envin Schrõdinger.
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onde adicionamos e subtraímos o termo Àryx. Assim,

ot * kx: (@ot * kox) + (À - k,,)(oi,t * x) (13.r l4)

e a Equação l3.l l2 se torna

Il(x,t) : ['' 
' '',t1À;.*p;i (k - k,,)(a,rt - r)]exp[l(to, t - kox))rtk (13.115)

J A,, Ii?

O pacote de ondas, expresso dessa forma, pode ser interpretado da seguinte maneira.
A quantidade

Á(À)exp[l(/r - h,,,)(ai,t- x)]

constitui uma amplitude eficaz que, por causa da quantidade pequena (h - ho) no exponen-
cial, varia devagar com o tempo e descreve o movimento do pacote de ondas (ou envoive um
grupo de ondas) da mesma maneira que o termo

l-rlrt1* (^À)xlz,r."r[_ z _J

descreve a propagação do pacote formado por duas ondas sobrepostas. A exigência de fase
constante para o termo de amplitude leva a

rt: .,it: (#)r=,, (13.1 l6)

P"l1 u velocidade de grupo. Como afirmado anteriormente, somente se o meio for dispersivo,
U difere da velocidade de fase V.Para mostrar isso de forma explícita, escrevemos a Équaçao
13.116 como

t /an\r: \z/,
onde o subscrito zero significa "avaliada em k : Às ou, de forma equivalente, em ú) = ú)0',.
Porque k : alu,

u,, - (adu/dat)6

Assim,
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seomeionãofordispersivo,u:v:consrante,entãodulda=0(vejaaEquaçãol3.gl);
desse modo, LI : ao : V.

A quantidade restante na Equação l3.l15, fi(at,,t- kox)1, varia rapidamente com o
tempo; e se ela fosse o único fator em q, iria descrever um trem de oncla infinito oscilando à
frequência de co6 e viajando com a velocidade de fase V : úolho.

Del'emos observar que um trem de ondas infinito de uma dada frequência não pode
transmitir um sinal ou carregar informações de um ponto a outro. Tàl transmissão pode ser
realizada somente iniciando e parando o trem de ondas e com isso imprimindo um sinal
sobre a onda - em outras palavras, formando um pacote de ondas. Como consequência desse

,-?,(*),,
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fato, é a velocidade de grupo, não a velocidade de fase, que corresponde à velocidade na qual
um sinal pode ser transmitido.ls

PROBLEMAS

13.1. Discuta o movimento de um fio contínuo quando as condições iniciais forem {(x,0) :0,
ri(r, Ctl = A serr (3rrx/L). Resolr.a a soluçáo em modos normais.

13.2. Tiabalhe novamente com o problema no Exemplo i3.1 no caso de o ponto arrancado estar a
uma distância l/3 de uma extremidade. Comente sobre a natureza dos modos permitidos.

13.3. Consulte o Exemplo 13.1. Mostre por um cálculo numérico que o deslocamento inicial do fio
está bem representado pelos três primeiros termos da série na Equaçáo 13.13. Esboce a forma do
fio em inten alos de tempo de I de um período.

13.4. Discuta o movimento de um fio quando as condições iniciais forem r7(,x,0) = 4x(L- x)/1,2,

4(r,0) : 0. Encontre as frequências características e calcule a amplitude do n -ésimo modo.

13.5. Um fio sem deslocamento inicial é r:olocado em movimento sendo atingido a um comprimento
de 2s de seu centro. Para essa seçáo central é fornecida uma velocidade inicial. Descreva o movi-
mento subsequente.

13.6. Um fio é colocado em movimento sendo atingido em Llm ponto Ll4 a partir de uma extrerni-
dade por um martelo triangular. A velocidade inicial é maior em x : Lll e diminui linearmente
a zero em x : 0 e x : Ll2. A região Ll2 < x < Z inicialmente não está perturbada. Derermine o
movimento subsequente do fio. Por que a quarta, a oitava e as harmônicas relacionadas não estão
presentes? Quantos decibéis abaixo do fundamental estáo a segrrnda e a terceira harmônicasi

13,7 ' Um fio é puxado para o lado a um distância h em um ponto 3Ll7 a partt de uma extremidade.
Em um porto 3Ll7 da outra extremidade, o Íio é pr-rxado para o lado a uma distância /r na
direçáo oposta. Discuta as vibrações em termos de modos normais.

13.8. Compare, traçando um eráfico, as frequências características c.,lr como uma função do número de
modo r Para um fio carregado de 3, 5 e 10 partículas e para um fio contínuo com os mesmos va-
Iores de r e mld : p. Comente os resultados.

13.9' No Exemplo 73.2, a soluçáo complementar (parte transiente) foi omitida. Se efeitos rransientes
forem incluídos, quais sáo as condições apropriadas para movimento sobreamortecido, com
amortecimento crítico e subamorteciclo? Encontre o deslocamento q(x, l) que ocorre quando o
movimento subamortecido é incluído no Exemplo 13.2 (considere que o movimento é subamor-
tecido para todos os modos normais).

13.10. Considere o fio do Exemplo 13.1. Mostre que se um fio é conduzido a um ponto arbitrário,
nenhum dos modos normais com nós no ponto de conduçáo será excitado.

18 A velocidade de gmpo corresponde à r,elocidade do sinal apenas em meios náo dispersivos (neste caso, as ve-
locidades de sinal, grupo e fase sáo todas iguais) e em meios de dispersão normal (neste caso, a velocidade de fase
excede as I'elocidades de sinal e de gmpo). Em meios com dispersáo anormal, a velocidade de grupo pode exceder
a velocidade de sinal (e, de fato, pode até se tornar negatiya ou infinita). Precisamos apenas obser-var que um meio
noqualonúmerodeondaAécomplexoapresentzratenuaçãoediz-sequeadispersáoéctnornrul..SeÀéreal,nãohá
atenuaçáo e a dispersão é norm.al. O que se chama de dispersáo anormal (devido a um err o de concepção histórico) é,
Ira verdade, trormal (isto é, frequente), e a chamada dispersáo normal é anormal (isto é, rara). Efeitos dispersivos sáo
bastante importantes em fenômenos eletromagnéticos e ópticos.

Análises detalhadas cle interrelação entre as velocidades de sinal, grupo e fase foram feitas por Arnold Sommer.fêl<1
e Léon Brillouin em 1914. Ti'aduçoes desses trabalhos são Í'ornecidas no livro de Brillouin (8160).

]nc I1-
'e tlnl

e tl:r

l.l I 6,

:r§i..

Fe!'

l3.l n 7

1-a:

€rlra-.

[an*:

[, Fu. 
, :r:

8dÉ .:-
lB ill1'.r,

la (ít-.-:



484 Dinâmica clássica de parúculas e sistemas

13.11. Quando uma força motriz particular é aplicada a um fio, obser-va-se que a vibraçáo do fio é pura-
mente da fi-ésima harmônica. Encontre a força motriz.

13.12. Determine a sohrçáo complementar para o Exemplo 13.2.

13.13. Considere a lunção de onda simplificada

1.1 (x, t) : )piiot t;rj

Considere que c..r e z sáo quantidades complexas e que h é real:

,,:::,:,

Mostre que a onda é amortecida em tempo. Utilize o fato de que Àx : @2/1i para obter ex-
pressões para a e B nos termos de zr e -,r.,. Encontre a velocidade de fase para este caso.

13.14. Considere uma linha de transmissáo elétrica que possui indutância uniforme por comprimento
unitário I e uma capacitância uniforme por comprimento unitário C. Mostre que uma corrente
alternada 1 em tal linha obedece a equaçáo de onda

i)! I

-ttx-

para que a velocidacle cla onda seja rr : l/\,84.

13'15. Considere a sobreposiçáo de dois trens de onda infinitamente longos com quase a mesma
frequência, mas com diferentes amplitudes. Mostre que o fenômeno dos batimenios ocorre, mas
que as ondas nunca batem à amplitude zero.

13.16. Consiclererrmaondag(x-z/l)sepropagandonadireção+xcomvelocidadeu.Ummurorígido
está localizado em Í : x6. Descreva o movimento da onda para tr < x0.

13.18.

Tiate o problema da propagaçáo de onda ao longo de um fio carregado com partículas de duas
massas diferentes, ilt' e ]tt", que se alternam em localizaçáo, isto é,

f ,,,' . para j par
trt ': \rn,,. paraT ímpar

Mostre que a culva to - À possui duas seções neste caso e mostre que há atenuaçáo para frequên-
cias entre as seções assim como para as frequências acima da seçãà superior.

Esboce a velocidade de fase v(h) e a velocidade de grupo u(h) para a propagação de ondas ao
longo de um fio carregado na faixa de números de onda 0 < Â < z-ld. MosirÃ eue U(zi./d) : Q,
enquanto V(rrld) nâo desaparece. Qual é a interpretação deste resultado no que se refere ao com-
portamento das ondas?

Considere um fio contínuo, infinitamente longo com densidade de massa linear p, para x ( 0
e para "x ) /-, mas densidade pz) pt para 0 ( x < Z. Se um trem de ondas oscilandà com uma
frequência angular r,r incide da esquerda na seçáo de alta-densidade do fio, encontre as intensi-
dades refletidas e transmitidas para as várias porçóes do fio. Encontre um valor de Z que per-
mita uma transmissão máxima através da seçáo de alta-tensão. Discuta brevemente a'reláçáo
deste problema com a aplicação de revestimentos não refletivos em lentes ópticas.

Considere um fio contínuo infinitamente longo com tensáo r. Uma massa M está ligada ao fio
em tr : 0. Se um trem de onda com velocidade alh tncide da esquercla, mostre que a ieflexáo e a
transmissáo ocorrem emÍ : 0 e que os coeficientes Â e rsáo foinecidos por
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Pura- onde

tn Í/ : Jl''
'' 2kr

Consid ere cuidadosamente a condiçáo de contorno sobre as derivativas das funções de oncia eni
x : 0. Quais sáo as mudanças de fase para as ondas refletidas e transmitidas?

13.21. Considere um pacote de ondas no qual a distribuiçáo da amplitude é fornecida por

er e\-

m€Ill' I

ÍTeDtC

"o' 
: {'' l* - *'l < _r*

P' de outra forma
Mostre que as funções de onda são

Llren [ (trr',1 - .r)-\/rI
7(r'. t) 

_,/ _ , ,,,'u'.t- 1 t

Esboce a forma do pacote de ondas (escolha I : 0 por simplicidade).

13.22. Considere um pacote de ondas com uma distribuição de amplitude de Gausiano

Á(À) : liexpl-rr(Á - Áu)?l

onde 2/\,G é igual a l/a largurare do pacote. Utilizando essa funçáo paraA(k),mosrre que

?(r.t)) : r/-^"*frt _.ü\k - À,,):lcxp(-r'Ax)aA

G: r,V; expl - rr/4a)erp( -iA,,r)

Esboce a forma desse pacote de ondas. Depois, expanda r,.r(À) em uma série de Tàylor, retenha os
primeiros dois termos e integre a equaçáo do pacote de ondas para obter o resultado geral

ú(x, t) : B

Por fim, tome um termo adicional na expressáo da série de Tàylor de ro(À) e mostre que o é agora
substituído por uma quantidade complexa. Encontre a expressáo para a largrrra Va do paiote
como uma funçáo de tempo para este caso e mostre que o pacote se move cotrl a mesma yeloci-
dade de grupo que antes, mas aumenta em iargura conforme se move. Esboce este resultado.

leNospontos h:kr,*l/lo,"distribuiçâodeamplitudeélled,eseuvalormáximo,,1(À,).Assim,2,r\,6éalar-
gura da cunra na alnra lle.
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CÃPÍTU "L4
Tboria especial
da relatiaidad,e

l4.l Introdução

Na Seção 2.7, foi apontado que a ideia newtoniana da separabilidade completa do espaço
e do tempo e o conceito de poder absoluto do tempo se tornam ineficazes quando são
submetidos a uma análise crítica. A queda final do sistema newtoniano como a descrição
final da dinâmica foi o resultado de r,árias experiências cruciais, culminando com o trabalho
de Michelson e Morley em 1881-1887. Os resultados desses experimentos indicam que a
velocidade da luz é independente de qualquer movimento relativo uniforme entre a fonre e
o obsen'ador. Este fato, juntamente com a velocidade finita da luz, exigiu uma reorganização
fundamental da estrutura da dinâmica. Isso Í.oi providenciado durante o período de 1904- 1905
por H. Poincaré, H. A. Lorentz e A. Einstein,l que formulou a teoria da relatiüdade a fim de
fornecer uma descrição consistente dos fatos experimentais. A base da teoria da relatividade
está contida em dois postulados:

I. As leis dos fenômenos flsicos são as mesmas em todos os sistemas de referência inerciais (isto é, somente
o moaimento relatiao dos sistemas inerciai.s pode ser medido. O conceito de moaimento relatiuo para
"replu,so absoluto" não faz sentido).

ll. A aelocidade do, l,u,z (em espaço liure) é uma constante uniaersal, independente de qu,alquer
mouimento relatiuo da fonte e do obseruador.

Usando esses postulados como uma fundação, Einstein foi capaz de construir uma bela
teoria, logicamente precisa. Uma grande variedade de fenômenos que ocorrem em alta
velocidade e não podem ser interpretados no esquema newtoniano estáo corretamente
descritos pela teoria da relatividade.

I Apesar de Albert Einstein (1879-1955) receber o crédito para a formulação da teoria da relatividade (consulre, con-
tudo, \\th53, Capítulo 2), o forrnalismo cle base tinira sido descoberto por Poincaré e Lorentz em 1g04. Einstein 1ão
tinha conhecimento de alpçuns destes n'abalhos anteriores na época (1905) da pr.rblic:rçáo do seu primeiro trabalho
sobr-e a relatividade. (Os amigos de Einstein lrequentemente afirmavam que "ele leu ponco, mas pensou muito".)
A impoltante contribuiçáo de Einstein para a teoria especial de relatividade Íbi a substituiçáo clas muitas suposiçóes
ad hoc feitas por Lorcntz e outlos, com exceção de dois postulados básicos dos quais todos os resultados podeiiam ser.
derivados. [Aquestão da precedêucia na teoria da relatividade é discutida por G. Holton, Am.J. Ph1s.2S, 627 (1960);
consulte tambéni Am63.] A1ém clisso, Einstein mzris tarde lorneceu a contribuição fundamentai para a formulação da
teorta geral da relatividade em 1916. A sua plimeira publicação sobre um tópico de importância na relativida<ie geral
- especulaçóes sobre a influência da gravidade sobre a luz - foi em 1907. É interessante obsenar que o prêmio Nobel
de l92I de Einstein foi concedido nâo pelas contribuiçôes à teoria da relatividade, mas pelo seu trabalho sobre o
efeito lotoelétrico.
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O Postulado I, que Einstein chamou de princípio da relatiaidada, é a base fundamental para
a teoria da relatividade. O Postulado II, a lei da propagação da luz, segue a partir do Postulado
I se aceitamos, como Einstein fez, que as equaçóes de Maxu,ell são leis fundamentais da física.
As equaçóes de Maxrvell preveem a velocidade da luz no r,ácuo como sendo ú, e Einstein acredi-
tava que este era o caso em todos os sistemas de referência inerciais.

Não tentamos aqui dar o contexto experimental para a teoria da relatividade. Estas infor-
maçóes podem ser encontradas em praticamente todos os livros didáticos sobre física moderna
e em muitos outros sobre eletrodinâmica.2 Em vez disso, simplesmente aceitamos como corretos
os dois posttllados acima e calculamos algumas de suas consequências para a área de mecânica.3
A discussão aqui se limita ao caso da relatividade especial, em que consideramos apenas os siste-
mas de referência inerciais, ou seja, os sistemas que estão em movimento uniforme um em rela-
çáo ao outro. O tratamento mais geral dos sistemas de referência acelerados é o tema da teoria
geral da relatiüdade.

14.2 Invariância de Galileu

Na mecânica newtoniana, os conceitos de espaço e tempo são completamente separados.
Além disso, o tempo é considerado como uma quantidade absoluta suscetível de definiçáo
precisa independente do sistema de referência. Essas suposições levam à invariância clas leis
da mecânica sob transformaçóes de coordenadas do seguinte tipo. Considere dois sistemas
de referência inerciais K e K', qlle se deslocam ao longo de seus eixos x, e xi com uma
velocidade vetorial relativa uniforme u (Figura 14.1). A transformação das coordenadas de um
ponto de um sistema para o outro é claramente da forma

r{ :x1 *11

ri : .t:

r.ll : x,,

(14.1a)

Tàmbém, temos

!' : í (14.1b)

As Equações l4.l definem uma transformação de Galileu. Além disso, o elemento de compri-
mento nos dois sistemas é o mesmo e é dado por

I
J

(14.2)

(r4.3)
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O fato de que as leis de Newton são invariantes com relaçáo às transformaçóes de Galileu é
denominado de princípio da relatividade newtoniana ou invariância de Galileu. As equaçóes
de movimento de Newton nos dois sistemas são

1"1: trti,

: rn"ti : l;'i

A forma da lei de movimento é então inuariante a uma transformação de Galileu. Os termos
individuais não são invariantes, contudo, mas eles se transformam de acordo com o nresrno
esquema e são ditos couariontes.

: Lma boa discussão da necessidade experimental para a teolia da relatividacle pode ser encontrada em panofskr e
Phillips tPaG2. Capírrrlo ljr.
'r Efeitos relatir'ísticos em eletrcdinâmica são discutidos em Heald e Marion (Heg5, Capítulo l4).
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de seus

Podemos facilmente demonstrar que a transformação galileana é inconsistente com o
Postulado II. Considere um pulso de luz qlre emana de uma lâmpada de magnésio posicio-
nado no sistema ('. A transformação da r,elocidade r,etorial é encontrada na Equação l4.la,
onde consideramos o pulso de luz somente ao longo de x,:

f1 :Jr1 *i.t (14.4)

No sistema K', a velocidade vetorial é medida como ii : t:; a Equação 14.4, portanto, indica
que a velocidade escalar do pulso de luz é i'r : r' * i.,. claramente violando o Postulado II.

14.3 Transformação de Lorentz

O princípio da invariância de Galileu prer,ê que a velocidade da luz é difêrente em dois siste-
mas de referência inerciais que estão etn movimento relativo. Este resultado está em con-
tradição com o segundo postulado da relatividade. Portanto, uma nova lei da transformaçào
que torna as leis da Í'rsica relatiuisticanrcnte covariantes deve ser encontrada. f al lei da transfor-
mação é a transformação de Lorentz. O uso original da transformação de Lorentz precedeu o
desenvolvimento da teoria da relatividade einsteiniana,4 mas também decorre dos postulados
básicos da relatividade, que derivamos sobre esta base na discussão a seguir.

Se um pulso de luz de uma lâmpada de magnésio for emitido da origem comum dos
sistemas K e K' (consulte a Figura 14.1) quando são coincidentes, então, de acordo com o
Postulado II, as frentes de onda clbsen,adas nos dois sistemas devem ser descritas" por

,E' '; - t'r' : o|

,f .;- - ,'t''t: ttl
(14.5)

Já podemos \/er que as Equações 14.5, consistentes com os dois postulados da teoria da
relatividade, não podem ser reconciliadas com as transformaçóes galileanas das Equaçóes
14.1. A transformaçáo galileana permite uma Íiente de onda de luz esférica em um sistema,
mas exige o centro da frente de onda esférica no segundo sistema para deslocar a uma

a A transfirrmaçáo loi originalmente postulada por He ndrik Anton I-orentz ( I853- I 928) em 1904 para explical derelnri-
nados fenôrnenos eletromagnéticos, rnas as fórmulas foram criaclas antes, ern 1900, por.J..f. Larrnor. A completa gene-
lalidade da translormação não loi rczrlizada até o resultado deiitado de Einstein. \{. Voigt foi, na r,erdade, o primeir-o a

utilizar as equaçóes em Lrma discussão de fênômenos oscilatórios enr 1887.
; Consulte o Apêndice G.

o P-:
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velocidade vetorial rl em relação ao primeiro sistema. A interpretação das Equações 14.5, de
acordo com o Postulado II, é que cada observador considera q;e a sua frente de onda esférica
tem o seu centro fixo em sua própria origem da coordenada à medida que a frente de onda
se expande.

Estamosconfrontadoscomumdilema. Devemosabandonarosdoispostuladosderelatividade
ou a transformação galileana. Muitas evidências experimentais, lncluindo o experimen-
to de Michelson-Morlev e a aberraçáo daluz das esirelas, exigem os dois postulàdos. No
entanto, a crença na transformação galileana está enraizada em nossas *art., pela nossa
experiência cotidiana' A transformação galileana trouxe resultados satisfatórios durante
séculos, incluindo aqueles dos capítulos anteriores deste livro. A grande contribuição de
Einstein foi perceber que a transformaçáo galileana foi aproximada"mente correta, mas pre-
cisár'amos reavaliar nossos conceitos de espaço e tempo.

Repare que não consideramos t = t'nas Equações 14.5. Cada sistema, K e Ki possui seus
próprios relógios, e consideramos que urn relógio pode estar localizado .* qualquei ponto no
espaço. Esses relógios sáo todos idênticos, funcionam da mesma forma e estão iincionizãdos. nm
decorrência do fato de que a lâmpada de magnésio se apaga quando as origens são coincidentes
e os sistemas se deslocam somente na direção x1 com ..lução .r- oo outro, através da observação
direta. temos

(14.6)

(r4.7)

(14.8)

A man

As eqrr

Ess;

em hon
são nec,
sistemas
todas as

A trr
quantidr

Conforn.r
quando r

Eme
galileana:
nâmico te

fator prin
que as eq
eletrocliná
cia muito

As vel,

No tempo t : t' : 0, quando a lâmpada de magnésio se apaga, o movimento da origem o,
de K' é medido em K como send<r

xi : trl
.Y:i : .YrÍ

X1-Ut:0

xl :()
e no sistema K', o movimento de O' é

No tempo í: t' :0, temos ri : ,r, - r,i, mas sabemos que a Equação l4.la está incorreta.
Vamos supor que a próxima transformação é mais simples, isto é,

xi:y@,-at) (14.e)

onde 1 é uma constante que pode depender de l e algumas constantes, mas náo das coordena-
das xl , xi, r ou 1'. A Equação 14.9 é uma equação linear e nos garante que cada evento em r(
corresponde a um e somente um evento em K'. Essa hipótese adúional .Á rrorro derivação será
sttstentada se pudermos produzir uma transformação qr-re seja consistente comtodos os resultados
experimentais. Obsen'e que "y deve ser normalmente muitá próximo de I para ser consistente
com os resultados clássicos discutidos nos capítulos anteriores.

Podemos utilizar os argnmentos anteriores para descrever.o movimento da origem O do
sistema K tanto em K como em K'para também determinar

xr :7'(,rí +ttt') (14.10)
onde só temos que mudar as'elocidades relati'as dos dois sistemas.

o Postulado I exige que as leis da Íísica sejam as mesmas em ambos os sistemas de refê-
rência, tal que y : y'. substituindo xi da Equãção 14.9 na Equação 14.10, podemos resol'er
a equação restante para t':

(14.1I )

o Postulado II exige que a velocidade da luz seja medida para ser a mesma em ambos os
sistemas. Portanto, em ambos os sistemas, temos equações siÁilares para a posição do pulso
da luz da lâmpada de magnésio:
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A manipulação algébrica das Equações

v Vr*rW
As equaçóes de transformação completas agora podem ser escritas como

Xt :

.xi :
14.9-11

X1 - 7tl

Y | - r21c2
:Í2

t 
- ---!I ,,

(:'

Y 1 - v2/c2
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(14.r3)

,'1'l> (14.12)
,t')

l2 resulta em (consulte o Problema 1-1.1)

1

,I1

.Ir

.t3

t'

(14.14\

( 14.1 6)

Essas equações são conhecidas como a transformação de Lorentz (ou Lorentz-Einstein)
em homenagem ao físico holandês H. A. Lorentz, que demonstrou primeiro que as equaçóes
são necessárias para que as leis de eletromagnetismo tenham a mesma forma em todos os

sistemas de referência inerciais. Einstein demonstrou que essas equações sáo necessárias para
todas as leis da física.

A transformaçáo inversa pode ser facilmente obtida, substituindo a poÍ -a e trocando as

quantidades dimensionais e não dimensionais nas Equaçóes 14.14.

(r4.15)

Conforme a necessidade, essas equaçóes reduzem para as equações galileanas (Equaçóes 14.1)
quando rr --+ 0 (ou quando c -+ ,:o).

Em eletrodinâmica, os campos se propagam à velocidade da luz, assim as transformaçoes
galileanas nunca sáo permitidas. Na verdade, o fato de que as equações de campo eletrodi-
nâmico (equaçôes de Maxwell) não sáo covariantes para as transformações galileanas foi um
fator principal na percepção da necessidade de uma nova teoria. Parece-nos extraordinário
que as equaçóes de Maxwell, que são um conjunto completo de equações para o campo
eletrodinâmico e sáo coaariantes para as transformações cle Lorentz, foram deduzidas da experiên-
cia muito antes do advento da teoria da relatividade.

As velocidades medidas em cada um dos sistemas são indicadas por ?/.

.1,i, ),r,:7 
l.

,,, : #I

x:l : lÚ:'t
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Utilizando as Equaçóes 14.1,1, determinamos

De lorma sinrilar, determinamos

, dx'1 dx, - lrÍl
It,:-' it' ?,

tlt ' -11t,íl-

| 1(.t * 71
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Agora podemos determinar se o Postulado II é satisfeito diretamente. Um observador no
sistema K mede a velocidade do pulso de luz da lâmpada de magnésio como sendo ü1 : ( t1ã
direção x' Da Equação l1.l7a, um observador em K' mede

tt,r: 
(_ t,:.(:):.

l*1 \t-ul

conlorme exigido pelo Postulado II, independentemente da velocidade escalar relativa do
sistema tr.

Deterrnine a contração relativística do comprimento6 usando a transformação de Lorentz.

Soluçao. Considere uma haste de comprimento / colocada ao longo do eixo x, de um sistema
inercial K. Um obser-vador no sistema K' se deslocando com velocidade escalar uniforme u ao
Iongo do eixo x, (como na Figura 14.1) mede o comprimento da haste no próprio sistema de
coordenadas do obsen'adoq estabelecendo em um determinado instante de tempà l' a diferença
nas coordenadas das extremidades da haste, Íí(2) * xi(1). De acordo com as equações de
transformação (Equaçóes 14. 14),

ri(2) *,íi(l) : lxr(2) * xr(l)l * r,[r(?) - l(l)1

Vt - !'a1r
(14.18)

onde rr(?) -.r1 (1) : /.obsenequeosremposr(2)el(l)sãoostemposnosistema,(emque
as observaçóes são feitas. EIas não correspondem aos instantes em rf nos quais o observador
mede a haste. l)e fato, como í'(2) : l'(1), as Equações 14.14 fornecem

1(2) - /(l) : [.r,(2) - r,(l)]-1

O comprimento /' conforme medido no sistema 1(' é portantJ
/': ri(?) -.rí(l)

rjÀ contração do compt'itnento na direção do movimento loi proposta por G. F. FitzGerald (l85l-1g01) em 1gg2
conlo lrma possír'el explicaçáo da experiência do r,ento de éter de N{ichelson-Morley. Essa hipótese foi adotada quase
que imecliatamente por Lorentz, que começolr a aplicáJa em sua teoria da eletroclinârnica.
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A Equação 14.18 agora'se torna

contraçáo do comprimento Y : ryf *-,':1; (14.1e)

e, Para um observador estacionário em K, os oUetos em K/ também aparecem contraídos.
Assim, para um obsen,ador em movimento em relação a um objeto, as dimensões dos objetos
sáo coniraídas por um faror {l - p'na clireção dà movimená, 

"- que Ij = tt/c .

Uma consequência interessante da contração do comprimento de FitzGerald-Lorentz foi
relatada em 1959 por James Têrrell.i Considere um cubo de lado / se deslocando a uma
velocidade vetorial uniforme v em relação a um obsen,ador a uma determinada distância.
A Figura 14.2a mostra a projeção do cubo sobre o plano contendo o vetor velocidade v e o
observador. O cubo se desloca com o seu lado lB perpendicular à linha de visáo do obser-
vador. Queremos determinar o que o observador "vê", ou seja, em um cleterminado instante
do tempo no sistema de referência em repouso do obser-vador, queremos determinar a orien-
taçáo relativa dos cantos A, B, C e D. A visão tradicional (que foi incontestada por mais cle 50
anosl) era de que o único efeito é uma Íigura de dimensões reduzidas dos lados,4E e CD tais
que o obser-vador vê um tubo deformado de altura I mas de comprirnento lV I - Ê:. 'Ierrell
assinalou que essa interpretação ignora determinados fatos: Para que a luz dos cantos,4 e
D alcance o obsen'ador no mesmo instante, a luz de D, que dete percorrer Llma distância /
maior do que a de A, deve ter sido emitida quando o canto D estava na posição E. O compri-
mento DE éigtala(llc)u: /Ê. Portanto, o obsenador não vê apenas afaceAB, que é perpen-
dicular à linha de visão, mas também a face AD, que é paralela à linha de visão. Além dlsso,
o comprimento do lado AB é reduzido na forma normal puru tt/ t - Br. O resultado líquido
(l-igura 14.2b) corresponde exatamente à visão que o obser-vador teria se o cubo fosse roãado
por um ângulo sen lB. Portanto, o cubo náo é deformado. Ele sofre uma rotação aparente.
Da mesma forma, a declaração habituals de que uma esfera em movimento parece com um

-B

I
(a) I

I
Obsenador

FIGURA 14.2 (a) Um observador de longe vê um cubo de lados I em repouso no sistema K.
(b) Têrrell assinalou que, surpreendentemente, o mesmo cubo parece estar
girado se ele estiver se deslocando para a direita com r.elocidade vetorial v em
relaçâo ao sistema K.

rJ. Terrell, Ph1s. Rea. lf6, 1041 (1959).
8 Consulte, por exemplo, Joos e Freem:rn (Jo50, p. 242.1

(b)

Á'tt_
t p l-r.'/t _92
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elipsoide é incorreta. Ela parece ainda com uma esfera.e Computaclores podem ser utiliza-
dos para mostrar resultados extremamente interessantes do tipol0 que .rtulno, discutindo
(ligura 14.3).

FIGURA 14.3 Um arranjo de barras retangulares é r,isto de cima em repouso na Íigura
à esquerda. Na figura à direita, as barras estáo se deslocando para a
direita com r : 0,9c. As barras parecem contrair e girar. Citaão por
P-K. Hsiung e R.H.p Dnnn, consuhe Science News lB7, 292 (1gô0).

use a transformação de Lorentz para determinar o efeito da dilatação do tempo.

Soluçdo. Considere um relógio fixo em uma determinada posição (x,) no sistema K que pro-
duz indicaçóes de sinal com o inter-valo

Lt: t(Z) - t( t)
De acordo com a transformação de I-orentz (Equaçóes 14.14), um obser-vador no sistema K,
em movimento mede um inten,alo de tempo ar' (no mesmo relógio) de

Àt':l'(2)-/'(l)
I i'r,(2tl I ur,(l)l
i /(2) - --- i * | tr t) - -"';'' IL (' l L (: j

vi*"W
Porque xr (2) : xr ( 1) e porque o relógio é fixado no sisrema K, remos

t(2\ - r(l\t ., _

Yl - u2/r:2

(14.20)
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Assim, para um obsen'ador em movimento em relação ao relógio, os inten,alos de tempo
parecem ser prolongados' Essa é a origem da frase "relógios em màvimento andam mais deva-
gar". Como o inten'alo de tempo medido no relógio eÃ movimento é prolongado, o relógio

!) Uma discussão interessante de rotaçóes aparentes em alta r,elocidade é datla por \l p \{eisskopf, ph1s. 7bda1 lZ, r.t,
9, 24 (1960), reimpresso em .\m63.
r0 Constllte tarnbém um site interessartte na .\ustralian National Universiry: (.w,r\\r,.anu.edu.au/p6ysics/Searle/inclex.
litrnl>, Antorrt' C. Se arle (2003) e um altigo de NI. Cl. Chane, F. Lai e \\'. C. Chen, ICM Tiansactions on Graphi1s 15,
n" +, 265 (1996).
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realmente anda mais devagar. Obser-ve que o relógio é fixado no sistema 1(, x; (1) : xr(2),
mas não no sistema K', xi(1) + xi(2).

O argumento do exemplo anterior pode ser revertido p o relógio fixado no sistema K'.
O mesmo resultado ocorre, ou seja, relógios em movimento arldam mais devagar. O efeito
é chamado de dilataçâo do tempo. E importante notar que o sistema físico não é impor-
tante. O mesmo efeito ocorre para um diapasáo, uma ampulheta, um cristal de quartzo e um
batimento cardíaco. O problema é de simultaneidade. Eventos simultâneos em um sistema

podem não ser simultâneos em outro em movimento em relação ao primeiro. O mesmo reló-
gio pode ser visualizado a partir de n sistemas de referência diferentes e estar funcionando
em r? taxas diferentes, simultaneamente. O espaço e o tempo estão intimamente entrelaçados.
Voltaremos a abordar este ponto mais adiante.

O tempo medido em um relógio fixado em um sistema presente em dois eventos é
chamado de tempo adequado e é usado o símbolo r. Por exemplo, Al : Àr quando um reló-
gio fixado no sistema 1( estiver presente etn ambos os eventos, x,(1) e.xi(z). A Equaçáo 14.20

se torna
51' : 7Ar (r4.2r)

Obsen,e que o tempo adequado é sempre a diferença do tempo mínimo mensurável entre
dois eventos. Os observadores em movimento sempre medem um período de tempo maior.

14.4 Verificação experimental da teoria especial

A teoria especial da relatividade explica as dificuldades existentes antes de 1900 com a óptica
e o eletromagnetismo. Por exemplo, os problemas com aberração estelar e o experimento
de Michelson-Morley são resolvidos desconsiderando o éter, mas exigindo a transÍbrmaçáo
de Lorentz.

Mas e quanto às novas previsões surpreendentes da teoria especial - contraçáo do com-
primento e dilataçáo do tempo? Esses temas são abordados todos os dias nos laboratórios do
acelerador de física nuclear e de partículas, onde partículas sáo aceleradas a velocidades esca-

lares próximas à da luz, e a relatividade deve ser considerada. Outros experimentos podem ser

realizados com os feuômenos da natureza. Examinamos dois deles.

Decaimento de múons

Quando os raios cósmicos entram na atmosfera mais externa da Tbrra, eles ir.rteragem com as

partículas e criam chut,eiros cósmicos. Muitas das partículas desses chuveiros sáo mésons z,
que decaem para outras partículas chamadas de múons. Os múons também são instár,eis e de-
caem de acordo com a lei de decaimento radioativo, N : Ài, exp ( *0.693 t/ tti, , onde No e l'I
sãoonúmerodemúonsnotempoÍ:0el,respectivamente,e4.réameia-vida.Noentanto,
múons suÍicientes atingem a superfície da'Ierra e podemos detectá-los facilmente.

Vamos supor que montamos um detector no topo de uma montanha de 2.000 metros e
contamos o número de múons que se deslocam a uma velocidade escalar próxima a u : 0,98c.

f)urante um determinado período de tempo, contamos 103 mÍrons. A meia-vida de múons é

conhecida por ser 1,52 X 10-6 s em seu próprio sistema de referência em repouso (sistema K).
Deslocamos o nosso detector ao nível do mar e medimos o número de múons (sendo
u : 0,98c) detectados durante um período igual de tempo. O que podemos esperar?

Determinados classicamente, os múons que se movimentam em uma velocidade escalar
de 0,98c percorrem os 2.000 metros em 6,8 x 10-1i s, e 45 múons devem sobreviver ao voo de
2.000 m ao nível do mar de acordo com a lei de decaimento radioativo. Mas a medida experi-
mental indica que 542 mírons sobrevivem, um fator de aproximadamente 12.

i

t5
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Este fenômeno deve ser- tratado relativisticamente. Os múons em decaimento estão
se deslocando em alta velocidade escalar em relaçáo aos experimentadores fixos na-Ibrra. Observamos, portanto, que o relógio de múons está funcionando mais devagar.
No sistema de reÍêrência em repouso de múrons, o período de tempo do voo de múons náo é
At:6.flxl0-t;smassimÀÍ/^7.Parau:0,98r:,y:5,entãomedimosotempodevooem
um relógio em repouso no sistema de múons como sendo 1,36 x lO*ti s. A lei dà decaimenro
radioativo prer'ê que 538 múons sobrevivam, muito mais perto de nossa medida e dentro
das incertezas experimentais. Um experimento semelhante a este verificou as previsões de
dilatação do tempo.rr

Examine o decaimento de múons discutido do ponto de vista de um observador se deslo-
cando com o múon.

soluçao. A meia-vida do múon, de acordo com o seu próprio relógio, é 1.52 x l0-ti s. Mas
um obsen'ador em mot,imento com o múon náo mediria a distância do topo da montanha ao
nível do mar como sendo 2.000 m. De acordo com esse observador, a distância seria apenas
400 m. A uma velocidade escalar de 0,98c, o múon leva apenas 1,36 X 10-6 s para percor-
rer 400 m. Um observador no sistema do múon preveria que 538 múons iriam sóbreviveq de
acordo com um observador na Têrra.

O decaimento de mÍrons é um excelente exemplo de um fenômeno natural que pode
ser descrito em dois sistemas que se deslocam um em relação ao outro. Um observádor vê o
tempo dilatado e o outro observador vê o comprimento contraído. Cada um, porém, prer,ê
um resultado de acordo com o experimento.

Medições do tempo em um relógio atômico
Uma confirmação ainda mais direta da relatividade especial foi relatada por dois físicos ameri-
canos, J. C. Hafele e Richard E. Keating, em 1972.12 Eles usaram quatro relógios atômicos
de césio extremamente precisos. Dois relógios foram levados com regularidaáe em aviões
comer-ciais ajato ao redor do mundo, um no sentido leste e um no senticlo oeste. Os outros
dois relógios de referência ficaram fixados na Têrra no Obserwatório Naval dos EUA. Uma
transição hiperfina bem-definida no estado fundamental do átomo t:t3cc tem uma frequência
de 9.192.63 1.770 Í{z. e pode ser usada como uma medida precisa de um período de tempo.

O tempo medido nos dois relógios em movimento foi comparado com o tempo dos
dois relógios de referência. A viagem para o leste durou 65,4 horas com 41,2 horas àe voo.
A viagem para o oeste, uma semana depois, levou 80,3 horas com 48,6 horas de yoo. As
previsóes são dificultadas pela rápida rotaçáo da Terra e por um efeito gravitacional da teoria
geral da relatividade.

Podemos obter alguma percepção do efeito esperado, desprezando as correçóes e calcu-
lando a diferença de tempo como se a'Ibrra não estivesse girando. A circunferência da Têrra
é de cerca de 4 x 107 m, e uma velocidade escalar típica de avião a jato é de cerca de 300 m/s.
Um relógio fixado no solo mede um tempo de r,oo Iu de

(r4.22)
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rr O experimento loi relatado por B. Rossi e D. B. Hall em pÀ..1s. Rei,t.,59,223 (l94l). Um filme intitulado,,Dilatação
clo ternpo. Consulte também D. H. Fiisch eJ. H. Smith, Am.J. phys., Bl, 342 (1963).
P CcrnstrlteJ. C. Hafele e Richard E. Keatir-rg, Scien.ce,l77,166-170 (1972).
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Cgmo o relógio em movimento funciona mais devagar, o obser-vador na Terra diria que o
relógio em movimenro só mede .I : .n,fl 
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onde somente a primeira e a segunda partes da expansáo da série de potência puru {T - B,sáo mantidas porque B2 é muito pequena.

rr: l(-tnn:u-\'
2 \3 x lo" n,/r) ( l'33 x lor s)

: 6.65 x 10-8s : 66.i; ns

Essa diferença de tempo é maior do que a incerteza da medição. observe que, neste caso, o
relógio deixado na Terra realmente mede mais tempo em segundos do que à relógio em mo-
vimento. Isso parece estar em contradição com os nossos comentários urt..io..sl.onsulte a
Equação 11.21 e a discussão). Mas o período de tempo referido na Equação 14.21 éo rempo
entre duas batidas, neste caso, uma transição em l3acs, que medimos eL segundor. É raiit
lembrar. que os relógios em movimento funcionam mais lentamente, de modo !.r., .- segun-
dos, a diferença de tempo medido envolve menos batidas e, de acordo com a aénniçao dãum
segundo, menos segundos.

As previsóes e obser-vações reais para a diferença de tempo são

(t4.23)

(14.24)

Percurso Preüsto Observado

Leste
Oeste

-,10 + 23 ns
275 + 2l ns

-59 + 10 ns

ztJ : I ns

Novamente, a teoria especial da relatividade é verificada dentro das incertezas experimentais.
Um sinal negativo indica que o tempo no relógio em movimento é menor clo que o relógio
de referência da Têrra. os relógios em moviménto perderam tempo (funcionarâm de forma
mais lenta) durante a viagem para o leste e ganharãm tempo (funcionaram mais rápido) du-
rante a viagem para o oeste. Essa diferença é causada pela rátação da Terra, indicanáo que os
relógios voadores de fato bateram mais rápido o., *ui, derragar que os relógios de referência
na Têrra. A diferença de tempo positivo total é um resultadoão .f.lto pot.i.iul gravitacional
(que não discutimos aqui).

Descrevemos brevemente dois dos vários experimentos que têm verificado a teoria espe-
cial da relatividade. Não há medidas experimentais conhecidas que são inconsistentes com
a teoria especial da relatividade. O trabalho de Einstein , .rr. ."rp.ito resistiu até agora ao
teste de tempo.

14.5 Efeito Doppler relatiústico
o efeito Doppler do som é representado por um aumento da altura do som à medida que
uma fonte se aproxima_de um receptor e por uma diminuiçáo da altura à medida que a fonte
se afasta. A mudança da frequência do som depende do movimento da fonte ou do recep-
tor. Esse efeito parece violar o Postulado I da teoria da relatividacle até percebermo, q.,. úá
um sistema especial para as ondas de som porque há um meio (por exemplo, ar ou água) no
qual as ondas se movem. No caso da luz, no entanto, não há tal meio. Somente o *oürn.rr,o
relativo do som e do receptor é significativo neste contexto, e devemos esperar, portanto, al-
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gumas diferenças no efeito Doppler relativístico para a luz a partir do eÍbito Doppler normal
do som.

Considere uma fonte de luz (por exemplo, uma estrela) e um receptor se aproximando
um do outro com velocidade escalar relativa u (Figura 14.4a). Primeiro, considerê o receptor
fixo no sistema K e a fonte de luz no sistema K' se movimentando em direção ao receptor com
velocidade escalar z,r. l)urante o tempo Al, do ponto de vista do receptoç a fonte emitsn ondas.
Durante este tempo Â1, a distância total entre a dianteira e a traseira das ondas é

comprimento do trem de ondas : r:AÍ - zA/
O comprimento da onda é então

(14.25)

(14.26)
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De acordo com a fonte, ela emite n ondas de frequência uo durante o tempo adequado A Í,:

n: vu!/ (14.28)

I
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(a) Aproximação da lonte e do receptor

^//VWL --Nr'-\\
§( )I^t A»#j

(b) Afastarnento da fot.rte e do receptor

FIGURA 14.4 (a) Um observador no sistema K vê a luz proveniente de rrma fonte fixada no
sistema K. o sistema K' está se deslocando em direção ao obsen,ador com
velocidade escalar v. A frequência da luz obsen,ada em K aumenta em relação
ao valor obser-vado em K'. (b) Quando o sistema K, está se afastando do
obsen'ador, a frequência da luz diminui (o comprimento da onda aumenta).
Essa é a orisem do termo red shified (deslocado para o uemrclho).
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Este tempo adequado.al' medido por meio do relógio do sistema da fonte está relacionadocom o tempo Âr medido por meio do relógi. Íixaclo io sistema -K do receptor por

.ll' : A{
v

o relógio em movimento com a fonte mecle o tempo adequado, porque ele está presente noinício e no Íinal das ondas.

- 
sulsliturldo a Equação 14.29 na Equação 14.28, que por sua vez é subsriruícla por n naEquação 14.27, temos

,: | ,u
(t-{c)7

: _VI * i,r r:
1-1, u't

que pode ser escrito como

, : !]J4,,
{l * U"" aproximação da Íbnte e clo recepror

(t4.2e)

(14.30)

(14.31)

(14.32)

(r4.33)

(14.34)

E deixado para o leitor,(Problema 14.14) mosrrar que a L,quação 14.3I rambénr é r.álidaquando a fonte está fixada e o receptor se aproxima .à- ,,.lo.idade escalar ir.
- F'm seguida, consideramo-s o caso .- qir. zr fonte e o receptor recuam um clo outro corn

'elocidade 
vetorial zr (Figura 14.4b). A deri'ação é semelhantÉ uo qr. aczrba de ser apresen-tado, com uma pequena exceção. Na E,quação 14.25, a distância entr-e o início e o fim clasondas se torna

comprimer-rto do trem de ondas : 6ÀÍ * zrÀÍ
Essa mudança de sinal é propagada pelas Equações 14.30 e 14.3r, resurtando em

\/f - u:t,/fu:-.,.-.=_..-7)
1 * t/r -tt

\h-B
u : -__;_ ut, aÍastamento da fbnte e do receptorYt+B

As Equações 14.31 e 14.33 podem ser combinadas em uma equação,

\/t+p
u : --- /: utt e[eito Doppler relatir ísticov1 *p

*,r

se concordamos com o uso de .rm.si,al + para^ B$tt/t) quandcl a fonte e o receptor estão seaproximando nm do outro e um sinar - pu.o B quando erls estão se aÍàstand'.o efeito Doppler relatir'ístico é irnpártante na astronomia. A Equação 14.34 indica c*re,se a fbnte estiver se afastando em alta r'àlocidade escalar cle um obsen,ador, então uma menorfrequência (ou comprimento de oncla maior) será obsenodu po.u determinaclas linhas espec-trais ou frecluências características. Essa é a origem clo temo ia rlr',r1i (cleslocad.o para, aermellto).os comprimentos de ondas de luz'isível são àes'iados para o, .nrrrp.i-e,tos de .ncla r.,aislongos (vermelhos) se a fonte estiver se afastando de nó.s. As observações astronômicas i'di-cam que o universo está. se expandindo. Qu1n1o mais longe uma esrrela esrá, mais .afiao .taparece estÍrr se aÍàstando (ou maior o seu deslocamento-para o r.ermelho). Esses claclos são
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consistentes com a teoria do big-bang sobre a origem do universo, que se estima ter ocorrido
cerca de 13 bilhóes de anos atrás.

Durante um voo espacial para uma estrela distante, uma astronauta e seu irmáo gêmeo na

Têrra emitem sinais de rádio entre si em intervalos anuais. Qual é a frequência dos sinais

de rádio que cada gêmeo recebe do outro durante o voo para a estrela se a astronauta

está em movimento a u : 0,8c? Qual é a frequência durante o voo de l'olta na mesma

velocidade escalar?

Soluçao. Vamos usar a Equaçáo 14.34 para determinar a frequência dos sinais de rádio que

cada um recebe do outro. A frequência y,:1 sinal/ano. No trecho da viagem longe da Terra, B
: -0,8 e a Equaçáo l4'34 resulta em

,:9,.,
Vl+O,B

vo-T
Os sinais de rádio são recebidos uma vez a cada 3 anos.

Na viagem de volta, no entanto, Ê : +0,8 e a Equaçáo 14.34 resulta em u : 3uo. Assim,

os sinais dé rádio são recebidos a cada 4 meses. Desta forma, o gêmeo na Têrra pode moni-

torar o progresso de sua irmã gêmea astronauta'

14.6 Paradoxo dos gêmeos

Considere os gêmeos que escolhem carreiras diferentes. Mary se torna uma astronauta e Frank

decide ser um corretor da bolsa de valores. Aos 30 anos, Mary sai em missão para um planeta

próximo ao sistema estrelar. Mary terá de viajar em alta velocidade escalar para chegar até o

plurr.tu e voltar. Segundo Frank, o relógio biológico de Mary baterá mais lentamente durante
à viagem, assim ela envelhecerá mais devagar. Ele espera que Mary aparente ser mais jovem

do q.,e ele quando ela voltar. Segundo Mary no entanto, Frank parecerá estar se deslocando

rapidamente em relação ao seu sistema, e ela pensa que Frank estará mais jovem quando ela

voltar. Este é o paradoxo. Qual dos gêmeos estará mais jovem quando Mary (a gêmea em

movimento) voltar para a Terra onde Frank (o gêmeo flxo) permaneceu? Como as duas ex-

pectativas sáo táo contraditórias, a Natureza náo tem uma forma de provar que eles terão a

mesma idade?
Esse paradoxo existe praticamente desde que Einsteitr publicou pela primeira \rez a

sua teoria especial da relatividade. Variaçóes da discussáo foram apresentadas várias vezes.

A resposta correta é que Mary a astronauta, voltará mais jot em do que seu irmáo gêmeo.

Frank, que permanece ocupado em Wall Street. A análise correta é como segue. De acordo

com Frank, a espaçonave de Mary é lançada e rapidamente atinge uma velocidade esca-

lar de navegaçáo de u : 0,8c, percorre uma distância de 8 al (anos-luz) (al : um ano-lu2.

a distância percorrida pela luz em 1 ano) até o planeta e rapidamente desacelera para uma

curta visita ao planeta. Os tempos de aceleraçáo e desaceleração são desprezíveis em com-

paraçáo com o tempo total de r,iagem de 10 anos para o planeta. A viagem de volta tarn-

bér, l.ua 10 anos. Assim, no retorno de Mary à Têrra, Frank estará com 30 + 10 + 10 : :ltt

anos de idade. Frank calcula que o relógio de Mary está batendo mais devagar e que cada trecho da

vlage
anos

(
de ac

rênci
desac

parar
instar
deter
os clo

cia in
tais fc
salári,
um tr

Mory
'lerra.

Soluçt
viager
Man't
meltsa
conclu
anos cl

Nt
que NI

do ter.r

pelos I
a Fran
total d,
saber c

Dos2:
I; ano.
durant

As:
Man, e

14.7

A segur
não es1

prever r

alguma
acelera<
ultrapa:

l:lCortsrrlt



do

CAPITULO 14 - Têoria especial da relatir.idade 501

viagemdurasomente16/1 11.ç:6anos. Murypo.turrto,estarácomapenas30 + 6 + 6:42
anos de idade quando voltar. O relógio de Frzrnk está (quase) em um sistéma inercial.

, Quando Mary realiza as mediçóes de tempo em seu relógio, elas podem estar inválidas
de acordo com a teoria especial porque seu sistema não está ã* .r* siitema inercial de reÍê-
rência que se desloca em uma velocidade escalar constante em relação à Têrra. Ela acelera e
desacelera em ambos, a Têrra e o planeta, e para Íazer medidas de tempo válidas para com-
parar com o relógio de Frank, ela deve considerar essa aceleraçáo e desaceleraçáo. A taxa
instantânea do relógio de Marl ainda é dada pela L,quação 14.20, porque a raxa insrantânea é
determinada pela velocidade escalar instantânea r,.l:r Assirn, não há paradoxo se obedecemos
os dois postulados da teoria especial. Tàmbém é claro qual eêmeo está no sistema cle reÍbrên-
cia inercial. Mary realmente sentirá as forças de zrceleração e clesaceleração. Frank não sente
tais forças. Quando Mary voltar para a casa, sell innão gêmeo terá inr.estido seus 20 anos de
salário, tornando-a uma mulher rica aos .12 anos de iclade. Ela recebeu 20 anos de salário por
um trabalho que levou apenas 12 anosl

Mary e Frank enviaram sinais de rádio entre si em inten alos de I ano após ela ter deixado a
Têrra. Analise os tempos de recepção das mensagens de rádio.

Soluçdo. Na Equaçáo 14.4, calculamos que os sinais de rádio são recebidos a cada 3 anos na
viagem para fora e a cada { ano na viagem de volta. Primeiro, vamos examinar os sinais que
Mary recebe de Frank. Durànte a viagem de 6 anos para o planeta, Mary recebe somente dúas
mensagens de rádio, mas na viagem de volta de 6 anos, ela recebe dezoito sinais, entáo ela
conclui corretamente que o seu irmão gêmeo Frank envelheceu 20 anos e agora está com 50
anos de idade.

No sistema de Frank, a viagem de Mary para o planeta dura l0 anos. Até o momento em
qrre Mary chegar ao planeta, Frank terá recebido 10/3 sinais (ou seja, três sinais mais um rerço
do tempo do próximo sinal). No entanto, Frank continru u ,.."É.r um sinal a cada 3 anos
pelos 8 anos que Ieva o último sinal que Mary envia quando ela alcança o planeta para chegar
a Frank' Assim, Frank recebe sinais a cada 3 anos por mais 8 anos (total de l8 anàs) para um
total de seis sinais de rádio a partir do período de viagem para o planeta. Frank não tem como
saber que Mary parou e voltou até que a mensagem de rãdio, que dura 8 anos, ser recebida.
Dos 2 anos restantes dajornada de Mary segundo Frank (20 - l8 : 2), ele recebe sinais a cadaI
q ano' ou mais seis sinais. lrank conclui corretamente que Mary envelheceu 6 + 6 : 12 anos
durante a suajornada porque ele recebeu um total de l2 sinais.

Assim, ambos os gêmeos concordam acerca de suas próprias idades e da idade clo outro.
Mary está corlrt 12 e Frank está com 50 anos de idade.

14.7 Quantidade de movimento relatiústico
A segunda lei de Nervton, F : dpldt, é covariante sob uma transformação de Galileu. porranto,
não esperamos que ela mantenha srra forma sob uma transformação de Lorentz. podemos
prever dificuldades com as leis de Newton e com as leis de conversão, a menos que façamos
algumas alterações necessárias. l)e acordo com a segunda lei de Ner,vton, por e"ámplo, uma
aceleraçáo em alta velocidade escalar pode fazer com que a velocidade vetoriàl de uma partícula
ultrapasse ú, uma condição impossível de acordo com a teoria especial da relatividadÉ.
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Começamos por analisar a conselaraçáo da quantidade de movimento linear em uma

colisão livie de fàrças (sem Íbrças exreilras). Náo existem aceleraçóes. O observador A em

repouso no sistema K segura uma bola de massa nz, assim como faz o obser-r''ador B no sistema

Kise deslocando para a'direita com velocidade escalar relativa zr em relaçáo ao sistema -r(,

como na ligura t+.t. Os dois observadores jogam as,suas bolas (idênticas) ao longo de seus

respectivos ãir,r, ,r, o que resulta em uma .oliúo perfeitamente elástica' A colisáo, de acordo

..rÀ o, obsenadores dàs dois sistemas, é mostracla na Figura 111.5. Cada observador mede a

r,elocidade escalar de sua bola como sendo zi,:r'

primeiro. vamos examinar a conservaçáô da quantidade de movimento de acordo com o

sistema K. A velocidade vetorial da bola lançada pelo obser-vador A tem os componentes
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(14.35)

A quantidade de movimento da bola A estír na direção xr:

ft.r" : ttttu (14.36)

A colisão é perÍ-eitamente elástica, entáo a bola volta para baixo com velocidade escalar' A

mudança na quantidade de movimento obserl'ada no sistema K é

A1.r: : -2rrLuu
(14.37)

os d,
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A Equaçáo 14.37 também representa a mudança na quantidade de movimento da bola lan-

çu.lu p"io obsen ador B no siitema de movimento K'? Usamos a transformação da velocidade

,l.to.iol inversa das Equaçóes 14.17 (ou seja, trocamos as dimensionais e não dimensionais e

consideramos r,--) -rr) para determinar

lÍll : i' 

-t

uty:: -,,,,{t - ','41 (14.38)

onde uit :0 e uí:: -?r0.AquantidadedemovimentodabolaBesuamudançanaquanti-
dade de movimento durante a colisáo se torna

/p: -rn,,o,{Ç r'li

J1r1 : +2trttt,'\I - 1'1 i

As Equaçóes 14.27 e 14.40 não se anulam: A Etantidade de nto_uimento lineo,r não é conserurtda de

acordi com a teoria especial se llamos as clnüençõrs para a quantidade de moairnen,to da fisica cl'ítssica'

Em 
'ez 

de abandonar a lei de consen,açáo da quantidade de movimento, vamos buscar uma

solução que nos permita manter tanto essa lei quanto a segunda lei de Newton'

Assim como hzemos para a transformaçaó de Lorentz, consideramos a mudança mais

simples possível. \hmos supor que a forma clássica da quantidade de movimento llt u seja mul-

tiplicadá por uma consranae que pode depender da velocidade escalar À(ti):

(14.3e)

(r4.40)

(14.41)

(r4.42)

P: À(u)rru

No Exemplo 14.6, mostramos que o valor
I

À( ir) : \Ã-uW
nos permite manter a conser-vação da quanticlade de movimento linear. Observe que afonna

cla Équaçao 11.12 é a mesma encontráda para a transformaçáo de Lorentz. Na verdade, à

const;nt; À(z) é clado o mesmo rótulo: 7. No entanto, este 7 contém a velocidade escalar da

partícula ?í, enquanto a transformação de Lorentz contém a velocidade escalar relativa u entre

FIG
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os dois sistemas de referência inerciais. Esta distinção deve ser lembrada, pois muitas vezes
causa confusão.

Podemos fazer um cálculo plausível para a quantidade de movimento relativístico se usa-
mos o tempo adequado r (consulte a Equação 11.21) em vez do tempo normal /. Neste caso,

rlx dx dt
o: tn-: Dl--
' dr dtdr

tnv
p: .- = yilil]- VI- ur/r!

onde mantemos u : clx/dt como classicamente usado. Embora os obsen,adores não concor-
dem com dxldt, eles concordam com dxdr, onde o tempo adequado dr é medido pelo próprio
objeto em movimento. A relaçáo dtfu é obtida da Equação 14.21, onde a velocidade escalar z,

foi utilizada em y para representar a velocidade escalar de um sistema de referência fixo no
objeto que está se deslocando em relação a um sistema fixo.

A Equaçáo 14.45 é a nossa nova definição de quantidade de movimento, chamada de
quantidade de moümento relatiústico. Obsene que ela reduz ao resultado clássico para va-
lores pequenos de ulc.Era comum nos últimos anos chamar a massa da Equaçáo 14.45 de
massa de repouso mo e chamar o termo

,, : -4!: (notaçâo antiga)
V I - u-/c-

dx:ilt 
dt

K .{1

(a) Colisáo de acordo com o sistema r(

\/f -LrW

(14.43)

(14.44\

quantidadedemovimentorelatir,ístico (14.45)

r .xl

(b) Colisão de acordo com o sistema -K'

(14.46)

a massa relativística. O termo massa de repouso resultou da Equaçáo 14.46 quando zr : 0, e a
forma clássica da quantidade de movimento foi assim mantida: p : zzu. Os cientistas falaram
do aumento da massa em altas velocidades escalares. Preferimos manter o conceito de massa
como uma propriedade intrínseca e invariante de um objeto. A utilização dos dois termos
rekttiuístico e massa de repouso agora é considerada antiquada, embora os termos ainda sejam

d

fud..
:alai 1

-- c:,'-:

FIGURA 14.5 Observador A, em repouso no sistema Ílxo K, lança uma bola para cima no sistema K.
Observador B, em repouso no sistema K', que está se deslocando para a direita corn
velocidade vetorial v, lança uma bola para baixo de modo que as duas bolas colidem.
(a) A colisão de acordo com o obsenador A no sistema K. (b) A colisáo de acordo com
o observador B no sistema Kl Cada obsenador mede a velocidade escalar de sua bola
como sendo &n. Examinamos a quantidade de movimento linear da bola.
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utilizados algumas veze\. Vanlls sempre nos reíerir à massa m, qlu é a mesma massa d,e repoysy.
A utilização de massa relativística conduz muitas vezes a erros ao usar expressóes clássicas.

Mostre que a quantidade de movimento linear é conservada na direção x2 para a colisáo
mostrada na Figura 14.5 se a quantidade de movimento relativístico é usada.' 

'

Soluçao, Podemos modif,rcar as expressóes clássicas para a quantidade cle movimento já ob-
tida para as duas bolas. A quantidade de movimento para a bola A se torna (a partir da
Equação 14.36)

, lnul
//.\:.1 - Y I - ui/r2

(r4.47)

(14.50)

(14.5r)

(r4.52)

dae
defir

AEq
qualr

Se in
longr

A Eqr

Com a

A Eclul

gia cin
pequer

Mostre
u( r.

Soluçao

onde to,

À2r: : *2üLuo

{t-"W (14.48)

Antes de modificar a Egu1s,ao 14.39 para a quantidacle de movimenro cla bola B, primeiro
devemos encontrar a velocidade escalar da bola B conforme medido no sistema K. Vámos uti-
lízar a Equação 14.38 para determinar

"o: {u;" r''
: {ü', + lÊlt - t,'yô 04.49)

A quantidade de movimentopB2 é encontrada por meio da modificação da Equação 14..Zg:

onde
1,s..: -ttttt,,yYl - 1'21,.:

I
I 

-

Y I - ui/r)

- rr,rru{l: n'lê

Usando zr" da Equaçáo

Pst =

14.49, temos

ú-"W

- rn ru{l: i/}
l4r:: @

- Üt,u,o

{1 -r,W
41,,, : *2nnq1

{t -riyt
As Equações 14.48 e l4'52 se anulam, conforme necessário para a conservação da quantidade
de movimento linear.

14.8 Energia

Com uma nova dehnição da quantidade de movimento linear (Equação 14.4b) em máos, volta-
mos nossa atençáo para a energia e força. Manteremos nossa definição anterior (Equação 2.86)
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Í:rffi."T;ff.ffi:'il;l;*::.T:i""lho realizacro em uma partícura. o trabarho rearizado é

ll,r: ir . rk:'tt* .[-,

A Equação 2.2 para a segunda lei de Nervton
quantidade de morimenio linear

r: {!
tlt

repouso,7r =0e

(14.53)

para explicar a nova definição da
é modificada

Se iniciarmos a partir do
Iongo da direçâo da lrrrça.

-;.(Y nru\ (14.54)

velocidade vetorial u estará inicialmente ao

(14.55)

(14.56)

(14.57)

(14.5e)

;l

lt : / = ll,\yt)tr,) 
. Lt,tl

- ,,,1,, rr rr(y rr)

A Equação 11.b6 é inregrada por parres para obrer

'l': yttttr: - ,,,1'-=:!l_
.i,r Vl - u2/l:

= Yttrtt: * tn,rV'l - ,,'t/f 
I
Itr

: Tntur + ,t*2\í:;íF - ntc2
Com a manipulação algébrica, a Equação 14.57 se torna

7-: ryç2(l - tf/xt1-Í,2 - ,,,,,.)

/L,'\=,,.:(r ";;. )*m,2
onde todos os termos de potência ('u/c)t ou maiores sào desprezados porque Lr.{{ c.

A Equação 14'58 não parece se assemelhar em nada ao nosso resultado anterior para a ener-
11cmetici,7- .: !.n_n?_. No entanro, a Equação 14.5g de'e reduzir pa.a ] mu2 paravalorespequenos de velocidade vetorial.

l-:yntr\- »tr! energia cinética relativística (14.58)

yl:t: que a Equação 14'58 recluz ao resultado clássico para velocidacles escalares pequenas,

solução' o primeiro termo da Equação 14.58 pode ser expandido em uma série de potências:

rr:*ti t

:v-

7-: nrt:2 +)rrr, * ntc2
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I: - Dnt-
At

(14.60)

que é o resultado clássrco.

E importante notar que nem
a enel'gia cinética.

A L,quação 14.58 é reescrita

Desse modo,

onde

nem lym.u2 fornece o valor relativístico correto para
i,
, tnu'

energia total

(14.61)

(r4.62)

(14.63)

Os
sup

Re<

det.
rai(

fun<
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asslnl

A Equ
partícr
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Não e:

14.9

Na Seç,

O termo ntc2 na Equação 14.58 é chamado de energia de repouso e é denotado por 8,,.

F #l energia cle repouso

ltn.r'z : 7'* trtc2

E: 7-* Eo

A energia total, i' : yrnr:2, é definida como a soma da energia cinética e da energia de repouso.
As Equações 14.58-14.63 são a origem do famoso resultado relatir,ístico de Einstein da equila-
lência da massa e da energia (energia : mc2).Essas equaçóes são consistentes com esta in-
terpretação. Obsene que quando um corpo não está em movimento (a : 0 : 7-), a Equação
14.63 indica que a energia t«rtal é igual à energia de repouso.

Se a massa é simplesmente olrtra Í.orma de energia, então devemos combinar as leis de
conseração clássicas da massa e cla energia em uma lei de consenaçáo de massa-energia re-
presentada pela Equação 14.63. Essa lei é facilmente demonstrada no núcleo atômico, onde a
massa das partículas constituintes é convertida para a energia que liga as partículas individuais
umas com as outras.

@
Use as massas atômicas das partículas envolvidas para calcular a enersia de ligação de
um deutério.

Soluçao. Um deutério é composto por um nêutron e um próton. Usamos as massas atômi-
cas, porqlte as massas de elétrons se anulam.

massa do nêutron : 1,008665 u

nassa do próton (1H) : 1.007825 u

soma = 2,016490 u
massa do deutério (2H) : 2,014102 u

diferença : 0,002388 u

Essa diferença de massa-energia é igual à energia de ligação que mantém o nêutron e o pró-
ton juntos como um deutério. As unidades de massa sáo unidades de massa atômica (u), que
podem ser convertidas para quilogramas se necessário. No entanto, a conversão de massa para
energia é Íacilitada pela relaçáo bem conhecida entre a massa e a enersia:

I ur? : 931.5 Mi:V (14.64)
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A energia de ligaçáo do deutério é, portanro,

0,002g88 ur:2 X g3l,5Y+: 2,22 MeV
ull-

os experimentos nucleares da forma 7 + :2H 

,: : 
* p. indicam que os raios gama de energiasuperiores a 2,22 Mev sáo necessários para dividir o deutério em um nêutron e um próton.Reciprocamente, quando um nêutro.t ê u* próton se juntam em repouso para Ítrrmar umdeutério, 2,22 MeY de energia são liberador'nu fo.mu"de energia cinética do deutério e doraio gama.

Pelo fato de os físicos acreditarem que a quantidade de movimento é um conceito maisfundamental 
. 
do que energia cinética (por exemplo, não há lei geral de .orr...r,uçao a.energia cinética), sostaríamos de uma reiação p*, *u.ru-energia que incluísse a quantidadede movimento em vez de energia cinética.- começamos .ol, u Equação r4.4b para aquantidade de movimento:

1,:
lt2t'2 :

1/ruu

72m2u2c2

y,.,r(b)

rr! I
_- l

(- y-

x,ttl., , .

lUl', -r-

,[a ]:l-
uâr-i ,

E fácil mostrar que

assim, a Equação 14.65 se torna

Não existe Íóton em repouso.

F2c2 : l2rrrrl(t -

(14.65)

(14.66)

(14.67)

(14.68)

i)
y2 nt2 ca - rn7 11

E2 _ E'i

A Equaçáo 14'67 é uma relação cinemática muito útil. Ela relaciona a energia toral de umapartícula à sua quantidade de movimento e energia de repouso.
observe que um fóton não tem massa, de mãdo qr. á nq.,uç ão 14.67 fornece

J;z:p2c2+Iiil

1,.: pc fôton

L4.9 Espaço-tempo e quadrivetores
Na Seção 14.3 (Equação 14.5), observamos que as quantidades

3§,
Z1 Xl - rt-

3

S,,LtX,- - Ct -

:01

=oí
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são invariantes porque a velocidade da luz é a mesrna em todos os sistemas inercizris em movi-
mento relativo. Considere dois er,entos separados por espaço e tempo. No sistema (,

Àx7 : x;1sv6nto 2) - r, (evento l)

À1: I (et,ento 2) * t (evento l)

O intervalo À.ç: é inr,ariante em todos os sistemas inerciais em movimento relativo (consulte
o Problema l-1.34):

rlr\')s' : ./- (Â"1,): - r'1-\/r
l'. r

3

lrr : I.s,r : I,l\.,): - í.:rl/,r
7l'

A Equação 14.69 pode ser escrita como uma equação diÍêrerrcial:

(14.72)

semelhante à

(r4.73)

(14.69)

(14.70)

(r4.7t)

Considere o sistema K', onde a partícula está em repouso instantaneamente. Porque
dx|: fl"' : dxi: {) neste caso, ril' : dr, c't intenalo de tempo adequado discutido acima
(Eqtração 14.21). A Equação 14.70 se torna

-/-!(lí2: ,1r,, * rtxi * dxi * r2rh2

usando a transformação de Lorentz, a Equaçáo 14.72 fornece um resultado
Equação 14.21:

t 
(ll

(17:-

O tempo adequado r é, juntamente com a quantidade de comprimento l,r:, outra qsanti-
dade invariante de Lorentz.

Um conceito Írtil na relatividade especial é a de cone da luz. O comprimento invariante
À.r? sugere a adiçáo de cÍ como uma quarta climensáo às três dimensões espaciais x, re e xr. Na
Figura 14.6, plotamos ct uersus uma das coorclenadas espaciais euclidianas. A origem de (x, cl)
é o presente (0, 0). As linhas contínuas representam os caminhos per-corridos no passado e no
futuro pela luz. Uma partícula que percorre o caminho de I a B é consideracla càmo estando
em mot,imento ao longo de sua linha mundial. Para o tempo I < 0, a partícula esta\ra na parte
inferior do cone, o passado. Da mesma forma, para I > 0, a partícula se deslocará na parte
superior do cone, o futuro. Não é possível sabermos sobre os e\rentos fora do cone de luz. Esta
região, chan-rada de "outros lugares", exige que 2., > c.

Existem duas possibilidades em relação ao valor de Â.1:. Se À.r2 ) 0, os d6is eventos
terão um intervalo :Fo-espaço. É sempre possír,el encontrar um sistema inercial que se move
com u < c tal que os dois eventos ocorram em coordenadas de espaço diferenies, mas ao
mesmo tempo. Quando .\.i: { 0, os dois e\rentos sáo considerados como tendo um intervalo
tipo-tempo. E sempre possível encontrar um sistema inercial adequado em que os eventos
ocorram no mesmo ponto no espaço, mas em momentos diferentes. No caso À.ç: : 0, os dois
eventos são separados por um raio de luz.

Somente os eventos separados por um intervalo tipo-tempo podem ser conectados
de forma causal. O evento presente no cone de luz pode ser relaciãnado de forma causal
somente aos eventos na região passada do cone de luz. Os eventos com um intervalo tipo-
-espaço náo podem ser conectados de forma causal. O espaço e o tempo, embora distinios,
estão todavia complexamente relacionados.
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Cone cle luz

FIGURA 14.6 A variável rl é plotirda i,Í/)r!r1.r.r com a origern sendo o presel)te. .\s linhas
contínuas mais grossas inclicam os caminhos do passado e do futuro cla luz
e formam uln (o/1.' de lrLz. ()s espaços à clir.eita e à esquerda dessas linhas sár-r

considerados "outt'os lttear-es", porque não podemos chegar a esta região a paltir-
do presente. O caurinho rle,l a B representa urna 1úllia tnntdial, um caminho que
podemos tornar viajarrclo :r velocidades escalares inferiores ou is.rrais à cia luz.

A discussão anterior do espaço e do tempo sugere o Llso de cl como um quarto
parâmetro dimensional. Continuamos nesta linb de pensamento, definindo .1, = 71y 6
rl = ir'Í'. O uso do número imaginário 1( : V-l) não inclica que este componente seja
in-raginário. O número imaginhrio simplesmente n()s permite representar as relações de forma
concisa, matemática. O restante desta seção poderia simplesmente ser realizada também sem
o uso de i (por exemplo, x, = cl) mas a matemática seria mais complicada. C)s resultados Ílteis
são em termos de quantidades reais, físicas.

Usando x.t : i(: l e .vl : rr /', podem<)s escre\rer as Equações 14.5 comola

(r4.74)

A partir dessas equaçÕes, é claro que as duas somas devern ser proporcionais e, tendo em
vista que o mor,imento é sirnétrico entre os sistemas, a constante de proporcionalidacle é
unitária.l'-' Assim,

\il ., § ,.,

f,xi: f xri (r4.75)

Esta relação é análoga às rotaçóes tridimensionais. que preser-\'am a distância, e ortogonais
que estudamos anteriormente (consulte a Seção 1.4) e indica que a transfbrmação cle Lorentz
corresponde a uma rotação etrl um espaço quadridintension.al (chamaclo de espaço geodésico

1l De acorclo com a ('()nvenÇão padr'áo, usalros índices uregos (geralmente p orr u) para indicar os somatórios que
r'ão cle 1 a 4. Na teoria da relativiclacle, os úrdices latinos siro nolmalmente lesen,:rdos para os somatórios que r'ão de
Ia3.
li t,lma "prnr,a" é clacla no Apêndice G.
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A quantidade é chamada de quadrivetor se ela consiste de quatro componentes, cada um
dos quais se transformando de acordo com a relaçáo17

A!:}Àu,,rl, (14.7g)

onde Àu,, define uma transformaçáo de Lorentz. Quadrivetorls é

X : (x,, x,, r,, irt) e43ga)
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ou esPaço de Minkowskil6). As transformaçóes de Lorentz são, então, transformaçóes ortogo-
nais no espaço de Minkowski:

§,: LAu,,\t. (14.76)

transformação de Lorentz. A partir das Equaçóes

(l4.7eb)

onde a notaçáo da última linha significa que os três primeiros componentes (espaciais) de
X definem o vetor da posição tridimensional ordinária x e que o quarto componente é icl.
Da mesma forma, o diferencial de X é um quadrivetor:

7\ : 1dx, ic r1l) (14.80)

No espaço de Minkowski, o elemento de comprimento quadridimensional é invariante.
Sua magnitude não é afetada por uma transformaçáo de Lorentz, e essa quantidade é chamada
de quatro-escalares ou grandeza escalar mundial. A Equaçáo 14.71 pode ser escrita como

ar:yffi

xu

onde À*, são os elementos da matriz da
14.14, a transformação À é

e a Equaçáo 14.72 como

,b:!\,T-t..:!,t,c' n B r--
O tempo adequado dt é invariante porque é simplesmente
mento ds. Arazão do quadrivetor dX para o invariante dr
vetor, chamado de velocidade vetorial do quadrivetor:

(r4.81)

(14.82)

ilc vezes o elemento de compri-
é também, portanto, um quadri-

Os co

assilr-r

como (

onde ,

u2' ll r.
disting
do qtra
pois a r

onde

Os
compoll

Usando
nado à e

A quanti

onde p rc
da relati,

(14.83)

rG Herman Minkowski (1864-1909) fez contribuiçôes imporranres para a reoria matemática da relatividade e apresen-
tou como um quartô componente.
ri Náo fazemos distinção aqui entre os componentes do vetor couariante e con.h'aactriante. Consulte, por exemplo.
Bergmann (8e46, Capítulo 5).
It 

Quadrivetores são denotados exclusivamente por letras maiÍrsculas com tipo openface.

(# "*)
//X

v --- dr

19 Um qua,:l



)rtogo-

r l{.76)

paçoes

( 1,1.77)

rda um

( r{.78)

14.79a)

14.79b)

iai:, cle

rte c ral.

( l{.80)

ariante.
hamacla
mc)

( 1.1.81)

( l+.82)

compri-
quadri-

r l{.83)
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Os componentes da velocidade vetorial ordinária u são

_ O*,

tlt

pode ser expresso como

llt

assim, usando as Equaçóes 14.7 1 e 14.82, dr

: ,1,. /T- 1, >lI
V r': t dt2

Iv: , (u,ir)
VT - B:

e:í-ê,,p-)\Vr-B: /

A qr-rantidade de movimento do quadrivetor, portanto, pode ser escrita como

p: (p,,f )\ í,/

dr

tlr : rlt lí - p' (14.84)

como encontramos na Equação 14.73. A velocidade vetorial do quadrivetor pode ser escrita como

onde u representa os três componentes espaciais da velocidade vetorial ordinária, ru,,

zr, zr*. (Lembre-se de que a velocidade vetorial da partícula é agora denotada por u para
distingui-la da velocidade vetorial do sistema em mor,imento v.) A quantidade de movimento
do quadrivetor agora é simplesmente a massa vezes a velocidade vetorial do quadrir,etor,le
pois a massa é invariante:

F:llV (14.86)

(14.87)

onde
ltLC/\ :_

VI - B''

Os três primeiros componentes da quantidade de movimento do quadrivetor F são os

componentes da quantidade de mor,imento relativístico (Equação 14.15):

l'i : lri : ymuj, j:7,2,3
Usando a Equaçáo 14.63, o quarto componente da quantidade de movimento está
nado à energia total E:

P+ 
: Ynrt :

(14.85)

(r4.88)

(14.8e)

relacio-

(r4.90)

(14.e1)

e ai:<:s:l-

l' t\c:ll-Jlr,.

onde p representa os três componentes espaciais da quantidade de movimento. Assim, na teoria
da relatividade, a quantidade de movimento e a energia são ligadas de forma semelhante

ls Um quadriletor multiplicado por um quatro-escalar também é um quzrdrivetor



512 Dinâmica cLássica de partículas e sistemas

às que unem os conceitos de
Lorentz (Equação I1.77) para

espaço e tempo. Se aplicarmos a matriz
a quantidade de movimento p, teremos

, lrt - 1t,/ rt) li
/r1 : '-.-". --_- ----'-I'[ ,r_ u
?l: 1,,

P:t - P.t

[t - t.,lt,
,,'t 

- 
I t

.Vt-B,

de transformação de

(14.e2)

(r4.93)

(r4.94)

(14.95)

Usando os métodos desta seçáo, derive a Equação 11.67.

Solução' Se colocarmos a origem do sistema em mo'imento K' fixo na partícgla, teremos lí: zr. () quadrado da velocidade vetorial do quaclrivetor (Equação 14.g5) é invariante:

s /r, S,,., z'L - r!i.: z.l r - _--'-: _t.l
t, u 1-p,

Desse modo, o quadrado da quantidade cle movimento do quadrivetor também é invariante:

*- : ?r, = ,i:V: -* -,i:r.:
Apartir da Equação 14.91, temos tzrmbém, usanclo p .p : lr, : pi + pi + pi,

p::1;_l-.
(.--

Combinando as duas últimas equações, temos a Equação 14.67.

l;)z : p2ç't * m2/ : p2c2 + ll)l

G
Derive a

Soluçao.
em ntor i
rial de Á
dade esc
um sinal
a c), entii
deve ser'

tir,ístic:r 
1;

eK'.Asn

A transfor-r

Afimdec,
(Equação 

1

a partir (la (

Se multiplir.
velocidacle i

(lonsequenrc

Mesnro r;
tipos de r el,,i

fase de Llnla , "

Se definimos um.ângulo f tal que B : sen@, as relações relativísticas entre 
'elocidadevetorial, quantidade de movimento ê energia podem ser oütidas por meio clas relaçÕes trigo-nométricas envol'endo o tão chamaa., "t.út g.,to relatir,Ístico" (Figura r4.7),

I
A,l

i
O triângulo relatir,ístico nos permite encontrar as
quanticlade de movimento e energia por meio do

relações entre r.elocidacle vetorial,
uso das relaçóes trigonométricas.

FIGURA 14.7



Derive a regra de adição de velocidade vetorial.

Soluçao. Suponhamos que existam três sistemas de referência inerciais, K, K, eK,, que estão
em mot'imento colinear ao longo de seus respectir,os eixos x,. Considere que a velocidade veto-rial de('em relaçáo à deKéu, g ar.elocicladeverorial deÉ'em relaçãoà d.K, éar. Aveloci-

l{.g2) dade escalar de K' em relação à de K não pode ser z/1 + u2, porque deve ser possível propagar
trm sinal entre dois sistemas inerciais, e se ambas ,ràrrfá.ám *pe.iores ar72 1-u, inferiores
a c), entáo 1r, * zb ) r. Portanto, a regra pzrra a aclição ãe velociclades vetoriais na relatividade
deve ser diferente daquela na teoria galileana. A regra cla adiçáo da velocidacle vetorial rela-
til'ística pode ser obtida considerando-se a matriz delransformação de Lorentz, conectando K
e K'. As matrizes da transformação individual são

ÀÀ'-À :

io cle

1r '.

l{.93 r

illll(:

l{.9-1r

1{.95 t

id.r,:ic
ln _ -
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À,0,"-r,

A transformação a partir de K"para K é apenas o produto clessas cluas transformações:

f l'.t(l + §,Br) 0 0 iytz(§, +
100
0l 0

0 0 Tfl1lt*§r

À,,,"-r : À,t,,*r,Àr,-x :

A fim de que os elementos clesta matriz correspondam aos da matriz normal de Lorentz
(Equação 11.77), devemos identificar B e y para á fansformação de (,, -+ K como

(14.e6)

a partir da qual obtemos

(i, ; I 
'T)

:( 
T,,;I T)

:,)

t)

0

- iytt(Bt + §z)

T : 7J/1+ í1,Ér)l
§y : y,yr(§, + §r) J

(r4.s7)

(14.e8)

se multiplicarmos essa.última expressão por c, obteremos a forma usual da regra da adição davelocidade vetorial (r,elocidade e.scalar):'

-l):

Consequentemente, se ul < c e 7), < c, então tr < c também.

f,i-
;i

. Mesmo que as velocidades vetoriais d,e sinal nunca possam ultrapassar c, existem outrostipos de velocidade vetorial que podem ser superior., u i. Po. .*.-pt, a ueloci4acle aetorial 1e
fase de uma onda de luz em ,rm meio para o qual o índice de refração é inferior à unidacle é



5I4 Dinâmica clâssica de partículas e sistemas

superior a ú, mas a velocidade vetorial de fase não corresponde à r,elocidade vetorial de sinal
em tal meio. A velocidade vetorial de sinal é na verdade inferior a ú. Ou considere um canhão
de elétrons que emite um feixe de elétrons. Se o canhão é girado, o Í'eixe de elétrons traça
um determinado caminho em uma tela colocada a uma distância adequada. Se a velocidade
vetorial angular do canhão e a distância para a tela forem suficientemente grandes, entào a
velocidade vetorial do ponto que percorre toda a tela pode ser qualquer velocidade vetorial,
arbitrariamente grande. Assim, a uelocidacle escalar de grauaçao de um osciloscópio pode ul-
trapassar c, mas, novamente, a velocidade escalar de grat,açáo não corresponde à velocidade
vetorial do sinal, ou seja, a informação náo pode ser transmitida de um ponto na tela para
outro por meio do feixe de elétrons. Neste dispositivo, um sinal pode ser transmitido apenas
a partir do canhão para a tela, e essa transmissão ocorre na velocidade vetorial dos elétrons
no feixe (ou seja, < c).

@
I)erive o efeito Doppler relatir,ístico se o ângulo entre a fonte de luz e a direção clo movi-
mento relativo do obser-vador for 0 (Figura 14.8).

Solução. Este exemplo pode ser facilmente resolvido usando o quadrivetor quantidade
de movimento-energia, por meio do tratamento da luz como um fóton com eÀergia total
l:) : hv. A fonte de luz está em repouso no sistema 1( e emite uma frequência única uo.

E: hv1., (14.se)

(14.100)

O observador que se desloca para a direita no sistema K' mede a energia E' paraum fóton
de frequência y'. Da Equação 14.92, remos

li ltun
P:;:;

(14.101)

(14.102)

onde f;,

que é er
muito p

como na

(0:0)

como n;l

Pode
movimer
porque.
mento dr

14.10

As dinânr
face dos :

esfera da
partícula
da quanti

De acorcit
de molirr

Agora, pr,
na Equaç;
Equação 1

Esta exigJe:

da velocid

1;r:yeruo_up)

(a)

FIGURA 14.8 uma Fonte de luz fixa no sisrema K emite luz em frequência única rn. um
obsen,ador no sistema K', se deslocando para a direita a uma velociáade
vetorial v em relaçáo a K, mede a frequência da luz como sendo y,.
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onde 11 
: fr cos0. A Equação 14.102 se reduz a

v':yvç(l -Bcos0) (14.r03)

que é equivalente à Equação 14.34, dependendo do valor de 0. No começo, o observador está

muito para a esquerda da fonte, e à medida que o observador se aproxima da fonte (0 : rr),

como na Equação 14.31. Num momento muito mais tarde, o obsen,ador está se afastando
(f):0)e

(14.105)

!t + a
v' - ut): ,-:- obsen,ador se aproxima da fontevt-B

,' : --!;:: obsen.ador passa a lonre.Vt-B''

(14.104)

,,'| : ,, ú 4 obsen,ador se afasta da Í'onteu:up 

-
Vl+B

como na Equação 14.33. Quando o obsen'ador só passa a fonte (0 : T /2) ,

le
-^!lA!

(14.106)

Podemos também considerar o caso em que o obser-vador esteja em repouso e a fonte em
movimento (consulte o Problema 14.18). Continuamos a obter as Equaçóes 14.104-1.1.106
porque, de acordo com o princípio da relatividade, náo é possível distinguir entre o movi-
mento do observador e o movimento da fonte.

14.10 Função lagrangiana na relatiüdade especial

As dinâmicas lagrangiana e hamiltoniana (discutidas no Capítulo 7) devem ser ajustadas em
face dos no\ros conceitos apresentados aqui. Podemos estender o formalismo lagrangiano na
esfera da relatividade especial da forma descrita a seguir. Para uma única (náo relativística)
partícula que se desloca em um potencial de velocidade vetorial independente, os componentes
da quantidade de movimento retangular (consulte a Equaçáo 7.150) podem ser escritos como

p,: *{ (14.107)

De acordo com a Equaçáo 14.87 , a expressão relativística para o componente da quantidade
de movimento ordinário (isto é, espaço) é

nlLll
P,' v1- p,

(14.108)

(r4.r0e)

Agora, precisamos que a lagrangíanarelatiuística, quando diferenciada em relação a uri como
na Equação 14.107, produza os componentes da quantidade de movimento fornecidos pela
Equaçáo 14.108:

dL nttt;

âtt, \/t - B,

Esta exigência envolve apenas a uelocidade uetorial da partícula. Assim. esperamos que a parte
da velocidade vetorial independente da lagrangiana relativística mantenha-se inalterada do



caso náo relativístico. A parte da velocidade vetorial defiend,ente, entretanto, pode não ser mais
igual à energia cinética. Por isso, escrevemos
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L= 7"" * (,t

onde [' : L,(r,) e 7-"' : 7-* (tr,). Afunção 7'* dete satisfazer a relação

ô7''' _ tntti

(tui yl _ p:
Verifica-se facilmente que uma expressáo adequada para 7"' (além de uma possível constante
de integração que pode ser suprimida) é

T-* * *rr,;1f 4t (14.r 12)

consequentemente, a lagra,giana relativística pode ser escrita como

L: *u,r'{t:@ * t,, (14.1 l3)

(14.110)

(14.1 1 1)

(14.114)

rlvaçao
da rel:rt
tivística
tiva. Es

anterio.
partícuJ
centro (

Usandc
mento l

onde, cr

En.r

ratí)rio
K'(con,
sistema:
relaçÕe:
de Lore
modo c1,

inicialnr
se deskr
mento it

e as equaçóes de movimento são obtidas na forma padrão a partir das equações de Lagrange.
observe que a lagrangiananã.o é dada por I j 

Lr, porque u 
"*p..rrào 

ielativística"para a
energia cinética (Equaçáo 14.58) é

t:-:!:*ttrr:
VI - B:

A hamiltoniana (consuke a Equação 7.r5z) pode ser calculada a partir de

íÍ§ll:,1-tr,l,* I.

t..! -l)
_ § /',t ttl(':7;* , -,

onde usamos as EquaçÕes 14.l0B e 14. 113 e mudamos purn fT - B, para 7 r. Desse modo,

rr : : * !!+ {': L= rprr, + rn2c'1) + (i
y ut(- y y tnt.. '

l-2:-+ {,I
yfiu'^

:E+(t:.1'+u+?,0
(14.1 l5)

l4.ll Cinemática relatiústica
No caso em que as velocidades vetoriais em um processo de colisão náo são desprezíveis em
relação à velocidade da luz, torna-se necessário.,iu. u cinemática relatiaística. Na discussão do
capítulo 9, aproveitamos as propriedades do sistema cle coordenada do cer.rtro de massa na de-

A hamiltoniana relatir'ística é igLral à energia total definida na Seção ll.B mais a energia po-
tencial. EIa difere da energia total utilizadá anteriormente no Capítulo 7 até agora, inc'iuindo
a energia de repouso.
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rivação de muitas das relações cinemáticas. como a massa e a energia são interligadas na teoriada.relatividade, já não faz mais sentido falar do sistema de "centro de massa,,. Em cinemática rela-tivística, usa-se um sisrema de coordenacla "centro da quantidade de movimento,, como alterna-ti'a' Fsse sistema possui 
1 T:sma propriedade .sr.r,.iuj do sistema do centro cle massa utilizadoanteriormente - a quantidade de movimento linear total no sistema é zero. portanto, se umapartícula de massa zz, colidir elasticamente com uma partícula de massa m2, elttã.o,no sistema docentro de quantidade de movimento, teremos

l,i : P; (14.1 16)

Usando a Equação 14.87, os componentes de espaço clo quadrivetor da qualtidade de movi-mento podem ser escritos como

(r4.rt7)

onde, comoantes, 7 = l/\/l - p, e B = u/c.
F'm um problema de colisão, é conveniente associar o sistema cle coordenadas de labo-ratório com o sistema inercial K e o sistema do centro de quantidacle de mor,imento coml(' (consulte a ligura 14-9). uma simples transformação de Loren tz, ettã.o,conecta os doissistemas' Para derivar as expressões iinemáticas relãtivísticas, o procedimento é obter asrelações do centro de quantidade de movimento e, em seguida, executar a transformaçãode l'orentz de volta ao sistema de laboratório. Escolhe-"o. o, eixos de coordenadas demodo que M, se desloca ao longo do eixo x em ,K com velocidade escalar ,,. ro.q.r. ,r, .rtainicialme,te em repouso em r/, = 0. Em *',\r-rr-desloca com 

'elocidod..'r.uruir!. ãrrr-
se desloca em relação a K também com velociãade escalar tr're na mesma direção do mo'i-mento inicial de mr.

iltj

Sistema K
Sistema de laboratór-io

u1

+ v

(a) condiçáo inicial

(c) condição final

Sistema K'
Sistema do centro de

quanticlade cle mor,imento

ttt 2
a

u2=

t)l I u1 t; ttL2

(b) condiçiro inicial

(d) condiçáo finat

FIGURA 14.9 A colisáo erástica esquemárica da Figura g. r 0 é reexibicla c.m
os sistemas K e K, indicados.
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Partindo do fato de que sy = GlL remos

P| : »4tt'rY i : ntlt: Biy i

= ,,r,rf y!:1 : tn2c{y:;, - l
*Pt

Têmos também

assim, a Equação l4.l l g pode ser utilizada para obrer

,r,, \/y!- 7 : (ntgB1y1 * Brru1cy)y!2
: rllcty;fy-, -1 - yr{í;, - t)
: )rrt^Vn,;. _ 

,

Essas equações podem ser revolvidas para yi e y!: em termos de 71;

, Dt1

7rr- .tL,t

.Ü1,)

lt*- ./D1ffi

At
din

:LTfl[:tia.igualdade 
das quanticlades cle movimenro no sisrema do cenrro de quantidade

De acordo com a Equação r4.g2, a transformação da quantidade de movimento(de(aK')é

t'i:(t,-*'r)r;\ í- /

,)y1 _ tn1ulf 1l
l'., : ntç2y j

(r4.1 l8)

(l4.lle)

(14.1201

(14.l2l)

(t4.122a)

(r4.122b)

(14.123a\

Par:

onde
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Com,

O sin
fne te(

L'
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Portarr

(O sina
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limite 1

tivamer

Usa

t! *

Em seguida' escrevemos as equações de transformação clos componentes de quantidadede movimento a partir de ('áe volta para K após o esparhamento. -remos 
agora os doiscomponentesx e):

/ u!, \l)t,:ll,i,r-t:íly:.\r'/
: (tt1c§lyl cos á + nrrcsiyí)yz
: rnrcyiy!,(Bi cos 6 + Bj)

(obsen'e que' porque a transformação é de K' a K, um sinal de mais aparece antes clo se-sundo rermo, em contrasre com a Equação 14.l lg.). Alé- airro,

l\., = qc§iyjsen 0 (14.123b)
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A.tangente do ângulo de espalhamento de laboratório $ é dadapor f-r,,, /p1... portanto, divi-dindo a Equação l4.l23b pela Equação ll.l23a,obremos

l{.1t8)

nticlacle

'imento

l4.l l9)

l{.1 20 )

l{.121 r

{.l22ar

1.122b r

rtid-r,.ir
16 ,:i -.

1-l 23a ,

d,-r-

1-123b

It8ú: 
,

sen 0

7{cos0+(p;/p't)
Usando a Equaçáo 14.ll7 para expressar sí/Êi, o resultado é

€ú:+
1,t

Para a partícula de recuo, temos

/ t,!, \
P:.:(P-..*it:',ly:.\r-/

: (*rn2cB!r7{ cos 0 + m2c§!2y|y2

: rn2r'B!2yi2(l - cos íl)

onde um sinal de menos aparece no primeiro termo porque p;.,
oposlo d. y', .. Além disso.

lh,r: -n"cBlrY!,sen0

sen â

cos0 + (rnry'1/rn2y!2)
(r4.124)

(t4.t2ba)

é direcionado para o lado

(14.125b)

(14.126)

(14.127)

(14.128)

(14.12e)

(14.130)

1 sen Í,

7.', I - cosd

o sirral de menos em geral indica que se mrfot: espalhado paravalores positivos de ry', então
m2Íecua na direçáo nesativa de (.

Um caso de interesse especial é aquele em que ntl : nt2. Das Equaçõ es 14.122, temos

Yi:v:.:.8\'2
As tangentes dos ângulos de espalhamento se tornam

Como antes, a tangente do ângulo de recuo de laboratório ( é dada por p2.,/p2,::

il\ = |n.o

tc4r: l*y,
-2 sen 0

T-e
ts (: -./;-=' Vt+lt

I * cosíJ

sen ú

I r cosíi
Portanto, o produto é

I
tgr,tg(:-_ ntt:tl,rrTr

(o sinal de menos não é de importância fundamenral. Ele apenas indica que ry' e ( são medi-
dos em direções opostas.)

Descobrimos anteriormente que no limite não relativístico havia sempre um ângulo retoentre os vetores velocidade final no espalhamento de partículas de igual massa. D."fato, .rolimite 7l -+ l, as Equações 14.128 e l[.tZg se tornam iguais às Equações g.69 e g.73, respec-
tivamente, e assim (t + i : r/2. A Equação 14.130, n]o entanto, mostra o caso relativístico
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,lr+t<z',/2.Assim,o
não relativístico. Para
se torna

Angulo de
espalhamento
fonnado, f

ângulo formado no espalhamento é sempre menor do que no limite
espalhamenro e ângulos de recuo iguais (,1,: O, a Equação 14.130

/ ,t \l ..1rsú:( -1 ',\t + Yt) 
' )ttt : t)t 

'

14.'.

e o ângulo for,'rado entre as direções das partículas espalhadas e de recuo é

Ó=ú+{=2(t
/ 2 \, ':2tg-'( 

- 
t t)tt:)1.,

\l + Yr./
(r4.l3l) 14.3

A Figura 14. 10 mostra @como uma função de 7, até l, = 20. grn 7r = 10, o ângrrlo formado éde aproximadamente '16o.,Este valor de 7, corràsponá. o .,rro velócidade veto"rial inicial queé 99,5vc da velocidade da luz. De acordo com a Equação 14.58, a energia cinética é dada por7-, : rnrc2(y, * 1). Portanto, um próton com 7t :10 teria uma energia cinética de aproxima_damente 8,4 Ged enquanto um elétron com a mêsma velocidade vetorial teria 7l - 4,6 N4eV.20 14.4.

14.5.

14.6.

,,4 
15 20

FIGURA 14.10 O ângulo de espalhamenro formado, ó : ,1, + | é mosrrado como
uma.firnção do parâmetro relativístico 7r para rn, = nto.para
espalhamento não relativístico (7r : l), àite ângulo é sempre g0..

usando as propriedades de transÍbrmação do quarto componente do quaclrivetor dequantidade de mo'imento (ou. se.ja, 
1 energia total), é possÍr'el obter os análogos relativísticosde todas as equações de energia que já deri"vamos orrt.iio.-.rrte no limite não relativístico.

14.7.

14.8.

14.9.

PROBLEMAS

14.1. Prove a Equaçáo 14. l3 usando as Equações l4.g a 14.12.

14.10.

14. I l.

20 Essas unidades de energia são definidas no problema
erg: 1,602 X 10-10J.

14.39: I Ge\'= 103 NÍeV = IOe eV = 1.602 x t0:] 14.12.
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14.2. Mostre que as equaçóes de transformaçáo que ligam os sistemas K' e K (Equações 14.14) podem
ser expressadas como

= .rt cosh a - rÍ senh a
: trr' r,l : 'r,r

I.: ltoslr rr - senh rt

onde tanh o : 1t/ c.Mostre que a transfo.*urrotd. Lorentz corresponde a uma rotação por um
ângulo lct no espaço quadridimensional.

14.3. Mostre qrre a equação

Y:? - !Ü:,
12 í)t2

é invariante sob uma transformaçáo de Lorentz, mas não sob uma transformação de G.alileu.
(Esta é a equaçáo de onda que descreve a propagaçáo das ondas de luz em espaço livre).

14.4. Mostre que a expressão para a contraçáo de FitzGerald-Lorentz (Equação 14. 19) também pode
ser obtida se o obser-vador no sistema K' medir o tempo necessário para a haste passar por um
ponto fixo nesse sistema e, enr seguida, multiplicar o resultado por u.

14.5. Qual é a forma aparente de um cubo em movimento com uma velocidade vetorial uniforme
diretamente em direção a ot longe de um obsen'ador?

14.6. (lonsidere dois eventos que ocorrem em pontos diferentes no sistema K no mesmo instante L Se esses

dois pontos estáo separados por ulna clistância ^lx, mostre que no sistema K'os eventos não são si-
multâneos, mas estáo separados por um inten alo de tempo !. t' = - uy \x i t,2.

L4,7. Dois relógios localizados nas origens dos sistemas K e K' (que têm uma.r.elocidade escalar rela-
tiva r) estáo sincronizados quando as origens coincidem. Depois de um tempo l, um obsen,ador
na origem do sistema K obsen,a o rclógio l(' por meio de um telescópio. Qual é a leitura do
relógio K'?

14.8. Em seu artigo de 1905 (consulte a traduçáo ern Lo23), Einstein afirma: "Concluímos que o reló-
sio em eqr-rilíbrio no equador deve andar mais devagar, por uma diferença muito pequena, que
um relógio precisamente semelhante situado em um dos polos sob condições contrárias idênti-
cas". Despreze o fato de que o relógio do eqr-rador não sofre movimento uniforme e mostre que,
depois de um séclrlo, os relógios se diferenciaráo em aproximadamente 0,0038 s.

14.9. Considere um fosuete relativístico cuja velocidade vetorial em relaçáo a um determinado sistema
inercial seja l e cujos gases de escape sejam emitidos a uma r,elocidade vetorial constante I/ em
relaçáo ao foguete. Mostre que a equação de movimento é

,,,!,'- t'!tl -É.1 - 6

onde rz : m(A é a massa do fogrete em seu sistema de referência em repouso e § : tt/ t.

14.10. Mostre pelos métodos algébricos que as Equações 14. 15 decorrem das Equaçoes 14. 14.

14.11. Uma vara de comprimento / é fixada em um ângdo 0 do seu eixo x, em seu próprio sistema em
rePoltso K. Qual é o comprimento e a orientação da vara do ponto de vista de um obsen,ador
em movimento ao longo de x, com velocidade 2.,?

t4.12. Um piloto que tenta quebrar o recorde de velocidade escalar em terra passa como um foguete
por dois marcadores espaçados a 100 m de distância na terra, em um tempo de 0,4;-r,s do ponto

f1

t'
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de'r,ista de um obsen,ador na terra. Qual é a distância entre os dois marcadores que aparece para
o piloto? Qual é o tempo decorrido que o piloto mede? Quais sáo as velocidades escalares que o
piloto e o observador na terra medem?

14,13. Um mÍron está em movimento com velocidade escalar zr : 0,999c verticalmente para baixo
atrar'és da atmosfera. Se sua meia-vida em seu próprio sistema de referência em repouso é 1,5 ps,
qual é a sua meia-vida do ponto de vista de um obsen ador na Têrra?

14.14. NÍostre que a Equaçáo 1,1.31 é r'álida quando um receptor se aproxima de uma fonte de luz fixa
tont relocidade i.

14,15. E sabido que uma estrela se afasta da Têrra a uma velocidade escalar cle 4 x l0a m/s. Esta veloci-
dade escalar é determinada pela medição da mudança da linha H" (À : 656,3 nm). De qlranto e

em que direçáo é a mudança do comprimento de onda da linha 11"?

14.16. Um fóton é emitido em um ângulo 9'por uma estrela (sistema K) e, em seguida, recebido em
um ângrrlo 0 na Terra (sistema K). Os ângulos sáo medidos a partir de uma linha entre a estrela
e a Têrra. A estrela está se afastando a uma r,elocidade escalar u ern relação à Têrra. Encontre a
relaçáo entre 0 e 0l Este efeito é chamado de aberração da luz.

14.17. Descobriu-se que o comprimento de onda de uma linha espectral medido como sendo À na
Têrra aumenta em 50Vc em uma galáxia distante. Qual é a velocidade escalar da galáxia em rela-
ção à Têrra?

14.18. Resolva o Eremplo 14. l1 no caso de o obsen,ador estar em repouso e a fonte em movimento.
Mostre que os resultados são os mesmos indicados no Exemplo 14.11.

f 4.19. A Equação 14.34 indica que um desvio para o vermelho (azul) ocorre quando uma fonte e o ob-
ser-vador estáo se afastando (aproxirnando) em relação um ao outro em movimento puramente
radial (ou seja, p : Ê,). Mostre que, se também houver uma velocidade escalar tangencial relativa
B,, a Equaçáo 14.34 se torna

!
À

" \/1 * p':-* pi
utt 1-p,

e que a condiçáo para ter sempre um deslocamento para o vermelho (ou seja, nenhum desloca-
mento para o azul), 1 ) À, ot v 1 v,,, é21

pi>28,(1 -p,)
14.20, Um astronauta r,iaja para o sistema estrelar mais próximo, a 4 anos-luz de distância, e volta a

uma velocidade escalar de 0,3c. Quantos anos o astronauta envelheceu em relaçáo às pessoas que
permaneceram na Terra?

14.21. A expressão para a força ordinária é

rl / mú \.: ;(rz= p-)

Considere u como estando na direçáo x, e calcule os componentes de força. Demonstre que

l\ : m1tq, l'',: rn,ít.., l".r: n,i4

onde rz, e rz, sáo, respectivametlte, a massa longindirtal e a massa transaersal:

Úl
l)lt:-. ))t,=' (l - B':1:r': \,T1

t4.22.

t4.23.

14.24.

14.25.

14.26.

14.27.

14.28.

t4.29.

14.30.

14.31.

t4.32.

t4.33.

: I Consulte J. J . Dvkla, An. J. Ph,-s. 47, 38 1 ( 1 979)

14.34.
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14.22. Ãtaxamédia na qual a energia radiante solar atinge a Têrra é de aproximadamente 1 ,4 x l0rl \\,7r?2.
Suponhamos que toda essa ener5iia resulte da conversáo de massa para energia. Calcule a taxa
na qual a massa solar está sendo perdida. Se essa taxa for mantida, calcule o à*po de vida res-
tante do Sol. (Os dados numéricos pertinentes podem ser encontrados na Tàbela B.l.)

14.23. Mostre que a quantidade de movimento e a energia cinética de uma partícula são relacionadas
por p:r! : 9'l'm{2 -r 'l'2.

14.24, Qtral é a energia mínima de próton necessária em um acelerador para produzir antiprótons f
pela reação

l,- P-lt+ ltL (lr+ ln
A massa de um próton e antipr'óton é ,1/,.

14.25. Ull;'a partícula de massa m, energia cinética I e carga q está em movimento perpendicular a um
camPo magnético 1J como em um ciclotron. Encontre a relação para o raio r do caminho da
partícula em termos de nt, T, q e B.

14.26. Mostre que um fóton isolado não pode ser convertido em um par de elétron-pósitr-on,
y --> a * e'. (As leis de consen'açáo perrnitern que isto aconteça apenas perto de outro objeto.;

14.27 . Os elétrons e pósitrons colidem de fi'ente vindos de direções opostas com as mesmas energias em
um anel de armazenamento para produzir prótons pela reaçáo

(. _ r' -1,_V
A energia ern repouso de um próton e antipróton é 938 Me\i Qual é a energia cinemática míni-
ma para cada partícula produzir essa reação?

14.28. Calcule a faixa cle velocidades escalares para uma partícula de massa ll2 em qlre a relaçáo clás-
sica para a energia cinética, 

,1 ni,:, esteja-dentro de um por cento do valor relativístico correto.
!.ncontre os valores para urrr êlétron e urn próton.

14.29. O Acelerador Linear Stanfor-d de 2 milhas de comprimento acelera elétrons a 50 GeV
(rjg X 101, eV). Qual é avelocidade escalar- dos elétrons no final?

14.30. Um nêtttron livre é instár.el e clecai em urn próton e um elétron. Quanta energia além das ener-
gias ern repouso do próton e do elétron está disponí','el se um nêLltron 

"r, ..pà.,ro decai? Este é
um exemplo de decaimento beta nuclear-. Outra partícula, chamada neutrino - na verclade um
antiner-rtrino 7 também é produzida.

14.31. Um píon neutro ar em movimento a uma velocidade escalar r : 0,g8r decai em voo em dois
fótons. Se os dois fótons surgem em cada lado da direçáo do píon com ângulos iguais 0, encontre
o ângulo 0 e as energias dos fótons. A energia em repouso de it é 135 MeV

14.32. Em física nuclear- e de partículas, a cluantidade de movimento é normalmente clada em MeV/c
para lacilitar os cálculos. Calcule a energia cinética de um elétron e próton se cada um tiver uma
quantidade de movimento de 1.000 Me\r/r.

14.33. um nêutron (r2,, : 939,6 \{e\7r:?) em repo.so decai em um próton (rn,,: g3cs,3 Me\i/r:), um
elétron (ri,,: 0..i N,IeY/r::), e um antineutrino (m,,:6y. As três partículas surgem em ângulos
simétricos em rrm plano, 120'separados. Encontre a quantidade de movimento e a energia ciné-
tica de cada partícula.

14.34. Mostre que ,ls? é invariante em todos os sistemas inerciais que se deslocam a velocidades relati-
vas um em relaçáo ao outro.

c,l:: .i

À! quf
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14'35' Uma nave espacial passa por Saturno a uma velocidade escalar de 0,gc em relaçáo a saturno.
observa-se que uma. segunda nave espacial passa a primeira (indo para u ,r.Àu direção) a
uma velocidade escalar relativa de 0,2c. Qual é a velocidade escalar àa segunda nave espacial
em relaçào a Satrrr.rro j

14'36' Definimos a Íbrça de quadrivetor F (chamacla de força cle Minkorvski) diferenciando a q,anti-
dade de rnovimento do quadrivetor em relação ao tempo aclequado.

F -'lP
clr

Mostre que a transformaçáo da força de quaclrivetor é

l;i :y(l'1 + iplt.)
l:!, : 1:;,

l;t" : l"'

t,i: yU'\ - i{jt,t)

14'37' Considere um oscilador harmônico relati'r.ístico unidimensional para o qual a lagrangiana é

l.-.ttttr{l- \ 1- p:) -l/,,.
obtenha a equação de movimento de Lagrange e most; que ela pode ser integrada para pro-
duzir

ti: nt.r*lxn

onde a é a arnplitude máxima a partir do equilíbrio da partícula oscilante. Mostre que o período

pode ser expressado como

,: ri' ",t,

J. -,r

: I + 2x:co*:ó__-_._ 
rltt_r

\ I 1 K- (()s- d)

a = (o12) \,5J,*: e mostre que, para a primeira ordem

14.4

14.42

I

L

I

i
I
il

Amplie o integranclo em
em K,

2tt l-i-- I

K,'.J,,

potências de

/ .,,,,\
r = r,,( t * ..'. 

,,,, 
)\ lt) »i,:/

onde r,, é o período náo relativístico para pequenas oscilações, Zn{ffi.

14.38. Mostre que a forma relati'r,ística da segunda lei de Nervto, se torna

't!(r - {\ ''F: ,n 
,t, \ ,./

14'39' A unidade comum de energia usada em física atômica e nuclear é o elétro1 volt 1eV),a energia adquirida Por um elétron em queda por Lrma diferença de potencial de umvolr: I l\{e\r : 10§ ev = 1,602 x I0-'3J. ú.rru, uniclades, a massa de um elétron étn,t2* 0.5II N{eY eadeumpróton é'rn,,,;, =g3gMe\,.Calculeaenergiacinéticaeasquan_
tidades B e 7 para um elétron_e para um próton, cada um tendo uma quantidade de movime,to
de 100 MeV/c. Mostre que o elétron é "reLtivístico", enquanto o próton é "não relatir,Ístico,,.

l4'40' considere um sistema inercial K qr-re contenha .m número de partículas com massas ?n a, compo-
nentes de quantidade de movimento ordinários p,,.1 e or.rr".gio, totais l;. o sistema ão.".r,.o
de massa de tal grupo de partículas é definido coÀâ ,er.,do aq"uele sistemi em que a quantidade
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de movimento ordinário líquido é zero. Mostre que os componentes de velocidade vetorial do
sistema do centro de massa em relaçáo a K são daàos por

\..i#
14'41' Mostre que a expressáo relativística para a .rr".gi, cinética de r-rma partícula espalhada através

de um ângulo ry' por uma partícula alvo cle igual massa é

'f, 2cos2rlt
'li, (y, + l) - (yr - l)cos2ry'

A expressáo, evidentemente, se reduz à Equação g.B9a no limite náo relativístico 7r +1.
um esboço l'rQ!) para o espalhamento de nêutron-próton para as energias de nêutron
dentes de 100 MeV 1 GeV e l0 Ge\i

14'42' A energia de um quantum de luz (ou fóton) é expressa por E : hv, ortde /z é a constante de
Planck e u é a frequência do fóto.. A quanridade dÀ mouiÂento do fóton é hvlc. Mostreq.r., ,. ofoton espalha a partir de um elétron livre (de massa m e), o fóton espalhaclo tem uma 

"1r".gln
f t l-r

l-'' : l.lt ' --, (l - c<,rti r_.f

onde 0 é o ângulo por rneio do qual o fóton espalha. Mosrre também que o elétron adquire uma
energia cinética

1 - cos0
ti

" 
(l - cos0)

nlc (-

"Melhor é o fim de uma coisa do Ete seu início.,, - Eclesiastes

Façu

inci-

Á, tt-.

ÀllIi'1.: l:
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Tborema d,e Thylor

Um teorema de suma importância em física matemática é o Teorema de Taylor,l que se refere
à expansão de uma função arbitrária em uma série de potência. Em muitos curor, à necessário
utilizar este teorema para simplificar um problema para uma forma tratár,el.

Considere uma função flx) com derivadas contínuas de toclas as ordens dentro de unr
determinado inter-valo da variár,el indepenclente x. Se esse intenalo incluir xo s x < + h,
podemos escrever

/= I 
'',',rr,,r=/(r,,- 

tt1 -[(t,,t
.t,,,

onde/'(x) é a derivada d.ír) em relação a x. se fizermos a muclança cle variável

x:,trt)'t h- t

,: 
l,i,,r'o"+ 

h- t){tt

ond

AE(

port
tern

I
Encc

Solu,
série

teremos

(A.t)

(4.2)

(A.3)

(4.4)

(4.5)

definição de 1,

(4.6)

ESte

Integrando por partes

I: t.f '(x, + h.- t)l' * l'",,"(r,, * /r - t)dt
Irr .il

l't,
= ltl'tt,,l * 

J,,,l'ír,, 
* I - tttlt

Integrando o segundo termo por partes, encontramos

lt: i' r.l: lrÍ't v,,r + 
l./ r,, r - 

J [/' 
,i - tt * ttrtt

continuando este processo, geramos uma série inÍinita para 1. A partir da
teremos então

/(x,, + À) :./i"rn) + ir/,(.xi,) * *f(rr,) *

l Publicaclo pela primeira vez ern l 7 1J pelo mateniático inglês Brook T:rvlor ( 16g5- 1 73 1 )
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Esta é a expansão em série de T'aylor2 da fr.rnçãoflr, + li). Uma forma mais comum da série
resultasedef,rnirmosxo=0eh:x[ouseja,afunçáo/(x)éexpandidaemtornodaorigem]:

./(,") :.Ã0) + x/'(0) + §,Í"tnl + $/-tol + ..' + {;,,,,10; + (4.7)

onde

/'"'((t) = *l,rtl, 
,,

(4.8)

A Equação 4.7 é normalmente chamada de série de Maclaurin3 para a funçáoflx).
As expansões em série definidas nas Equaçóes A.6 e 4.7 possuem duas propriedades im-

portantes. Sob condições muito gerais, elas podem ser diferenciadas ou integradas termo por
termo, e a série resultante converge para a derivada ou para a integral da função original.

@
Encontre a expansão em série de Tavlor de e'.

Soluçao. Tendo em vista que a derivada de exp(x) de qualquer ordem é apenas exp (x), a
série exponencial é

,t! .vse':l*.r*-+-+...2t 3!
(A.e)

Este resultado é de suma importância e será utilizado com frequêncra.

@
Encontre a expansáo em série de -faylor de sen x.

Soluçao. Para expandirflx) : senx, precisamos

./(x)

.f'(x)
J'" {x)

.Í'"'{x)

: sen x, li0) : 0
: c()s.\. /'tttl = t

: -S€nÍ, ./'"(0) : {)

: -C{}sr, .l'"' {0; : -,

Portanto,

Xll Xi'
sel).Y : l - - -t 

- - ...
.)t t-)l

(4.10)

2 O ternro fllmanescente cie uma série que é terminada após um número Íirito de ten-r.ros é cliscutido, por exemplo,
por Kaplan (Ka84).
:) Descoberto porJarnes Stirling em 1717 e publicaclo por Colin Maclar.rrin em 1742.
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I)a mesma forma, Usar

x- .l.*cos.r: I * - + - - ..'
21 4l

(4.11)

Use a expansáo em série de Tàylor de (1 + /)-r para inregrar

I dt

J, , *,
Soluçao. Uma expansáo em série pode muitas vezes ser utilizada de forma proveitosa na
avaliação de uma integral definida. (Isto é especificamente verdadeiro para uq.,.l.r casos em
que a integral indefinida não pode ser encontrada na forma fechada.)

I +: f',, - Í't-f - t:'+ "')r,t, lrl < r
J,,1 * / J,,'

Integrando termo por termo, encontramos

I' it
.Lr l*/

(l

-ln(l +
lv

Pois

Temos também o resultado

Y: íl'

-+-*'..23

Ir):-' l*x

(4.12)

(4.13)

(4.14)

I
Háu
grad,
losar

são a
SCUS

gran(
tão p

Soluç,

PROB

A.l. \

,x?x3ln(l+r)=r- +?3

A série de Taylor pode ser utilizada para reestmturar uma funçáo, bem como para aproximá-la.
Para algumas aplicações, esta reestruturação pode ser mais útil para se trabalhar. podemos, por
exemplo,quererexpandiropolinômio./(r): 4 + 6x * 3x2 * 2x:\ + xt em torno dex:2 em
vezdex:0.
Soluçao. Primeiro, computamos as diferentes derivadas e avaliamos estas em x : 2:

/(2) : 60

Í'(2) : (6 + 6x * tr"r? * 4xr])1,=,: 74

J'" (2) : (6 + 12x + 12x2)1._r = 78

Í"'(2) : (12 + 24x) l.=, : 60

í'" {2) : 2+

/'(2) : n

P

4.2, E

4.3. L'
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Usando a Equação A.6 sendo /z : (x-2)

-9\+.f(x):{'t0+74(x 39(-t - 2)': + 10(x* 2),' + (, - 2), (4.15)

Há um grzrnde número de integrais importantes decorrentes da física que não pode ser- inte-
grado na forma fechada, isto é, em termos de funções elementares (poliriomiais, exponenciais,
logaritmos, funçóes trigométricas e seus inversos). Integrais com iniegrandos

I'

8- ", ;, x tg .r. sen .\r. 17'lq x, (sen x),r4 ou i/ \r{ - .-,

são alguns exemplos do tipo. No entanto, os valores das integrais ou boas aproximações de
seus l'alores são necessários. Uma expansão em série de 1ày1or de todo o, pu.t. dt inte-
grando seguido por uma integração termo a termo da série resultante produiuma resposta
tão precisa como se deseja. como um exemplo, resolva a seguinte integial:

| :at
)t t

(4.16)

Soluçao. Usando a Equaçáo A.g,

f'
ir

[' ,lt:I
-lt I

lu,: f't lt

r.
+ | ar+

J1

(x- 1)

(,*,.í.$.
)0,

t

f'1'
,|, il'' *

tl + lrxt - t) +' l8

(4.17)

f^ !r, *JI Z.

:lnx- I* -(r: -.1 ' (4.18)

PROBLEMAS

A.l. Nlostre pela di'isáo e pela expansáo direta em uma série de Tavlor q.e

I

-- 

I fI-.r

Para qual inten,alo de x a série é válida?

4.2. Expanda cosx em torno do ponto Í : trl4.

4.3. Use uma expansáo em série para mostrar que
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L.4. Use uma série de Taylor para expandir sen-r x. Verifique o resultado pela expansáo da integral
na relaçáo

sen rx: l-l:
lrY/1 - 1z

4.5. Avalie até três casas decimais:

r1

J,,t'xp(- 
xr/2)dx

Compare o resultado com o determinado a partir de tabelas de integral de probabilidade.

4.6. Mostre que seflx) : (l + x)" (sendo lrl . t) for expandido em uma série de Tàyloç o resultado

será o mesmo que uma expansáo binomial' Há
aval
\,ári
Tod

ond
b, c,

tran
pad
disp

B.t

8.2

*t"-
Hippir



ote{ral

Ã?ENDICE

sultedt,

Integrais elípticas

Há uma classe extensa e importante de integrais chamada integrais elípticas que não pode ser
avaliada de forma fechada em termos de funções elementares. As integrais elípticas o.oi..-.-
várias situações físicas (veja, por exemplo, a solução exata para o pêndulo plàno na Seção 4.4.)
Toda integral da forma

f,nr."o*bt<tsot (8.1)

onde -R é uma função racional, ) = axl + áx3 + cx2 + dx f a, com fatores lineares distintos e a,
b, c, d e e constantes (não com as duas a, b z.ero) é uma integral elíptica. É .o.rrrm, no entanto,
transformar todas as integrais elípticas em uma ou mais das três formas padrão. Essas formas
padráo têm sido muito estudadas e organizadas em forma de tabelas. Vários manuais estáo
disponíveis com tabelas de t,alores para elasr

f
r), | : d0. ou 

J 
Hf .. V.r f .,i\,

: 
rr:

À?<l (8.2a)

(8.2b)

(B.3a)

/i(À, x) * I'- 
J,,

ú - # sen'?0'

dz

Vrt-:11i1 -lrrar;
À1 <l

(8.3b)

1 Um dos melhores destes é o Abramorvitz e Stegun (Ab65). \'e)a também as tabelas numéricas extensas 4e -\clanr: c
Hippisley (4d22) e as rabelas pequenas de Drvight (Dlr-61).

f' ,T-r-rr
lr1i,.tr = i ,l*,L, k:< Il, \ l - :"

B.l Integrais elípticas de primeiro tipo

r'&,ô\

ousez:sen0

8.2 Integrais elípticas de segundo tipo

I'l.tl;.ó\ = I V1 * Fsen2 Hrl0. Ár < I

-ltr

ousez:sene

5Jl
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B.3 Integrais elípticas de terceiro tipo

fI 1rr, À, ,b) : lr -Jrr ( 1 * n sen2 0) ú - lr'r""' g

" (2n)

(B.4a)

(8.4b)

(B.5)

Col<

ousez:sen0
l" ri:

I-l tri. lr.t):l:
J,1l * n.!;V(l - .')(1 - à1:,:)

Essas formas padrão obedecem as seguintes identidades, que sáo muitas vezes úteis:

/,'(À. ó) : 1:1k. rt - l-'(lr. z - ó)\
t.(l:. ót : t'.\k. rt * l"(h. t - ,b\)

e

(1 - l: sen20)t':2 - I -f,U'sen20 - |f*tt'-'n 
0 - "'

ióT l 
r.rr, g - !nrsenro- ...ti(k.ô) = 

.},,L' 
- ,À- 

*,. ,, 
u,,

(B.6)

ondeméuminteiro.
Se as tabelas não forem úteis ou se @ ou x for necessário como uma variável, as integrais

padrão serão aproximadas por meio da expansão, integrando em uma série infinita e inte-

grando termo por termo. Por exemplo, consiclere

tô
l':(k.6 = IVr _ k:sen20do

J"

Usando o teorema binomial no integrando

l:(h. tttr * rbl : tnl,\h. rf * /'{À. ó)\
f.1lt. trrr + dr) : »t t.(k. tr\ + btk. rblJ

Solu

dess

Mas

dess

Os t,

emt

Solu,

para
Dife:

desst

I
l
T

ll

il

desse modo,

I
Tral1.3.5"'(2rr-3),

# rr"rr!'r 0 - "'
2.4.6 ... (2n\ ),,

(2r - 3)'h:!,1

(8.7)

Da mesma forma, o teorema binomial pode ser utilizado para expandir (l - À2 sen2 á)-r/2

para gerar

x 
Jór",r"o 

(ta - "'

t rb 3 .l'à
l"'(k.il : ô + f At.J,,'"n- frde + -ArJ,, senr ede + "'

* l'3'5 "'(2ri - 1) pr, fó..,rr, 0(10 + ...
2. 4 .6 "' (2n\ J,,

(8.8)
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lB.{a)

tB.{b)

nIr{t'rils
t c irrte-

rB.7)

:n- H

rB.5)

(8.6 )

@
l<h

Coloque a integral | 'f,/i * lt *"'e tl| emÍ'orma padrão.
Jrb'

Soluçao. Lembre-se do cálculo que para qualquer integral 
litrO 

* é possível escrever

f''r,r,a.: l' ltl

),i ,,[(.utrtx 
* 

],Ítrt,t*
desse modo,

P'. i" l<t,.

)*V, 
* Ásen: Hrtl: 

.J, 
U, - ftrsen2 0d0 + 

),,1, - tisen,§,1p

Mas há outra propriedade de integrais:

l-t. 1,,

.1,, 
I *' " 

: -),, tt't 't *
desse modo,

fú, tL' r,h,

J, 
V, - /r sen- lde : .l V, - /tr,en,0 uu - 

),, 
t/t - n. n". o,to

ou

lô,

J, 
Vt - F sell- 0 rt| : E(k, Ór) - E(k, ó)

Os termos à direita podem ser r,istos enl um manual.

(B.e)

@
'lransforme a integral elíptica

l'{L ro
.],, .rr', - ,** ,' 

onde rr: ) I

em uma forma padrão.

Soluçao. Para reduzir essa integral para a forma padrão, o radical deve ser transformado
para fir 4r ,.; ,, sendo k2 < l. Parafazer isso, considere a transformação n sen 0 : sen B.
Diferenciando, temos

yt t.os 0d.0 : cos BdB
desse modo,

cos B dB

rB.8)
rl9 = ncos9
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Usando a identidade sen2 0 * cosz 0 : 1 resulta em

desse modo,

r,rV't -/r': 
sen'? 0

lcosd: \'1 - se": o: 
^/T-,f"14'v \n)

Além disso, cos B: Vl -- *"'8.14 - r'*"'e : V'ilse#p. Consequentemente, a

integral se torna

P d0 f.r, '{/i.cnd), \i{ - senl6r -' dp
J,, y1 - ,'.,r"nru 

- J,, I 7.*"sv
"ú1rlÉ, )\Á-*"'B

, - (*)*",,

d0 ! |t""
tt )o

r(a serr d)

(8.10)
n

onde l/n 2 < 1. A integral à direita está agora em forma padráo.

@
Tiansforme a integral elíptica

f* ou

J,, 1,![Ç
em uma forma padrão.

Solução. Considere p: sen 0; entâodp,: cos 0d0. Comocos2 0 + sen2 0: l,
cos 0= V1 - sen30 : ú - ti,dessemodo 49= Lp1yÇ* *2. pormeiodeourra
identidadetrigonométrica,cos 20:1- 2 senz 0:1- 2g.2.Assim,V["r2d ={t - W..

f- -j!:: f'""'- _==:l(:
),,vÇ1,r,n 1,, 11 - u':\n - ,t,

Considere , = {í pr entào d, = lí dp. assim

fd' do , 1r i*" o
tl

J,,V.or 2o 
- \[il,,

A integral à direita está em Íbrma padrão.

dz (8.11)

, - (1,),.", p
\r?-,/

.,) (1
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Ientr. a

tB.l0 r

PROBLEMAS

B.1. Avalie as seguintes integrais usando um conjunto de tabelas.
(a) F(0,27, rl3) (b) E(0,27, rt\)
(c) F(0,27,7 rrl! (d) E(0,27,7 rta)

8.2. Reduza para a forma padráo:

f" o d0 l. , /T5_*-É(a) L-- (b) I r/ 

- 

r/zJt Vl-{sen20 Jlr\ l-z'

B.3. Determine a expansáo binomial de (1 - Â2 sen 91-trz e entáo derive a Equaçáo B.B.

*r- -

rB. ll



apÊxprcE

Equaçõ e s d,r,ferenciais ordind,rias
d,e segund,a ord,emr

C.l Equações lineares homogêneas

De longe, o tipo de equação diferencial ordinária mais importante encontrada nos proble-
mas de fisica matemática é a equaçáo linear de segunda ordem com coeficientes constantes.
As equações deste tipo têm a forma

,12\ rlr

J; - ,,- + /,r : [61

ou, denotando derivadas por linhasi'*

t'" * a,)" + $: f(.x)

(C.1a)

(c.2)

fr
t(

fL

fL

m,

lllt

Cor
são

o1'

Ag

(c.1b)

Uma classe especiahnente importante de tais equações são aquelas para as quais flx) : 0. Essas
equações (chamadas de equações homogêneas) são importantes não apenas por si mesmas mas
também como equaç(»es reduzidas na solução do tipo mais geral de equação (Equação C.1).

Primeiro, vamos considerar a equação linear homogênea de segunda ordem com
coefi cientes constantes.2

Us
eqr

Pri
mo

As

)"*n_\'*ü1,:g
Estas equações têm as seguintes propriedades imporranres:

a. Se1,, (x) fbr uma soluçáo da Equação C.2, entãro c,1, (x) também será uma solução.
b. Se1, (x) e)z (x) forem soluçóes, então1, (x) + )z (x) também será uma solução (princípio

de xrperposiçao).
c. Se 1,, (x) e y, (x) forem soluçóes l,inearmente independentes, então a soluçáo geral para

a equaçáo será dada por út --!r (x) + c, 1,, (x). (A solução geral sempre contém duas
constantes arbitrárias. )

I Um tratado padrão sobre equaçóes diÍ'erenciais é o de Ince (In27). Uma listagem com r,ários tipos cle equações
e suas soluçóes é Í'ornecida por Murphv (Mu60). Um ponto de vist:r n'roderno pode ser encontrado no liyro de
Hochstadt (Ho64).
As notações mais conheciclas são: notaçáo cle I-eibniz (.ji), rotaç:,., linha §'), noração ponro de Nen,ron §) e notação
subscrito (pxx) (N.R.'l:).
2 A primeira soluçáo publicada de uma equação deste tipo loi por Euler em 1741], m:rs a soluçáo parcce ter sido desto-
berta por Daniel eJohzrnn Bernoulli em 1739.

536
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As funções)r (x) e)z (x) são linearmente independentes se e somente se a equação

Àrr (r) + /rt'r(x) = 0 (c.3)

for atendida apenas por À : p: 0. Se a Equação C.3 pucler ser atendida sendo À e g, diferen-
tes de zero,.então,lr (x) e)z (x) serão consicler:rdos como sendo linearmente dependentes.

A condição geral (ou seja, a condiçáo trecessária e suficiente) para que tim conjunto de
funções)r,):,)s, ... seja linearmente clepenclente é que o determinante deWronskiu, d.rro,
funções desapareça de forma idêntica.

tIz: :0 (c.4)

rias
?ML

-.i tr - I i

-!t l

i r 
,i,r--l) :)1,' 

rj

pnrble-
15ta tltes.

íC.1a)

(c.lb)

í-t. Essas

II1.1\ Ill;ls
(..1 r.

3nl cotrl

(c.2)

)-

rnncípio

'r.i/ para
im rhras

Ê .it.i.t(( )eS

t, i:r:r, 6lg

. l:,,:.tlilO

rl,:l,, dr.t-o-

onde 1('t) é a enésima derivada de -) em relação a x.
As propriedades (a) e (b) da pi'igina anterior podem ser r,erificaclas por substituição direta,

mas (c) só é afirmada aqui para procltrzir a solução geral. Essas propriedade, ,. upli.ur, .rr-
mente a equação homogênea (Equação o.2) e nito a equação geral (Ecluação c.l).

As equaçóes do tipo C.2 são reduzír'eis por meio da substituição

(c.5)

Agora

Usando estas expressões parat,'
equaçáo auxiliar:

r)+ar*lt={l
A solução desta equação quadrática de r.é

,: -!r!y;;:11,22
Primeiro, presume-se que as duas raízes, clenotadzrs por rr e
mos a equação como

-]' : í?r\ + f'r\ (C.9)

Como o determinante r'vronskiano de exp (r, x) e exp (r, x) não desaparecem, essas fgnçoes
são linearmente independentes. Assim, a solução g..il e 

-

| : qe,', * (ze,r,, r, * t2 (c.10)

Se acontecer que ,"r = r2: r , então pode-se verificar pela substituição clireta que x exp (ix)
também é uma solução, e tendo em vista que exp (ru) e x exp (rx) são linearmente indÉpen-
dentes, a solução geral para as raízes idênticas r.iá da.ln po. 

-

!= q?,t * t xe,,, /l : r!= ?-

-]' 
: ,7,,., 1,7? : 1!,,rr (C.6)

e-)" na t-quação C.2, temos uma equação algébriczr chamada

(c.7)

(c.8)

12, não sejam idênticas e escre\re-

(c.11)
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@
Resolva a equação

)"-2)'-3.t:o
Solução. A equação auxiliar é

12 _ 2r _ S: (r_ S)(r+ 1) :6

As raízes sáo

Portanto, a solução geral é

I : 3, e: -1

) : rre:l' + (ú '

(c.12)

(c.13)

(c.14)

(c.15)
merc

Dept

Entã,
@
Resolva a equação

Soluçao. A equação auxiliar é

,"*4-l'*41 :g

r2 + 4r + 4: (r+ !)::6
As raízes são iguais, são r : -2. Portanto, a solução geral é

l:cte*2'lttxe-2*

(c.16)

(c.17)

(c.18)

Depe
tiva.

Soluçt

sendo

Desse

easol

ou

Se as raízes r,_e r, da equação auxiliar forem imaginárias, as soluções dadas por c, exp (r, x)
e ca exp (rrx) ainda estarão corretas.

Para fornecer as soluções inteiramente em termos de quantidades reais, utilizamos as re-
lações de Euler para expressar os exponenciais. Então,

(c.1e)

e a solução geral é

\ = Cle"'* 616l'rr

= c'"'[(cr * r'r)cos Bx + i{c1 - r:r)sen px] (c.20)

Agora cr e c) são arbitrárias, mas estas constantes podem ser complexas. No entanto, não
todos os quatro elementos podem ser independentes (pois não havêria qtrutr0 constantes ar-
bitrárias em vez de du,as). O número de elementos independentes podà ser reduzido para
os dois necessários, tornando ct e c2 conjugados complexos. Em séguida, as combinaçóes
A = c, * c,,-e B = i(c, - cr) se tornam um par arbitrário de constanter ..àir. Usando estas equa-
ções na solução, temos

E
Resol'

",' -,,,,r.,11r : /,,,(tos §, _ isenÉr)l
pt.\ _ y,,.t, ,É, = r,,,(C,s §, _ ir.np^tl

) = e"(Á cos Bx * ll sen Bx) (c.21)



c.l2)

c.l3)

c.l4)

c.l5)

,c.16)

tc.l7)

tc.l8)

Íc.19)

(c.20)

]. Ilrio
te: af-
) Para
raçoes
, equa-

(c.21)
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FIGURAC.I

A equação C.2l pode ser colocada em Llnla forma que às vezes é
meio da multiplicação e divisão por Ár = yÃ18,

t = 1tt:"'1.(,{,'p.) cos Bx + {Pt/p\ sen Bx]

Depois, definimos um ângulo ô (r.eja a Fisura C-l) tal que

senô:,l.'pr. <:çtsô: B/p., tg ô:,4/B (c.23)

Então, a solução se torna

_1' 
: pa"'(sen ô r:os B.t * cos ô senB.tl

: prü' sen(Br + ô)

Dependendo da definição exata da fzrse ô, podemos escrever a solução, cle forma alterna-
tiva, como

Dlr \l

as I-e-

.t, : 1.r/.t\ sen(Bx + ô)

). : ppâr cos(Br * ô)

t" + 2r'* 4r = 0

mars conventenle. por

(c.22)

(C.24a\

(c.24b)

(c.25)

(c.26)

(c.27)

(c.28)

(c.2e)

(c.30)

Soluçao. A equação auxiliar é

sendo

Desse modo,

e a solução geral é

ou

r: + 2r+

*2*1{-16

4=0

: *l + z\4

a: -1, p: \/E

): e'-'(ct..rs; \.'€, + ,,, senlv§x)

)- l-Lc 'sen[(\6x+ ô)]

Resolva a equaçáo
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Resumindo, há três tipos possír,eis de soluções gerais para equações homogêneas
diferenciais de segunda ordem, corno indicado na Tàbela C.I.

TABELA C.1

Raízes das equações auxiliares Solução geral

'lc

p(

Real, clesigual (r, * 12)

Real, igual (r, = r"= r)
hnaginár-io (ô t ,B)

q?' ' + (u('.'

ítP" + a,"rP''

z'"'(r, cos Br * r" sen Br)
ou

pr"'sen(Prr + ô)

Er

Str

Ig,

C.2 Equações lineares não homogêneas

Para resolver a equaçáo diÍ'erencial linear geral de segunda ordem (ou seja, náo homogêneo),
considere o seguinte: I : zí como sendo a solu.çtio geral de

)"*a)'*á1:6
e I : u como sendo qu,alErer solução de

y" I a1' + \: l$)

E,ntão, ) : u + u é uma soluçáo de Equaçáo C.32, pois

.)" + ír)'* by: (tL" * au'+ bu) * (u" + uu'+ bu)

= 0 +./.(x)

Têndo em r,ista que zr contém duas constantes arbitrárias cte ca, as combinaçóes zi * u aten-
dem as exigências de solução geral para a Equação C.32. A função a é a funçáo complementar
e rr é a integral específica da equação. Pelo fato do método geral de encontrar a, ter sido for-
necido acima, resta encontrar, por- meio de inspeçáo e por meio de prova, alguma funçáo tr

que atenda

a" * ot,' + bu: J@) (c.33)

(c.31)

(c.32)
Re

De

Po:

@
Resolr,a a equação

Soluçao. A equaçáo auxiliar é

l':

assim a função complementar é

'i'"+51, '+ti-l:r.1 +2r

ad

+ 5r* tr = (r+ i})(r+ 2)

*3, ,::: *2
:0

(c.34)

(c.35)

(c.36)

(c.37)

I
Re:

So/

tt. : \? :ir + arr'-:r
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Têndo em vista que o lado direito da equação original é um polinômio de segundo srau, su-

pomos uma integral específica de Íbrma

i, : .{t: -+ -11"t * (l

Entáo,

r" : 2.1"r'* I
r.'" : l),'l

Substituindo na equação diferencial, temos

2,{ + 5(2-1x + b + ti(.1.r: * 1J"v+ C) : rr + 2\

ou

(ir.'t).r: + (l0l + till)r + (2,'{ * 58 * (i(l) : r'* 2..

Igualando coeficientes de potências similares de x:

]I
i,l

(c.38)

(c.3e)

(c.40)

(c.41)

(c.42)

(c.43)

Ênr

rc.31

tC.32 r

D€ntÂr
dr.,: :-
nr_ 

_-

(c33

Resolvendo,

Desse modo,

(r'1 :
l0-1 + 611 :

2.\ - itll * (iC =

r I ll-{:-' B:-' O:--(i Iu 108

I I 11
-"'l + 

-t(i Iu l{)8

ItJ,t: + 6x - l1

(c.44)

(c.45)

l8x?+6x-lI (c.46)
10rl

é chamado de método de coeficientes

108

Portanto, a soh.rção geral é

) : zí + tt : 1'rr=''\x * rre :' +

O tipo de solução demonstrado nesse exernplo
a determinar.

rC.il

lc-35

tC.36 t

rC.37

@
Resolva a equação

Soluçao. A equaçáo auxiliar é

)"+4):3itcosI (c.47\

12 + 4 = (r* Zi)(r- 2ô:0 (c.48)
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sendo as raízes

cr+
(t*

desse modo,

e a função complementar é

d:4, F=2

u: cu*(q cos Br * r, senpx)

= d1 cos 2x * c2 sen2x

Para encontrar uma integral específica, nota-se que a partir de x cos r e suas derivadas, é pos-
sível gerar somente termos envolvendo as seguintes funçóes:

x cos x, ,ú sen x, cos x, sen x

Assim, em decorrência dessas funções serem linearmente independentes, a integral específica
da prova é

(c.52)

(c.53)

(c.54)

Substituindo na equaçáo diferencial original,

(3D- 2Á)senx+ (28+ 3c)cos x+ z(A - l)xc.sx+ (38)xsenx:0 (c.55)

o coeficiente de cada termo deve desaparecer (por causa da independência linear
dos termos):

3D = 2A, 28: -ZC, Á = t, 3lJ : 0 (C.56)

do qual

Á:1, B=0, C: (c.57)

Portanto, a soluçáo geral é

rt :
li, :

,B:o+2r\
ip:0*Zil (c.4e)

(c.50)

(c.51)

(c.58)

naçao
potên,
radas
exp (r

PROI

C.1. F

(

(

C.2, R

(

(

(

C.3. L

a : Axcos x * Bxsenx * Ccosx * Dsenx

u' : Á(cos x - r(senr() * B(senx * xcos x)

-Csenx * I) cos x

2,": -A(2senx* xcosx) * B(2cos )í- xsenl)

-Ccosx-1)senx

y= r,sen!;ç* c,cos2.rc* xcosx*f r",*

qr

dr

20, D: 
z

. s: o lado direito,/'(x), da equação geral (Equação c.1 ou c.32) for tal queflx) e suas duas
primeiras derivadas (somente as equações de segunda ordem estão sendo considlradas) contive-
rem apenas Íunções linearmente independentes, então uma combinação linear cl...a, funções
constituirão a integral específica da prova. No caso em que a Íunçáo da prova contiver um
termo que já aparece na Íünção complementar, use o termo multiplicado poi ,. Se esta combi-
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naçáo também aparecer na função complementat use o termo multiplicado por ri. \enhtrnu
potência superior é necessária, pois somente equaçóes de segunda ordem estão senclo consicle-
radas e somente exp (rx) oux exp (rx) ocorrem como soluçóes para a equação reduzicla: rr-r
exp (rx) nunca ocorre.

:il)

-Jl l

P(-r:-

il-rt.i

152 t

.JJ )

15{r

çJJl

neJr

L-JO )

L57r

L58r

dua-
ndr e-

nçrir.
Í unl
rrnh i-

PROBLEMAS

C.1. Resolva as seguintes equações homogêneas de segunda ordem:
(a) )" t 21' * ZY:11 (tr) Y" + 1: 1;

(") )" - 4'+2r:O (d) f" *21'+51:11

C.2. Resolva as segr-rintes equações não hornogêneas pelo método de coeficientes a determinar:
(a) l" + 2)r - B) = l6x
(c) l" + ): senx

(b) r" - 21' * 1= 2.t'
(d) -r" - ?r'* -y: 3*o-

(e) t" - 41' + 51: a:'+ 4senx

C.3. Use uma expansáo em série de Tàvlor para obter a solução de

1"+12-*Z

que atenda as condiçóes)(0) = I el"(0) = 0. (Diferencie sucessivamente a equaçáo para obter as
derivadas que ocorrem na série de Tà1'1or.)
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rr ; r\,= | * ,,. - q+..- r,(rr - I).(r,- !r 
,,

.ll

T .., l.í"'l , r ... rr: .í r

\,/
(l * rr', : I -,,.+ 111- 1lr':- x(n * 1)(n - 2)

Fórmulas úteisr

(D.1)

Para

D.2

D.l Expansão binomial

t,,
2l

/ tr\+ ...* í- It,l lr,+
\,/

.r.

l"l <t

onde o coeficiente binomial é

(D.2)

(D.3)

(D.4)

(D.5)

(D.6)

(D.7)

(D.8)

(D.e)

/ tr\ tt'.{l=
\,/ (ri- r)lrj

Alg-uns casos especialmente úteis do exposto acima são

(l * \)r : - I . I , - 1 ,,'a -l \,- ...:, s l(;

rr -r i)r ' = | - ;, - 1,, = 
5 \,- ...ti 1) gi

,rr r., -l 3.,-5(l -.\,) I - = I r- *-\+-.r.- T 
-ri'-'..2ÍJ16

(l - r) ; r: I ; lr+?r, + JJ,,,1 ...:r 9 8l

(1 -r ,1 -t : I ; x * r1 -r xrl + ...

(l * x) 
.-: : 1 T 2x * 3x: + ilx:r +

I f ma erxtensa lista pode ser.encontra<lit, por exemplo, em Drvight (Div6t).

544
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(l -r 3.; -: = I -r- 3x * 6x2 -+ 10x3 *

Para convergência de todas as séries acima, der,emos ter lxl < l.

(D.10)

D.2 Relações trigonométricas

sen(Á -r B) : senA cos3 + cosÁ senB

cos(Á -1. B) = cos Á cos B -+- senÁ sen_B

senzÁ : 2sen,{cos Á - 
2 tg Á

1+ tg rÁ

cos2Á:2cos2á-1

.Á Isen';:r(l-cosÁ)

AIcos--:;(l+ cosÁ)

I
sen- .{ : i(l - cos 2. l)

.i
sen'.1 : 

+(3..n."t 
* sen3-{)

.tsett'á:,{3 * + c«rs 2,4 + cos 4Á)

.l
cosY Á =;(l + cos 2.{)

I
c«rs:'.1:1(3cosÁ + cos 3Á)

.l
cos'á : ;(3 + 4cos 2.{ + cos 4Á)

ls(Á+6,: t8'4+ tgR
" I- rg.ttgll

, .-l 1 - cos ..1fo;- -'ô ? I * cosl

,ir * ,-ít
sen "Y = 2i

(D.11)

(D.12)

(D.13)

(D.14)

(D.15)

(D.16)

(D.17)

(D.18)

(D.le)

(D.20)

(D.21)

(D.22\

(D.23)

(D.24)

(D.25)
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etx + e*tx
cos ,r :

2

eâ:cosrr+lsenÂ

For

<1
cos -i )ú <

(D.26)

(D.27')

(D.28)

(D.2e)

(D.30)

(D.33)

(D.34)

(D.35)

(D.36)

(D.37)

í

D.3 Séries trigonométricas Par

Pal

Fór

D.(

.Ylt xj À;senlc: +---+.'.3t 5: 7l

, .v2 .t I .\''('os.Y: l--+-- -+...2t 4l 6l

'll I
tgr=\+*+lrt+... I

.-) t:)

, .Yt 3sen'y:r*ã*OO*'+...,

, Tr \'t 3

?640

, .trt .T' -li
.11)l

lxl < r/2

1l*l < r

Ilsen '*l

Íl.l' io.

lrl <t

(D.31)

(D.32)

D.4 Série exponencial e logarítmica

..Y- I r .", t' , '" , § t"('*t-rf-t...:Zr-
21 3l ,7o pl

l j Y') ;\.tlrr(l +.y) = x- ' 1- + -; + . ., l*l < t, .r= |z5+

nL{ 61,,') + t + {x/ a)l : senh*rxlrz

: -lnL\,q-'',/r,:') + 1* (x/a)1

D.5 Quantidades complexas

Forma cartesiana: z: x I i, conjugado complexo z* = x - ty,i = \/j (D.38)



).26)

).27)

Forma polar:

Parte real de z:

Parte imaginária de z:

Fórmula de Euler:

D.6 Funções hiperbólicas

, : l7loi|

z'" : lil7, itt

I-â : l,l-: vr À ",i-l^')

IRe::-(:*2")=r
c)'

,tInr::-;(.-i):.I

e'tl : cos 0 * I sen0

e' * e'-'

APÊNDICE D - Fórmulas úteis 547

(D.3e)

(D.40)

(D.41)

(D.42)

(D.43)

(D.44)

).28 r

).29 r

).30 t

).31 r

D-32 r

D33 r

D3{t

D35

D.36,

D37

senh x :
2

coshx:"* '-'
2

tgh x:ffi
sen av : I senh x

cos rx : cosh x

senhx:tsenx

cosh ix : cos x

senh rx: rgh f-+)
\Vx: + t/

: lrr (.r - \4I+ t 
.1

: c,slr ,tt4, * tt, {'nt<0,
rftl1

crsft ra:* tgh r(_=- 
1

\ .r /'

: :r trr1" + f,4[T;, x )
cosh-lx : tsentr-,1\4r _T;,

x)0
x(0

x) l

I

x)1

(D.45)

(D.46)

(D.4t)

(D.48)

(D.4e)

(D.50)

(D.51)

(D.52)

(D.53)

(D.54)

(D.55)

(D.56)

(D.57)

D]38
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*r..tr.) 
: cosh ),

d

A 
cosh ) :senh )

(D.58)

(D.5e)

(D.60)

(D.6r)

(D.62)

senh(r(r * *r) : senh x, cosh xe * cosh x,senhx,

cosh(x1 * ,r) : cosh x, cosh x, * senh.rlsenh x,

cosh?r*senh:x:1

PROBLEMAS

D.l. É possível atribuir um significado para a desigualdade zr l zr? Explique. Será que a desigualdade
lzrl < lz,l tem um significado diferente?

D.2. Resoh'a a: seguintes equaçôer:

(a) z: + 2z+ 2:0 (b) 222 * z + 2:0

D.3. Represente o segrrinte na forma polar:

E.1

t ar-
mente

(e) Encontre o produto 2,, z, (f) Encontre o produto zl, z.)

(g) Encontre o produto 2.,, z*

D.4. Represente (22 - 1)-r 2 na Íbrma polar.

D.5. Se a funçáo 1, : sen lz Í'or definida como o inverso de z : sen ar, use então a relaçáo de Euler para
sen zu para encontrar uma equação par-a exp (lzl,). Resolva essa equaçáo e obtenha o resultado

tr: sen-1 z: -itn(;, + \r/í=)

D.6. Demonstre que

-) 
: Ás '' * I)e-''

):Ccos(x*ô)

onde,4 e B sáo cotttplexos mas onde C e ô sáo reals.

D.7. I)emonstre que

(a)senh(x1 * ,r) :senh x, cosh x, * cosh.r, senh x,
(b) cosh(x1 * x,) : cosh x, cosh r, * senh .r1 senh xn

(a)21:i

(c)s,:l+iti

pode ser escrito como

(b) ;: : -1
(d)z+:1+2i



apÊxprcE E(D.58)

tD.59r

tD.60r

tD.6l r

tD.62 r

Integrais úteisl

E.l Funções algébricas

irh=j'* (,
1'xrir I

l,,t- u:-lrr(rrlr-tr)

[ "-* - :-l n( x- \
J r(rr- -t r:r !ri: 1r,,; r,,,,)

l rlt t /4.r*/r\
f ;..- - r; 

: 
24l,Irr( , t)

:-la.r,t','í"t).
nb \h/

- *,*n g),

t' dx
l-r: : 'Y t-t Ú.t
JY«t lt.. lt

l' rlx
l____jl=-: lrr(r * y/r. + r.r1
JVX-ti?-

i .#r/r r(. -;--- - d , rf 

- 

_ \ /l : \.ír_*.\-+_sen-'_JVtt2*xr 2 2 a

lirl-l=-::=; tr.tç{à{n*ríÇ+ c* 2ax* t), a} oJ{r,.rt *át* c yu

I Esta lista está lirnitada aos integrais (náo triviais) quc surqem no texto e nos probremasmente úteis são, por exernplo, perce e Fbster (pi57) e Divighi (Dv6l ).

(E.1)

(E.2)

(E.3)

(E.4a)

(E.4b)

(E.4c)

(E.5)

(E.6)

(E.7)

(E.8a)

frt: --

,- (;)l- ;

Q-.Y- )' b.

o2x2 < b2

As compilaçóes extrema-

549
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1- - --l sen
Y-a

xdx

\Ç,{') + bx+ c

dx

= -Lsenh-, 
( 2"'* o \ Í" u

V n \{+o, _ b!)' l4uc ) bl

-,( zo*+ 1, \ Í':.,'t''\t* 
- *,) ti;; 1"í, . vr,: _ 4u

(E.8b)

(E.8c)

(E.e)

(E.l0b)

(E.10c)

(E.12)

(E.13)

(E.14)

(E.15)

(E.16)

(8.17a)

(E.l7b)

(E.18a)

E.3
l-r^---- bl dx

= -Vrrr! * á.r + {- * -: l---Lil 2aJ^u1 ,,*t * ltx* r

: - {r.,,h- í á,: 
" ), {'' o (E.roa)

f , \1-1yqr, - 6.1 l4ac ) br

- 
I ."n-r( hx+2e \ Í.<0

{*, \l\lv'g - át,tr)' lb' > 4,,,

t /z{, 

- 

e,. \
= --+tn{:-:-Vrx, + bx * t.*'! + bl, r ) 0V, \ x x /

8.2 Funções trigonométricas

f'"' x l

J n'xn*:i-:sen2"r

l..xl, rsr.rn*:r*-sen2x

[_or 2 _,[11s(x/21 +lj,. a*"^ ,s [_16__l a2 > t,!

| ':- : -+ 'n '1":')1s]i/2)l' n'> a-Ja*bcosx \/nr_ b2'o l- Var-E _l' " -

I a* ásenx n I r1.v

l(1, + á crnyf 
: 

(Ê - //'rX/, + ác,rsd - bj -,t':l, - r*rs.

Ij ,* , r/x = -lufcos xl

| ,gh *dx: lrr coslr x
)

f."^ r.. xdx : *r/1 sen x - cos x)J a::+l



le"'sen2 
xdx:

f *r'"" d.* :

aPÊNofCf E - Integrais úrteis

c,\( . 2\.-[a sen'x - 2senx cos x * - I
a-*4\ fl/

V "/,

55I

(E.18b)

(E.l8c)

E.3 Funções gama

f (,2) : 
l,* 

*'-'n'd*

: 
f't,,r{,zr)ln-rdr'

(E.l9a)

(E.reb)

(E.l9c)

(E.20)

(E.21)

(8.22)

(E.23)

(8.24)

(E.25)

(E.26)

f (")

nf (n)

.(;)

f (1)

'(,i)
t(';l

: (n - 1)1, paran

:f(n+1)

- ^ 
/-

:I

: 0,906

: 0,919

f(2) = I

: inteiro positivo

ft ctx {;t_-

)^y1 - ;- ,
.(*)

.(;. )

Í.x',, - x2)ildx=

f(,+1)r(+)

zr(,+T)
(8.27a)

I cos" xdx:
1,,

f;
2
@
'(; . l'

rz) -1 (E.27b)
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Relaç õ e s dr,ferenciais

em sistemas d,e

c o ordenadas dtferent e s

(F.l)

6.2)

(F.3)

(F.4)

(F.5)

G.6)

(F.7)

(F.8)

(F.e)

(F.10)

F.1 Coordenadas retangulares

grad( : §{': }",f'

ttir A: Y'A: > Ú't'

; órí;

rotA:§xA=)",ri!.,
t,t l: frÀ/

§jt : §. çl': > +, rt.yi

F.2 Coordenadas cilíndricas

Consulte as Figuras F. I e F.2.

x1 : rcos S, x1 : rsen @, .t3 : z

r': vrT+ .'r,. ó:,g'!, 1= rr"X1

rls2 : rlt-:2 + r:2 dú2 + dz2

da: rdrd$dz

;tlr I itfu Atb
grad dr = Vú : ",; * "*,,ib* " ã

I ít 1 ít41, lr" l
rilr ' r ôó ;t'-

F.3

Cons

552
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APENDICE F- Relações cliflere,ciais em sisremas de coordenaclas diÍêre,tes

FIGURAF.I

Coordenadas cilíndricas:
dt,=rdrdódz

rdó
/'l'

I

Coordenadas
polares plan:rs:
da--rdrdg

rF.ll

rF.2 t

rF.3t

rF.{t

rorA:. (1,+. *) * ",,c

Y:lt:l-"(,a't\rir,\ í)-

E3 Coordenadas esféricas

Consulte as Figuras F.3 e F.4.

á.1,\ lt a-;-l+el-.-(r.1,,.) *
,tr ./ \,-rlr

I d,:rl, , d-,lt

f- (lq)- ri:-

x3=

ó=

rcos9

to r --:'b
X1

(F.11)

(812)

(F.13)

(r.14)

(F.15)

rF.5 r

rF.6 r

rF.7

iF.S

F.sr Júr : r sen 0 cos @, x? : rsen 0sen @,

r: \turlrd + d + J, 0:.nr-,a,

ds') : rlr2 * 12 402 * / sen2 0 tl62 

t'

FIGURAE2
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da : 12 sen 0 drrt? d$

g,adlr: §ú : .,'! * ",,!'+ * .^ ' 'f,tr " ri)0 -rsen0ítq|

clirA:1, 1,,,u,1 + --l i (,"1.r.,., 6y a I i)Aa

,-.rr rseníi)0 rsendáS

rorA = ",--] l-1,.0^...,(/) - 1!l
r sen í/ L;t0 * ;'ó 

_J

* ., j; l,+ ,,n,!r,,r,rl * .,i[i ,,^", **7

v:y'r = \i( ,,lg) * =f !(,rne ''ú) * t i):rtr
' r':ár\ ítrf r'rsenâá0\"""ád/ risenr0a6..,

(E16)

G.l7)

(F.18)

(r.le)

(F.20)

FIGURAF.3

Coordenadas esféricas:
du = 12 senldr d0 dg

r sen0

r sen9 dg

rla = 12 sen1d?d,g

Cons:
COIn I

ump
gação
mesn:

Essas ,

tos er]

mesm
do qu,

Se

K senr
x er'
máxirr

De ma
relatir':
aums
diferer:
fator <

permit
deu.P
máxinr

Se
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(F.16)

tF.r7)

(F.18)

(F.19)

(F.20)

Uma "proua" da relaçã,0

\çe2xfi-
|.';

Considere os dois sistemas inerciais K e K' que estejam se movendo um em relação ao outro
com uma velocidade u. No instante em que as duas origens coincidirem (Í : 0, l' : 0), deixe
um pulso de luz ser emitido a partir da origem comum. As equaçÕes que descrevem a propa-
gação das frentes de onda são necessárias, pelo segundo postulado de Einstein, para ser da
mesma forma nos dois sistemas:

Essas equações indicam que o desaparecimento do inter-valo quadrimensional entre dois even-
tos em um sistema de referência inercial implica o desaparecimento do inter-valo entre estes
mesmos dois eventos em qualquer outro sistema de referência inercial. Mas precisamos mais
do que isso, devemos demonstrar de fato que em geral s2 = s'2.

Se exigirmos que o movimento de uma partícula observada como sendo linear no sistema
K sendo também linear no sistema 1{', entáo as equaçóes de transformaçáo que conectam
x e x' deverão ser lineares. Nesse caso, as Íbrmas quadráticas s2 e s'2 podem ser ligadas, no
máximo, por um fator de proporcionalidade:

.r'? : K.rj (G.2a)

De maneira concebível, o fator r pode depender das coordenadas, do tempo e da velocidade
relativa dos dois sistemas. Como foi salientado na Seçáo 2.3, o espaço e o tempo associados
a um sistema de referência inercial sáo homogêneos, assim a relaçáo entre s2 e s'2 não pode ser
diferente em pontos diferentes no espaço e nem em diferentes instantes de tempo. Portanto, o
fator r náo pode depender das coordenadas e nem do tempo. Uma dependência de zr ainda é

permitida de qualquer maneira, rrras a isotropla do espaço impede uma dependência da direçao

de z. Por isso, reduzimos a possível dependência de s'2 sobre s2 para um fator que envolve no
máximo a magnitude da velocidade z, isto é, temos

r,r: rc(r,) rj

Se Íizermos a transformação a partir de K' de volta para K, obtemos o resultado

(G.2b)

lL

:0, emK

:0, emK'

(G.1a)

(G.1b)

\a., § ,_
L\', - (-l-: .L.\il =.t-
I l-r

§ § ,'_ ,.,.L.\..- * a-l' : /4\..- = .\ -
t'Lr'-

r2: rc(-,,)r''
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onde -u ocorre porque a velocidade de l( em
em relação a K. i\{as já provamos que o fator
Têmos. portanto. as duas equaçoes

relação a K' é a negativa da velocidade de rK'

x pode depender somente da magnitude de u.

x(zôs:\
r ( z,) .s'rJ

(G.3)

(G.4)

Combinando essas equaçóes, podemos concluir que 12 = 1 ou rc (r) = -f 1. O valor de rc (u)

não deve ser uma função descontínua de zr, isto é, se mudarmos u numa determinadarazâo,
rc não poderá saltar repentinamente de * I para - 1. No limite de velocidade zero, os sistemas

K e K' se tornam idênticos, de modo que x (u - 0) = * 1. Desse modo,

x: *l

para todos os níveis de velocidade, e obtemos, finalmente,

s2 = s'2 (G.5)

Este resultado importante indica que o inter-valo quadrimensional entre dois eventos é o
mesmo em todos os sistemas de referência inercial.

Neste
Exen-r1

o:: qã '.

th::t

vo:: t

u :: \'(

v:: \'o

i::1 .

k; '=

t:: [)

x(t. Kt

r,(t, K)

Agora
consta

0,000(
0,0
0.0
0,0
{),0
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edeÃ'
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(C.3)

de x,-. t

a r-azào.
,i:tcnrar

(G.-1)

rG.5)

nt(-)\ c L)

Soluçã,0 numérica
para o Exemplo 2.7

Neste apêndice, demonstramos a soluçáo MathCad que resultou nas Figuras 2.8 e 2.9 para o
Exemplo 2.7. Este programa foi escrito para MathCad para Windon's, versão 4.0.

o::qR

/ r\th::tiO.í-l
\ 1t'to/

vo::600

[r::vo. cos(th)

v:: v0 . sin (th)

i:: I ..0

K; '-

c,fi000001
0,01

0,02
0,04
0,08

0,00ir

aceleração de gravidade

ângulo inicial

velocidade inicial

velocidade horizontal inicial

velocidade vertical inicial

tabela de coeficientes de arrasto

inten'alo de valores de tempo

calcula a posição horizontal

t :: 0, I .. l3t)

x(t, K) ,: (;).(r - cxp(-K.Í))

t K'r * g
)-(t, K) ,: *g 

[ * -(k]-' (l - t'xp(-K't)) calcula a posição vertical

Agora, estabeleça uma equação para resolver a Equaçáo 2.45 paraT para qualquer valor da
constante da força de retardo k.

í(k.-r) ,: raízi, - t+.u - r'x1,(-t.r),.'r] (2.45)

55 I
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[Agora plotamos \t,k 1 por x(t,h,) para ltroduzir a Figura 2-g.]

1.5.104

y(t,kr ),
i .101

l Íl:I:l:

f g'-k.,l

. 5000
t (t.k+),

;i;i;;

.IÍ!:Iq): o

-5000

j':1,2..81

K, :: -6,OOl + 0,001 .j + 0,00000001

T16 :: 166

Tr, ': 106,074

Tr, :: f(K;,Tr;_r)

Rr:l

Agora.
Calcul

Rpi ,:

1.101 2.101 3.101

x(t,k,), x(t,ke), x(t,k3), x(t,k.,), x(t,ku), x(t,k,;)

FIGURA 2.8

Estabeleça o intervalo de valores para cal-
cular 80 valores.

Isso nos permitirá calcular, durante um in_
tenalo de k, valores de 0 a 0,08.

O valor de tempo para k : 0 é 106 s.
Isto é uma suposição para dar início
aos cálculos.

Agora, determinamos a solução para
o tempo T para todos os valores de k.
Resolva a Equação 2.45.

Este é o valor de T para kl. Não se preo-
cupe em calcular todos os outros aqui.

Agora queremos calcular o intervalo R para todos os valores de T (como uma função de k)
que acabamos de encontrar. Para fazer isso, precisamos resolver a Equaçáo 2.lZ pari cada um
dos valores de k e t : T que acabamos de encontrar.

x :: 100

10't

t(k, T)

R, :: f(K1, Tr',)

:: raíz 
[,. - I. 

(t - exp(**. r)), ,.]

Esta é a suposição para o primeiro valor de
x. O valor real da suposição náo importa.

Esta é a Equação 2.43 que precisamos re-
solver para encontrar o inten,alo R.

Agora calcule o inten,alo R para todos
os valores.

I
I
I
t
I
t
I
I

lk:
t
I
I
I
I
I
I

, l(r



Rr : 3,182' 104

Agora, vamos calcular e plotar
Calcule a Equaçáo 2.55.

/ +.K .r\
Rpi ': n,'{ I - -;+ }

\ ."!{ /

Ri

- 
2'10'

-*Il

0

apÊuOfCf H - Solução numérica para o Exemplo 2.7

Apenas listamos o primeiro valor e plota-
mos o restante. Este é o intervalo sem a re-
sistência do ar, isto é k : 0.

o inten,alo determinado a partir do cálculo aproximado.

[Agora plote R, e R 
u, 

itersus K, Fara produzir a Figura 2-9] .

Soluçóes de plotagern aproximada
e numéricas. F'i3rra 2-9.

.|''.
Ji

-l.r u( r.

rC; -'

ú-,: :

)l-ri1:

fli-l} ::

.:

0.060.040.02

Kj

FIGURA2.9

I ',r":

t-'-
dt ..
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Capítulo I

10. (a) v : Zba cos r.l1 i * ba sen a;/j (b) g0.

a: -o2t
l"l : f<,,l:t cos: art * l.li

12. tr = 
la'b x cl

ia x b + b X c -r c x ai
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(a) "r =

(A x A) + C, onde C é um vetor constante

*2 nr, -1 
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42.

48.
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Capítulo 2

2. r; : nÍr() * {: sen 0 cos 0)

l;a: mR{20 @cos0 + @ senâ)

4. 13,2m.§-r

6. (a) 210 nr arrás (b) não pode estar mais do que 0,68 s atrasado

. 2u,ict,s a sen(a - É) rÍ p t,i,14. (ir) r/= --------;;------- (b) ; - I (c) rt.,,,. =gc()s-p 4 Z g(l+senB)
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Respostas aos problemas de numeração par 567
AS

ar 9,,
16. -"'

ESen aI

18. (a) il5,? m.s*r (b) 40,7"; 1.1 m

20. t7,4'

22. {c) i(0 = (,', cos a\t * C"r"n*,t * |

-i(l) = * C'1 sen a,t * C2 cos .r, I

24. p,,: O,iB; rq, : 15,6 rn,/s

26. 2,3 rn; l,l rn

/s - n\, /r - :rr\.28. l,n,;,,n,,,.: ,\, - ,/: 
,,,p.,r,,r,, : ,\ 

I _ ,,/ onde u= tn/,\I

30. 71 rn

- l*p.,Vl+l1r;
32. sen 0., : ------:-:-

2( I - trrr)

34. (a) \: -v[,,n1{,',í, --)l (b) r: *4r,,í, -€-).rL a \ tnt/) 2B \ trt.s)

38. (a) ,Ê(x) : -'v7111112v-(2n+tt

i

(b) x(r) : f(rz + l)aI1,*t

(c).lq(t) : *nmtff(n + l)n/l -í2'*rr ('*r)

2Áa2 senaÍ Áa:12 cos at - tl
40. (a) (tt : :i n,, : *=---

V5--lcosol V5-4cosâ1

@ + onde ir = inteir-o

42. Estável se -R ) bl2; instâvel se R = hl2

T2
48. r : rrd,, -^l 

_
\,1 mG

50. (a) ,ú(0 : c'í T tI \
;(1^1 .; - n,,)' u(t\

52.

lt!{,

54.
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Capítulo 3

2. (a) 6,9 X 10-2s-l
l0(b) : (l - 2,40 x l0-:')s I (c) 1.0445' 2rr

mAr<»i.- l: mÀ2ai
't Ír 

- 
T 

-I:- T4-26

C:

4.

6.

12.

t4.

34. x(t)

36. x(t)

38. x(Í)

<7> <Ll>

2,74 rad. s-l
o

e: -:sendI

6

8

10

14

gc,

Ca

,

6

8.

Ca

26.

28.

30.

32.

40.

49

Í(Í) : (cosh Bl - senh §t)l@t * Ár)cosh a2t * (A1- Á,)senh a;,ll

i(r) : (cosh BÍ - senh Bt)l(Arto2 - Ar§)(cosh o2Í * senh ro,Í)

-(ArF * Ara2)(cosh ro2Í - senh <,.r2Í)]

n,lnr(n, + n) + o2t,i) + ilnrll't., + (at., - t/ac)((n, + nr)2 + to2t.i)]

(,Br+R2)2+a2li

444
l-'(l\ =:sen / * :sen 31 * 

-sen 
5l + "'rt 3tr 5r

r:( t\ : ? - 1.o, 2rt - Lr.rs 4urr - ...
'tr 3n l5r

H,3\ / B,'Ê' \
(a) x(/) : 

=l 
t - o É'cosh u.,t * Lsenh «-r"tf

údí \ 
' @t -/

(b)

t,
It

i
{

,r

- )sen at(t -t»t /

h
.r( /) =;,, o' senh r,,r"l; / ) 0

fo /<o
: 

1Ot, - cos(0.51)l rrr 0 < 1<

f0 t)4t
f (i,,: p- B,r-l,rfro cos u1( t * ,,,, * (ü

411 0)

10.

16.

4r

Éx,,
0)1

@1 8o'

t l- ,.) , .) ,,\ t"'-t,tl
x 

[.-''[Zfr 
- Ê)c,rs d + (lP, - vl) +,t, - r"t), 

"]

I ten u,,I I
+ r"P,l2l7 - y)cos@qt + (lP- yli + r' - ri) - - I IL at JJ

Amplitude : -0, 16 mm, sinal negativo indica que a mola está comprimida

l' I li,I:tt.r,,

,r?(I){r (cdo + (D)\ti,, _ a) om

20.

8.

10.

t4.

16.

ü)t Vtj4z! + t
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Capítulo 4

.lL

6. 0: I *lO, - mgt(\ - cos 0)lr':r

lr,^4
8. r: n,l 

n;

10. Somente 0,6 e 0,7 são caóticos

14. n: 30

22. Tiansiçóes em B, = 9,8 - 9,9, B, = 11,ô - ll,7 eBg : 13,3 - 13,4. Comportamento:
(i) um período por três ciclos quando B ( Br, (ii) caótico quando B, < B < 8,, (iii) ciclo
misto caótico/um período por ciclo (dependendo das condições iniciais) quando B, < B
( B, e (iv) um período por ciclo quando B ) B,

Capítulo 5

z. o: C onde C:4: t,pst.ZrGr itr

GM
6. g:--. e,

r'

8. g. : *zrc,p(f ,|l + A, - tf - çr't a + |
(;.iÍ[ ta:/ 3 .\l

10. d(R) : --l I - - -l I - -sen-9ll-' R L 211:\ 2 /J

f6. /.: Zrp,GM

2(;,\1 - zcMlv;r; ÃJ - À20. <D(r): - 
^., 

(Vz: + Rr -:). g(z) = -k lf:r (-\m-i

Capítulo 6

8. (a) ar - bl- q-

1
r0. R:2H

2
rR (b)

V3
22

ftt:ü r:4=h -icr=V3 V3

.)
(-
V3

14. comprimento : 2x,6. rrnJ -2v2

B f / Q,,\:r":
16. 1(x) : rs, " _ 81(, 

.2/

18. x: -\: {= onde x )

-,] e z:

0,1 ( 0,2 1

xsiz

0. Linha parabólica.



570 Dinâmica clássica de partícúas e sistemas

Capítulo 7

4. nr'i - ,o,r0, * At'n-, = O; 4.(*r.a) : O; sim; sim
d.t'

6.Zmi*+ rzf cosa - mgsena:0
(m+ 11) f+ "r§cosa:0

(a) r(r) : - f;r' (b) -y(r) =#rt - coshyr)

r{t) : rçcosh a/ + ;}t.." aÍ - senh aÍ)

.. a* s I t,(a\ 0+ rsen0:0 (b) 2rr-Ib Va+g

O + 
fr",, 0 - lr2r.nrr;Ícos0 

: 0

18.ar:"@ 0.,:rv1*R0,, ' 2

1.= !,,,;', - lo , ,: H : P" * !o-, ,
2.r2mÍ

t- : |*O' + t20\ * nr.gl cos 0

bi, I, : 
2rr,r* -)tt(t': - mr! cos 0

(a) H : *- »rgl cos o; n: #, it,,: -mgtseno

(h)H- pi

2{m1 * n,"+ I/o\- mrgx- m2gQ* x)

/ r\.lr,:l*,+rr"+;)i\ (-./

it,= g(m1 - rnt)

p, : nti; i = *- 3, * =,n,rrà; bu 
: o

H:t(0,*ü+ ld )*t. j,:*.h t'i Pà"- 2,,,\1t -;- r:*çr/*;: l'': *7* 
,rr * r.'*.,-,*'

. p'j cot 0
P': ,rr'r.rr-'ri Pa: o

i = ail(o sen 0 + 02 cos t)); ti : 
isen fi * g cos g.

R

3{

4(

10.

12.

t4.

16.

,c)

24.

28.

32.

Ci

26.

4

l0

t2

t4

99

24.

28.

30.

32.

38.

40.

42.

44.

46.

34. @)

(b) À:-

onde a
M*m.

mMg(lsen0 - asen:t0 - 2sen9,,)

(LÍ + m) (l - asenz 0)2



Respostas aos problemas de numeraçáo par 571

38.

40.

12. 76 dias

t4. r,'(,): -t(9!-
F \r,

22. Não

!::aH:!dp__ôH
(lt dl) n' 1t * 

: -1Àx * ürt)

, = 
^ # * t (2ff ,"r o, + ff ,u, o") - r(, (f)'*, r,

- d'Je, dlx d!0.,
-Zgsen 0t:2b * * 2 

u,, 
cos0, * á1u cos(ár - gr)

* ,(+)'..n(0, - g,,)

\ dr,

d!0., l: x d:e ,

-g"sen 0:: b (ti.! 
*;cos 0" + l) _ cos(ál - 01)

- ,f+)-," n(0, - o,t
\ d,;

*(#)".",,)

Capítulo 8

kk4. <(-> <'l'> : ---e. .)«

10. Parábola; sim

1\*;)

2a. @) 1590 km (b) 1900 km

28. 2380 m/s

30. Az :3,23 km/s; parábola

32. Estável se r < {z

38. Az : 5275 m/s (oposto à direção do movimento); 146 dias

40. Tiansporte de resíduos para fora do sistema solar requer menos energia do que batê-los
contra o sol

42. 2,57 x l0tt.J

á circular



Dinâmica clássica de parúculas e sistemas

Capítulo I
I

2. Sobre o eixo; ;à a partir da vértice
4

2a0
4. x::sen5; Í:0

1-; .,. l, li, .6. f,n, : -,1-i vr.,rr:;rlii u,,,, = 2r,

8. x = 0; r': -i;' 3v2

4l

4t

10.

12.

14.

20.
.rc,

ün f -fE Ifri
?*n'V -n -rWa
(a) sim (b) 1l mis

Náo

{-s,
(a) dois conjuntos de soluções: ü,,: 5,18 km,/s, u, : 14,44 km/s e u,, : 19,79 km/s,

ao= 5,12 krr/s. (b) 74,8 e 5,2". (c) 30'

24- a) : Ú)t) 
i r': nrb,,,to

(t
1 - -0

b

kr
26. N:: (rr - r") x (i1 - i1)

UO

4m,m,
28. -- -(tl1 * rnr.):

30. (a) (-0,09i + 1,27j)N.s (b) (-si + l27j)N

32. u, :,u : a
.l

Ut
34. uy : u,: ri 0=45"

\/2

g6. \ : 3 + 2lit tL: 
- - (t-r\/G,) .o* {*'" : :tilz u1 [-:a ] 0

z1 (r»1 sen2 a - e'm,2)
40. a1:

AZ:

.,ff)

ao longo p,

para cima

5z

5{

6(

6t

64

6€

Cr

I

4

6

t2
l6
18

20

9'

Ca

ntlsen? a * my

(e * l)mru,sena.
m,senz a * rn2

42. 4,3 m/s, 36" do normal

/ ,?\
++. uat\r +:)

4.

14.



Respostas aos problemas de numeração par 573

al
o(0\ : 

-i o,: Ít(1"!
4

(#).
48. a1.-,*(ry') =

['- ' - (^.*)"

54. e-1

ui
58. ;
60. 25 s

62. 273 s

6a. (a) 3700 km

66. (a) 131m/s.

Capítulo l0

(b)890 km

(b) 108 m

(c) 950 km (d) 8900 km

onde 0 é o ângulo entre o raio e a horizontal;2. A posiçáo é dada por tg A

T:--;larl:a*rl n'l;vrü

atit

ü-

4. uo: 0,5oR, na direção1; um ciclo

/.'\
6. paraboloide (. : $ ,- + .o,,st. )\2.s1

12. 0,0018 rad : 6 min
16. (a) 77 km (b) 8,9 km (c) l0 km (d) 160 km (todos para o oeste)

18. 260 m para a esquerda

20. g(polos) : 9,832 m/s2, g(equador) = 9,780 m/s2

22. 2,26 mm para a direita

Capítulo 11

2. Ir:

I', =

4. I:

14. It :

t,: lnttnr + 4ri\: r, : 4,tr{n,,- 20 l0

r; = !,u( n -p 17,,), Ii: 1,,- 20\ 4l
!u,l', n:J:3. s

832
1., : : ;\'llf: [., : =l|b!-3205

- (*r



l9 o

,^/^;

(

I

lr

9t

9t

9,

2l

3(

Jt

rí-
20../+vl,

57 4 Dinâmica clássica de parúculas e sistemas

f*
24. \a)./V:tr (b)

!.1

32. ri3.7 rad/s

34, o, : a, exp(* bt/I,)

Capítulo 12

8. ,, : \,6;Gf,i @:: VÇ -m 
xr_

lQ. nzÍ1 + 1r& + (x * «,,)x1 - Krrxr: Fi1 cosro/

ntin * ái2 + (r * r,,)xe * K1oÍ1 : 0

I
16. Ír{, : - ; ó,,, Modo 110,, : ó,,. Modo :r

18. a,, : o: ro ,: ^l|ttt + ,ntv ll/,'

/ z l 3\ / 4 i r\
20. ar:[-. . 

-l: 
a, =l 

-,* -. -l\v 14 v 14 v 11/ \v+2 v J2 v 42/

4,57 , 1,64,4,81 radls

d?.,,,u, : 0,96 rad (mas nesse ângulo, a aproximaçáo em pequeno ângulo náo é completa-
mente válida, então esta é uma estimativa aproximada)

Capítulo 13

,NE
4. o,,: Tln

f o. ,i par
A amplitude do e-nésimo modo é dado por -, : 

\*, nímpar
In"ir'

6. O segundo harmônico está abaixo de 4,4 dB; o terceiro, 13,3 dB

99

26.

28.

12. \,(t) * n'',',1u,"-o(#=) * o,."r(-ffi:U;
20. Ón, - d..r,: tg r(cot0) Ót - ôr,: *A
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Capítulo 14

12. 55,3 m; 0,22 &si 2,5 X l08nr/s; 2,5 X iOs rlls

cos0: cos6'- p
I - Bcos6'

o astronauta tem idade de 25,1 anos, enquanto o da Terra tem idade de 26,7 anos.

4,4 x l0!'] kg,/s; 1,4 x l0r3 anos

7m,,r:2, incluindo a massa de repouso do próton (a energia cinética é 6 m,,c2)

2., s 0,115í'

0,8 MeV

7àe-. : 999,5 MeV
7p.4., : 433 Me\r

16.

20.

,9

24.

28.

30.

32.

)mplcla-



OLt.ttt-.
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A
Açáo.

celt
lorq

Aceler
Aceler
Adanr
Afélirr
Amor''

crítr
neg

POI
,\láli:

qrlali

^quanAngrl
ap:i,
dee
de tr'

Àr-rrl
Par.

Apoce
Apogt
Apsid.
Arla:t
Ár.,,,,
Atratrr

c:1ór

est r:
Atritr,

cle rl
cle n

estál
Autoh

Autor:
Autor c

ort:t I

Ol-t(,

Par:1



Obsennção: Números de página seguiclos pol n
indicarn notas de rodapé.

A
Açáo, 202

centrípeta, 350
força e, 49-52

Aceleraçáo centrípeta, 350
Aceleraçáo, 27-30
Adams, John Couch, 276n
Afélio, 265
Amortecimento

crítico, 99
negativo, l36
por radiação, 107, 109

Análise
qualitativa,3lS

^quantitativa, 
3 l5

Angulo
apsidal, 275
de espalhamento, 308-31 1, 322-330
de fase, 88n

Ângulos de Euler, 368
para corpo rígido, 393-397

Apocentro, 265
Apogeu, 265
Apsides, 265, 27 5, 27 7, 27 8
Arrasto, 52, 58-63
Áto-os, oscilaçáo dos, 109
Atratores, 134, 136, 150

caóticos, 150
estranhos, 150

Atrito
de deslizamento (cinético), 5l-52
de marés, 179
estático,51

Autofrequências, para oscilaçóes acoplaclas, 421-
423,130, 132,134-138

Autovalores, 393
Autovetores, 393

ortagonalidade dos, 430-432
ortonormais, 43 I
para oscilaçóes acopladas, 130-432,

431-138

Ind,ice remissiao

B
Baden-Powell , G.,477n
Batimentos, 425, 480
Bernoulli

Daniel, 419n, 47 ln, 537n
Jakob, 183n

Johann, 52n, 186n, 26ón,145n,537n
Bessel, F. W., 414n
Bifurcação de forquilha, 152
Boltzmann, L.,80
Bowditch, Nathaniel, 93n
Brahe, Tyco, 256n
Brillouin, Léon,4B3n

C
Cálculo de variaçôes, 183-199, 239-241

com condições auxiliares, 193-197
com diversas variáveis dependentes, 193
equação de Euler em, 185-186, 193-197

segunda forma de, 191-192
equações de restriçáo em, 193-196
notaçáo ô em, 198-199
para geodésica na esfera, 192
princípio de Hamilton em, 202-205
problema básico em, I 83- I 85
problema da braquistócrona e, l86-188
problema da película de sabáo e, 190-lgl
problema de Dido e, 196-197
soluções extremas e, 183-185

Cálculo variacional. Veja Câlculo de variações
Calor, como energia, 73
Campo eletromagrrético, movimento da partícula

em, 65-68, 72
Campo magnético, movimento da partícula em,

65-68, 72
Canonicamente conjugadas, 237
Caos, 1 29-158. Vela tambént Oscilações/sistemas

não lineares
condiçóes iniciais e, 129, 155
determinista. 129
eleilo borboleta e, 156
em pêndulo, 145-150
identificaçáo de, 154-158

I-1



Í-2 Dinâmica clássica de partículas e sistemas

Catenária, 190
Cauchy, August Louis, 399n
Car,endish, Henry, 161

Cayley, 4., Bn
Centro de massa, em sistema de partículas, 292-

294,295,367-368
vetores posição pala, 298-299

Ceres (asteroide), 268
Ciclo limite. 13ô
Cicloide, l88n
Cidenas.403n
Cir.remática relatir,ística, 5 I 6-520
Circuitos elétricos equivalentes, l0B- 1 1 1

Circuitos elétricos, oscilações em, l0B-111
Clausius, R.J. E.,245n
Coehciente de reflexáo, 475
Coeficiente de restituição, 319
Colisáo exoérgica,3lB
Colisões. Veja tantbém Espalhamento

ângulos de espalhamento para, 322-328
elásticas, 306-3 1 8

cinemática de,313-318
em sistema de coordenada do laboratório.

307
geometria de, 308
no sistema de coordenadas do centro de

massa,307-318
teoremas de conservaçáo para, 307-312
vetores de velocidade para, 307, 312

endoérgicas,319
exoérgicas,3l9
forças de impulsáo em, 321
fórmula de espalhamento cle Rutherford para,

328-330
inelásticas. 3 I B-322
oblíquas,319
parâmetro de impacto para,322
relativista, 5 I 6-520
valor Qde,318

Cometa
Cl'iacobini-Zin ner, 27 4, 27 5
Halley, 268,271
órbita de, 268
Shoemaker-L evy, 271

Condição de ortogonalidade, 7
Cone

de espaço, 402
de luz, 508, 509
do corpo, 402

Constante
de aceleraçáo gravitacional, 162
de propagação, 473

Construção de Poinsot, 399
Contraçáo

do comprirnento de FitzGerald-Lorentz, 493
relativística do comprimento, 492-493

Coordenadas
cíclicas, 237

cilíndricas, 27 -30, 553--D54
em rotaçáo, 47 -18, 315-349
esléricas, 27 -30, 551-555
polares, 27-30
polares planas, 27-29
retangulares, 2-8

Coordenadas generalizadas, 195n, 205-218, 241
adequação das, 205
apropriado, 205
definiçáo de, 205
equações de Lagrange em,208-218

Coordenadas normais
definiçáo de, 419
para oscilações acopladas, 422, 127, 434-438

Coordenadas, em rotação, 47-48, Z4b-Z4g
Corpo livre (partícula), 44

corpo rígido como, 367. Veja também Corpo
rígido
Corpo rígido , 367 -413. I/eja tambérn Sisrema de

partículas
ângulos de Euler para, 393-3g7
centro de massa de, 301-304, 367-368
construçáo de Poinsot para, 399
definiçáo de, 367
eixos de inércia principais para, 379-38G, 391-

392
elipsoide equivalente para, 399
em campo de força uniforme, 405-410
energia cinética de, 37 1-372, 391
equaçoes de movimento para, 395-396
estabilidade das roraçóes, 410-413
momentos de inércia principais para,373,379-

386, 392-393, 399
movimento livre de força da, 400-405
movimento planar simples de, 368
nutaçáo de,410
pião assimétrico, 380
piáo esférico como, 3[J0

piáo simétrico como, 380
potencial efetir,o de, 407, ,108

precessáo de, 402-404, 408-4 I 0
quantidade de movimento angular de,374-

380, 405
rotor como, 380
tensor de inércia de, 370-393. Veja também

Tensor de inércia
Cosseno diretor, 4, 5
Cotes, Roger, 2B7n
Cowan, C. L.,72
Cur-va de Lissajous, 93

D
Decaimento de múons, 495-496
Decaimento B, 72
Decibel. 460n
Decremento do movimento, 98
Decremento logarítmico do movimento, 98

D,

Dr

Dr

Dr
Dr
Dt
Dt

D(

Di
Di

Di

l

Di
Di;
Dir
Dir
Di,

2

I

Dis

Dir
Drr

E
Ecl

Ele

b
D

Efe
Ein
F-ir
Eix
Elil

d

e

Ent
C.

c,

(r

d
cl

cil

cl

s
It-

P(

P(

P(

Pí
re
tC)



Definições, r,s. leis físicas, 46
Deformações elásticas, forças de restauraçáo par?
Degeneraçáo , 142-11;r
Densidade de fluxo, 322
Densidade de Levi-Civita, 22
Deslocado para o \rermelho, 4gg
Determinismo, 129-130

rvronskiano, 538
Dêuteron, 339

energia de ligação de, 507
Diagrama de bifurcação, l-DZ, lbz
Diagramas de fase, g4-95

para oscilações harmônicas, g4-95
para oscilações não lineares, 134-138
para pêndulo plano, l4t-142
seçáo de Poincaré em, l4B-150

Dilatação do tempo, 495-498
paradoxo dos gêmeos e,500-501

Dinâmica hamiltoniana, ZZ'D -214
Dinâmica orbital, 2õ9-27 5
Dirac, Paul, 79
Dirichlet, Peter, 1B3n
Dispersão,477

anormal.483n
normal,483n

Distâncias apsidais, 269, 27 b
Divergente, de vetor, 33
Duplicaçáo de perÍodo, 148

E
Eddington, Arthur, 44
Efeito

borboleta, 129, 156
Doppler relativístico, 497-500, 5 l4-515

Eleitos transirórios, 105, ll5
Einstein, Albert, 79, 487n, 489n, 491
Eixo instantâneo de rotaçáo, 30, 346
Eixos de inércia principais, 979-386, 391-392
Elipsoide

de momento, 399n
equivalente, 399

Energia, 73-78
calor como, 73
centrífuga, 261-261
consen,açáo de, 68-78, 228-220, 232,

256,301_306
de colisões elásticas, 313-318
de fio vibratório, 461-463
de repouso, 506
do sistema de partículas, 301-306
gravitacional, 164
massa e, 505-507
potencial externa, 303
potencial gravitacional, I 64, 1 69- I 70
potencial interna, 304
potencial. Veja Energia potencial
relatividade especial e, 504-507
total. Veja Energia rotal

Indice lenrissiio I-3

Energia cinética de rotação, 3gl
de corpo rígido, 270-272,351

Energia cinética translacional, 3gl
de corpo rígido, 270-Z71, Zgl

Energia cinética, 69-72, 227 -228, 245, ZO2.
li,ja tanbcn Energia

de colisões elásticas, 313-318
de corpo rígido, 370-Z7Z, Zgl
de sistemas escleronômicos, 228
de translaçáo, 370-372, 391
de um Íio vibratório, 4Gl
do sistema de partículas,302,313-3 lg
do sistema do centro de massa, 313
média de tempo,463
relatividade especial e, 504-507
rotacional, 37 0-37 2, Zgl
virial e, 245

Energia potencial, 7O-71, 164. Veja também Energia
centrífuga, 261-261
de fio vibratório, 4ô I -462
do corpo, 164
do sistema de partículas, 903-306
externa, 303
gravitacional, I63
interna, 304
média de tempo,463
total, 304

Energia total, 71. Veja tarnbém Energia
do fio vibratório, 463
do sistema de partículas,30l-906
relatividade especial e, 501-503

Eôtvôs, Roland von, 46
Equaçáo(ões)

acoplada, 362
auxiliar, 538
canônicas de mol,imento, 2ZZ-241
característica (secular)

para momento de inércia, 380
para oscilações acopladas, 428

de diferença, l5l
de Duffing, 143
de Euler. Veja Eqtaçáo de Euler
de Euler-Lagranee, 186n, 2O4,ZOg
de Lagrange, 201, 201-227
de Laplace, 171
de Lorentz, 82
de Maxrvell,488,49l
de movimenro de Hamilton,2ZZ-241
de Poisson, 169-l 71, 235n
de Van der Pol, 135-138
diferenciais de primeira ordem, 235
diferencial de segunda ordem, 235
diferencial linear, 417
diferencial parcial, separação de variár,eis para, 17 |
Helmholtz,473
linear

homogêneas, 537-b4l
náo homogêneas, 5,tr 1 -544
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14 Dinâmica clássica de parúculas e sistemas

logística, mapa de, 151-154
restriçáo, 1 93- 1 96
de onda, 463-483

Equaçáo característica
para momento de inér'cia, 380
para oscilações acopladas, 428

Equaçáo de Euler, 185-191, 193-197
com condiçóes auxiliares, 193-lg7
com dir.ersas variáveis dependentes, 193
para campo de força, 398
para corpo rígido, 397-400
para mor,imento livre de força, 398, 400-402
segunda forma de, 191-192

Eqrraçáo de onda, 457,463-465
condiçóes de contorno para,472
função de onda em, 467-468
separação de,47O-475
soluçóes gerais da, 467-470
uma dimensáo,458

Equação secular
para momento de inércia, 379
para oscilações acopladas, 425, 428

Equação(ões) de movimenro
canônica, 233-235
de Lagrange, 201, 201-227, 21br,, 227
dinâmica hamiltoniana, 233-235
para fio vibratório, 465
para órbita, 2b6-260, 276-277
para oscilações acopladas, 427 -4ZS
para oscilaçóes amorrecidas, 96, 12g
para oscilaçóes harmônicas, 8B-89
para oscilaçóes não lineares, 133
para partícula, 48-68
para pêndulo plano, 138-139, 204
para sistema de referência náo inercial, 350,

358-360,361
para sistemas de dois corpos, 25O-260
princípio de Hamilton e,201-Z0b

Equaçóes de movimenro de Lagrange,201,204-
227 , 235n, 237 . Veja também Equaçáo(óes)
de movimento

com multiplicadores indererminados, 2l8-224
de variaçáo, 235-241
em coordenadas generalizadas, 208-2 1 8
equações de Hamilton e, 208, ZZ0-221, ZZZ-

241
equaçôes de Neurorr e .224-227
princípio de Hamilton e, 226, ZZ7, ZZg-240
restriçóes escleronômicas em, 210
restriçóes holonômicas em, 210-2lB
restriçóes náo holonômicas em, 218-220
restriçóes reonômicas em, 210
utilizar,2l9

Equaçóes diferenciais
parcial, separaçáo de variáveis para, lZ1
primeira ordem, 235
segunda ordem, 235

Equações lineares

homogêneas, 537-541
náo homogên eas, 541-544

Equilíbrio
estável,134
instável,135

Equilíbrio instável, movimenro ilimitado e, 134-
135

Equinócio, precessão de, 276n, 403n
Equitalência massa-energia

energia cinética e, 506
quantidade de movimento e, 507

Eros (asteroide), 268
Escalares

deÍinição de, 2, 18
mundial,510

Espaço
de confi grlraç áo, 208, 241
de Minkowski, 510
fase, 94, 211-241
geodésico, 509-5 I 0
homogeneidade do, 228-229, 2Zl
isotrópico, 231, 233
quantidades de movimento, 241

Espaço de fase, 94
densidade da partícula em,2 l-241

Espaçonave Voyager, 27 4-27 5
Espaço-tempo, 507-520
Espalhamento, 306-307. Veja também Colisóes

axialmente simétrico, 308n
de Coulomb, 328-330
eletrostático, 328-330
em campo de força, 306-307
histograma para, 315
intensidade de fluxo (densidade) em, Z22-322
Rutherford, 328-330

Espirais de Cotes, 2B7n
Euler, Leonhard, 43n, 183n, 373n, 379n, 398n,

,5.' / n
Excentricidade, orbital, 2G5
Experimento de Michelson-Morley, 4g0, 4g2n,

495
Expoentes de Lyapunov, 156-158

F
Fase (Q),,176
Fenômeno de Gibbs, 115
Fermat, Pierre de, 202n
Fermi, Enrico, 72
Fio carregado, 115-4b2, 458-179

amortecido, 465-467
contínuo, 458-160, 17 \n
deslocado, 159-460
enersia do, 461-463
equaçáo de movimento para, 147,465
velocidade de fase v,175-47g

Física matemâtica,457
FitzGerald, G. F.,492n
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Fluxo gravitacional, 169-1 7 I
Foguetes. Veja tam.bém Viagem espacial

ascensão vertical sob gravidade de, 333-336
dinâmica orbital e, 305-31 1

em espaço livre, 330-333
Força, 48-68

aceleraçáo e,49-52
ascensional, 53

assimétrica, 134

central, 45
centrífuga, 261-264
consen,ativa, 72

das marés, 175-179
de atrito.51-52
de Coriolis, 349 -352, 354-363
de impulsáo descontínua, l15-122
de impulsáo, 321

de restauraçáo, 87-88
de restriçáo. I/af Restrições
de retardo, 52-63
definiçáo de, 44
dependente da velocidade r.etorial, '15

elástica, 45
externa, 294
externa, em sistema de partículas, 29'1

gravitacional, 49, 52, 161, 162, 17 l-17 I
interna. 294
interna, em sistema de partículas, 294
linhas de, 171

momento da, 68
na mecânica lagrangiana, 226-22 r-

na segunda lei de Newton, 14, 45
na terceira Iei de Nervton, 45, 46
náo lineares, 130-131
no sistema de partículas, 294-295
restauradora, 87-88
total, 69
vs. potencial, 17l-172
zero,44

Força centrífu ga, 26 | -264, 3 4S -3 52
sobre a -terra, 353-354

Força gravitacional, 49, 52
cálculo da, 161-162, 172-171
Iinhas de, 171-172
magnitude da, 171-172

Forças

assimétricas/potenciais, I 34
centrais. 45
de Coriolis, 349-352, 354-363
de impulsão, 321

de impulsáo com fonna de dente de serra, 113-114
de impulsáo descontínuas, ll'D-122
elásticas, 45
senoidais de impulsáo, 104-108

Forças de retardo, 52-63
método da perturbaçáo para, 59-61
método numérico para, 61-62

Forma da onda, 476

Índice r-emissivo I-5

Fórmula de espalhamento de Rutherford, 328-330
Fórmulas de expansão binomial, 515-546
Foucault,J. L., 361n, 363n
Frequência

característica, de condições acopladas, 421-423,
421,128,432-438

crítica,479
de corte (crítica), 479
de corte, 479
de oscilações amortecidas, 95-99, 106-108
de oscilaçóes elétricas, 109-i I 1

de oscilações harmônicas, 88
de ressonância da amplitude, 106-108

Frequência angular
de oscilaçóes amortecidas, 96, 97
de oscilaçóes harmônicas, 89

Frequências características, de oscilações
acopladas, 421-423, 124, 428, 432-438

Funçáo
complementar, 104, 541
deGreen,120,171
de Heaviside, ln, 115-117
de onda dependente do tempo, 467n
de onda independente do tempo, 467n
degrau,115-117
delta. l17n
escalar, gradiente de, 34-3ir
gaussiana, I l7n
homogênea, teorema de Euler da, 228
impulso, 111--122
vizinha,183

Funçáo de onda, 467
dependente do tempo, 467n
independente do tempo, 4ô7n
nós da, 473

Função hamiltoniana, 229
funçáo lagrangiana e, 208-209, 230,233-241
relativística, 5 16

Firnçáo lagrangiana, 17 2n, 201
como funçáo escalar, 209,227
hamiltoniana e, 208, 229,233-239
inr.ariância de, 228-233
relativista, Sl5

F'uncional, 183n
Funções

algébricas, 550-55 I
gama, 552
hiperbólicas, 548-549
linearmente dependentes, 538
linearmente independentes, 538
periódicas, Teorema de Fourier e, 113

trigonométricas, 55 1 -552

G
Galáxia, velocidade escalar orbital na, 167-168
Galáxias espirais, velocidade orbital em, 167-168
Galile o (satélite), 27 4
Galileu, 44n, 46, 111n, 17 4,363n, 488-489
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I-6 Dinâmica cliássica de partículas e sistemas

Geodésica, 192

Gibbs,J. W., 1n, 80, 1 l5n, 3B7n
Grad, 33

Gradiente, 33
Grande círculo. I92
G.randeza escalar mundial, 5 10

Gravitaçáo, 1 6 1 - I 79

em sistema de relerência náo inercial. 352-351
foguete em subida vertical e, 333-336
marés oceânicas e, 174-179

Green, George, llBn

H
Hafele, J. C., ,196

Hamilton, William Rorvan, 8n, 35n, 183n,
203n,481n

Hamiltoniana relativística, 5 1 6
Heisenberg, Max Born, 78, 79
Helmholtz, Hermann von, 7 3, 473ln
Heron de Alexandria, 202
Histerese, 145
Histograma,3lS
Hohmann, \!hlter, 269n
Hooke, Robert, 268, 358n
Huvgens, Clrristiaan, 141n, 261n, 307n, 373n

I
Impulso,321
Instabilidade, movimento ilimitado e, 135

Integral(is), 550-552
elíptica, 532-535
específica,5'11
llnn2- .1 /

Intensidade, de partículas espalhadas, 322-323
Internation,al Cometarl Explore4 27 4, 27 -D

Inten alo tipo-tempo, 508
Inr.ariância galileana, 47, 488-4Bg
Inversáo, 15, 17

J
Jacobi, C. G. S., 183n, 238n

Joule, James Prescott, 73

Júpiter
dados para, 268
precessáo de,279
viaeem para,2i4

K
Kater, Henry,414n
Keating, Richard,496
Keh,in, l,ord, 233n, 477ry 179ln
Kepleç Johannes, 256n

L
Lagrange,Joseph, 183n, 194n, 209n, 226n, 235n,

405n.419n

l,agrangiana relatir,ística, 5 1 5-5 I 6

Laplace, Pierre Simon de, 35n, 129
Larmo4 J. J., a89n
Latus rectum, 265
Le Verrieç Urbain J. J ., 27 6n
Legendre, Adrien, lB3n
Lei(s)

aÍirmações alternativas de. Veja Cálculo
de variaçóes

conservação, vs. postulados, 72

de gravitaçáo universal, 161-162
de Hooke, 88
de Kepler, 256,267
de refraçáo, 202
de resistência de Stokes, 52n
de Snell da refraçáo, 202
físicas, 1,43,44
primeira de Nervton, ,14-47

segunda de Newton, 44-47
terceira de Newton. 44-47

de Kepleç 256,267
Leis físicas, 1,13,14

vs. definiçoes, ,14

Linha(S)
de força, 17l-172
de nós, 395
mundial, 508

Liouville, J., 80
Lorentz, Hendrik A., 79, 487n, 489n,,t91,,192n
Lua, marés e, 174-179
Luz

oscilações e, 109
velocidade da, 79n

M
Mach, Ernest,43n
Maclaurin, Colin, 528n
Mapa logístico, 152-154
Mapeamento, 150-154

logístico, 152-154
Máquina de Anvood, 64-65
Marés, 171-179

como sistema não inercial. 345
de quadratura, 179
de sizígia, 179

Marés oceânicas. 1 74- 179

como sistema náo inerr:ial, 345
sizígia, 179

Margenau, H.,227
Marte

dados para, 268
precessáo de,279
viagem a, 271

Massa

centro de
rro sistema de partículas, 292-294,295, 367-368
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vetores posiçáo para, 298-299
de repouso, 503
gravitacional, 46
inercial, 46
na terceira lei de Nervton, 41-46
reduzida, 253-2ó6,267
relativística, 503
unitária,45

Massas de ar, movimento de, 354-356
Matéria escura, 168
Matriz, 4

adiçáo de, 12

coluna, 8

identidade, 11

inversa, 12,15, 17

linha, 8

multiplicaçáo de, 8-10
ortogonalidade de, 7, 16-17

propriedades de, 5-B

quadrada, 8

rotaçáo (transformaçáo), 3- I 8

rotaçáo de, 12-18
significado geométrico de, 12-18

tensores e, 388
transposta, 11, 16-17

Matriz de transformaçáo, 4-18. Veja também N{atriz

adiçáo de, 12

coluna, 8

definição de, 4
identidade, l1
inversa de, 12, 17

linha. B

multiplicação de, 8-10
ortogonalidade de, 7, 20
propriedades de, 5-8
quadrada, 8

rotaçáo de, 12-18
signiÍicado geométrico de, 12-18

transposta, 11, 16

Maupeltuis. P L. M. de.202.227
Maxrvell, James Clerk, 71, 80

Mecânica
estatística, B0

lagrarrgiana. 201-227
nen toniana, 43-80
quântica, 79

Mecât.rica lagrangiana
energia vs. força em,226-227
mecânica ne'lvtoniana e, 221 -227
operaçóes escalares em, 227
teoremas de conseruaçáo em, 228-233

Mecânica nervtoniana, 43-80
energia em,73-78
equaçáo de movimento para partícula em, 48-68
lei de gravitaçáo universal em, l6l-162
limitaçóes de, 78-80
nrecânica lagrangiar.ra e, 224-227

Índice rernissir o l-7

mecânica quântica e, 79

primeira lei de, 4'1

segunda lei de, 44
sistemas de referência para, 47-48
tamanho do sistema e, 79
tempo em, 79
teoremas de conservaçáo em, 68-73
terceira lei de,44-47

forma forte da, 291, 292
forma fraca da, 291

Mticanique ana\tique (Lagrange), 194n, 209n
Mercúrio, 268

precessáo de,279
Método

de coeficientes a determiner, 542
numérico, para forças de retardo, 61-62

Método (técnica) de perturbaçáo
para forças de retardo, 59-61
para forças náo lineares, 133

Minkowski, Herman,510
Momento da força, 68
Momento de inércia, 373, 380-382

em sistemas de coordenadas diferentes, 382-386
equação secular (característica) para, 428
principal, 379-386, 391-392, 399

Momento inercial. I/ef Momento de inércia
Momentos principais de inércia, 373, 379-386,

392, 399
Movimento

de partícula, 48-68
em campo eletromagnético, 65-68, 72

energia e,73-78
forças resistivas em, 52-63
na máquina de Atwood, 6'1-ô5

teoremas de consen,açáo para, 68-73
decremento do, 98
decremento logarítmico de, 98
em sistemas complexos, 79-80
ilimitado. 135

Movimento sob uma força central, 253-285
ângulo apsidal e, 275
ápside e, 263,265,27ó
velocidade areal e, 255
elíptico, 265-267
em sistema de refeÉncia náo inercial, 350, 358-360

energia centrífuga e, 261-264
equaçáo de movimento para, 256-260
Lagrangiana para, 255
Leis de Kepler e,2'c6,267
massa reduzida e, 253-254
na dinâmica orbital, 269-275
orbital, 260-261, 264-285. Veja também Órbita(s)
potencial efetivo e, 261-264
primeira integral de, 255
problema de um corpo equivalente

paru,2-c3-251
teoremas da consen,açáo para, 254-256

Multiplicador indeterminado de Lagrange, 195
Itlr- --



I-8 Dinâmica clássica de parículas e sistemas

N
Natural Philosophy (Thomson & Tàit), 233n
Netuno

dados para, 268
viagem para,2l-1

Newton, Isaac,'14-'15,46, 52n, 161, 174, lB3n,
268.445n

Niven, C., 3B7n
Nós

da funçáo de onda, 473
linha de, 395

Notaçáo E, tgs-tss
Núcleos, excitaçáo coletir.a de, 109
Número de Feigenbaum, 154
Número de onda, 473

complexo, 478
Nutação, de corpo rígido, 410

o
Onda

amortecida (atenuada), 479
dispersáo de,175
estacionária, 473
fase(Q) de,476
longitudinal, 157, 527
plana, 458
propagadora,469
transversal, 4-r7, 527
velocidade de fase da,176
viajante (propagadora), 469

Operações matriciais, 8-10
Operador gradiente, 33-35
Operador laplaciano. 35

Operador linear, I 12

Operadores diferenciais vetoriais, 33-35
Orbita circular, 265

estabilidade de, 279-285
Órbita(s)

aberta, 260
ângulo apsidal de,275
apocentro de, 265
circulares, 265

estabilidade de, 279-285
de foguete, 269-275
distâncias apsidais de, 266, 27 5

do cometa, 268
eixos maior e menor, 266
elíptica, 266-268
em campo central, 260-261
equações de movimento para, 256-260,276
espirais de Cotes, 287n
excentricidade. 300
fechada,260,275
hiperbólica, 265
lactus rectum de, 265

parabólica, 265
pericentro de, 265
período de, 267
planetário, 266-268
pontos de volta (ápside) de, 260, 263,265
seçoes cônicas de. 265
taxa de precessáo para,275-279

Ortogonalidade, da matriz de rotaçáo, 7, l7
Oscilações, 87- 158

acopladas, 419-45 1 . Veja também Oscilaçoes
acopladas

amortecidas, 88, 95-104. l/eia também Oscilaçóes
amortecidas

antissimétricas, 422
em sistemas acústicos, 109
em sistemas atômicos, 109

em sistemas de estado estável, 88-115
em sistemas mecânicos, 109
fenômeno da ressonância e, 106-108
forças de restauração para, 87-88
frequência de ressonância de amplitude das,

106-108
funções de força de impulsáo e, 115-122
harnrônicas, BB- 122. Vela tantbém Oscilações

harmônicas
impelidas (forçadas), 88

dente de serra, 1 13-1 15

descontínuas, 115-122
senoidais, 104-108

lineares, 87-122
livres, 95
longitudinais, 439 -442
marés oceânicas e, 179
moleculares, 109, 438-442
náo lineares, 129-l58
nos circuitos elétricos, 108-1 I 1

princípio da sobreposição e, Il2-115
ressonância da energia potencial das, 108
ressonância de energia cinética das, 108
simétricas, 422
transversais, 439-412

Oscilaçóes acopladas, 119-4-D2

acoplamento fr aco, 123 - 125
amortecidas, 465-167
antissimétricas, 422
antovetores para, 428-432, 131-438
batimentos e, 425
coordenadas normais para, 419, 421-422,427,

132-438
de corda vibratória, 445-452, 458-47 I
de três pêndulos planos linearmente acoplados,

442-445
degeneraçáo da, 412 -41-c

equaçáo de onda para, 463-483
forçadas, 165-467
frequências características (autofrequências)

para, 121-423, 424, 428, 432-438
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harmônicas, 420-130
interação de vizinho mais próximo de, 14-c

problema geral de, 425-430
simétricas, 422
vibrações moleculares cor:rto, 438 -442

Oscilações amortecidas, 88, 95-104. Veja tantbént

Oscilações
acopladas, 465-467
amplitude das, 97
criticamente amortecido, 99-1 00
decremento do movimento para, 98
decremento logarítmico do movimento para, 98
energia total de, 98
equação de movimento para, 96, 129
fenômeno da ressonância e, 106-108
for-ça de amortecimento e, 95
forças senoidais de impulsáo, 104-108
frequência angular das, 96, 97
frequência de ressonância da amplitude das,

106-108
nos circuitos elétricos, 108-1 I 1

parâmetro de amortecimento para, 96
princípio da sobreposiçáo e, I 12-1 l5
ressonância da energia cinética das, 108
ressonância da energia potencial das, 108

sobreamortecido, 100

subamortecimento e, 97-99
Oscilaçóes forçadas, BB

acopladas, 465-467
dente de serra, 1 13-1 14

descontínuas, 115-122
sinusoidais, 104-108

Oscilações harmônicas, 88-122. Veja tanúént

Oscilações
acopladas, 420-430. Veja também Oscilações

acopladas
amortecidas, 88, 95-104. Veja tanúém Oscilaçóes

amortecidas
amplitude das, 89, 90
diagrama de fase para, 94-95
em duas dimensóes, 91-94
em sistema isócrono, 90
em sistemas acústicos, 109
em sistemas atômicos, 109
em sistemas mecânicos, 108-109
energia total de, 89
equação de movimento para, 88
equaçóes de movimento de Lagrange

para,201
fenômeno da ressonância e, 106-109
força de restauraçáo para, 87-88
frequência angular das, 89
frequência de ressonância de amplitude das,

106-108
funçóes de força de impulsáo e, I l5-122
impelidas (forçadas), 88

acopladas, 165-467

Índice remissivo

dente de serra, I 13-l 15

descontínuas, 115-122
sinusoidais, 104-108

lineares, 87-122
livres, 95
nos circuitos elétricos, 108-1 I I
período do movimento em, 89, 97
ponto representativo para, 95
premissa da oscilaçáo pequena para, 90
princípio da sobreposiçáo e, 1 12-l 15

ressonância da energia cinética das, 108
ressonância da energia potencial das, 108
simples, 8B-91

Oscilações impelidas, 88
acopladas, 465-467
dente de serra, I 13-1 14
descontínuas, lló-122
senoidais, 104-108

Oscilações/sistemas náo lineares
amplitude de, 133
atratorpara, 134, 136
autolimitante, 136
caos determinista e, 129
ciclo limite para, 136
diagramas de fase para, 134-138
equaçáo de movimento para, 133
equaçáo de Van der Pol para, 135-138
expoentes de Lyapunor. para, ló6-158
flexível, l3l, 134
histerese em. 145
mapeamento e, 150-154
natureza caótica de, 129. Veja também Caos
pêndulo plano como, 138-142
progresso das, 150-154
retardo de fase em, 145
rígido, 130-131, 133, \34
saltos em, 113-14'D
separatriz em, 142

P
Pacote de onda,481
Paradoxo dos gêmeos, 500-501
Parâmetro

de amortecimento, 96
de impacto, 322

Parênteses de Poisson, 219,250
Pauli, Wolfgang, 72
Pêndulo(s)

acoplado, 146,112-145
como sistema não linear, 138-142
composto, 369-370
de Foucault, 361-364
de pivô forçado, 145-146
diagrama de fase para, 141-142, 148
duplo, 146
expoentes de Lyapunov para, 156-158
físico, 369-370
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magnético, 146
movimento caótico de, 145-150
plano, i38-142

equação de movimento Para, l38-138, 204
reversível de Kater, 41'1

Pêndulo plarro, 138-1'12. Veja também Pêndulo(s)
equaçáo de movimento Para, 139

três acoplados linearmente, 442-415
Pericentro. 265
Periélio, 265

precessáo de,275-279
Perigeu, 265
Período, orbital, 266-267
Pião simétrico, 380

em campo de força uniforme, 405-410
movimento livre de força de um, 400-40ir

Piáo. Veja também Corpo rígido
assimétrico, 380
esférico, 380
simétrico, 380

em campo uniforme, 405-410
movimento livre de força de, 400-405

Planetas
dados para, 267-268
massa reduzida dos, 267
movimento dos, 264-268,275-279. Veja tambént

Movimento sob uma força central;
Órbita(s)

viagem pata.27 I-27.t
Plano da eclíptica, 403

Plano de fase, 94
Plutáo, 268
Poincaré, Henri, 79, 130n, 148,487n
Poisson, S. D., 169, 235n, 354n
Polias, na máquina de Atn'ood, 64-65
Polinomial característica, 380n
Polos, precessáo dos, 403, 403n
Ponto de equilíbrio, 74
Ponto representativo, 95
pontos de volta (ápside), 260, 265, 27 ó-277, 288
Posiçáo

na mecânica newtoniana, 13-47,78
quantidade de movimento e, 78-80

Potencial
assimétrico, 134

cinético, 172n
Coulornb blindado, 282
efetivo, 261-264

de corpo rígido, 408
gravitacional , 162-171,262. Veja também

Potencial gravitacional
Potencial efetivo, 261 -264

de corpo rígido, 407-108
Potencial gravitacional, 162-17 1

anel fino, 168-169, 173-171
como quantidade escalar, 172

contínuo, 166

de camada esférica, 164-166
equaçáo de Laplace e, 171

equaçáo de Poisson e, 169-17
linha de força e, 171

superfícies equipotenciais, 1 7 1- 1 72

velocidade orbital e, 167-168
Precessão

de corpo rígido, 402-104
de equinócio, 27 6n, 103r.
definição de,275
dos planetas, 275-279
dos polos, 403, 403n
força de Coriolis e, 361-363

Premissa da e oscilaçáo pequena, 90

Principia (Newton), 44n, 52n, 161 , 445n
Princípio(s)

da cur-vatura mínima, 203
da equivaiência, 46
da incerteza de Heisenberg, 78

da mínima açáo, 202
da relatividade newtoniana, 17, 488
da relatividade, 488
da restriçáo mÍnima, 203
da sobreposiçáo, 112-115, 118, 429,14'cn
de ação mínima de Maupertuis,202,227
de Fermat, 183, 202
de Hamilton, 202-205, 208-210, 226'227,

239-241
de restriçáo mínima, 203
mínimo,202-205

Princípio de Hamilton, 202-205, 239-211
equaçóes de Lagrange e,226-227
mecânica newtoniana e, 226-227
modificado.240
variação do,208-210

Problema
da braquistócrona, 186-188
da película de sabáo, 190-191
de Dido, 196-197
de r,alor de contorno, 457
do fio carregado, 145-452

Produto ctrzado,22-25
Produto vetorial, 22-25

derivatir,as de, 27-30
produto escalar e, 24-25

Produtos de inércia, 373

o
Quadrivetor, Sl0-5 12

Quantidade(s)
complexas, 547 -548
de movimento relativístico, 50 I -504
de movimento generalizadas, 233
definidas positivas, 426n
mecânicas, quantidades elétricas análogas e,

109,110

Quantidade de momento angular
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consenraçáo da, 69, 231-233, 254-256
de corpo rígido, 374-378
no sistema de partículas, 298-301

Quantidade de movimento
angular. Veja Qrantidade de momento augrtlar
consen'ação da, 46
definiçáo de, 44
generalizada, 233
linear-. Veja Quantidade de movimento linear
massa-energia e, 507
posiçáo e, 78-79
quaclrivetoç 510-512
relativístico, 50 I -504

Quantidade de movimento linear
consen,açáo de, 46, 230-231, 2ó6

no sistema de partículas, 294-301
para foguete em espaço livre, 330-333

relatividade especial e, 501-504

Quatro-escalares, 5 10

R
Raio de giraçáo, 313
Rayleigh, Lord, 481n
Refração, lei de Snell de, 202
Regra

da máo direita, l2n
de adiçáo de r,elocidade vetorial, 5 1 3-5 1+

de Newton, 319
Reich, l'., 358n
Reines, F., 72
Relações trigonométricas, 546-547
Relatividade newtoniana, 488

princípio da, 47
Relatir,idade, 487

equivalência de massa-energia em, 506

geral, 487n, 488
nervtoniana, 488
princípio da, 487
teoria da, 487
teoria especial da, 79, 187-520

Relógio atômico, 496-497
Resistência do ar, 52-53, 58-64
Ressonância

amplitude, 106-108, 109

energia cinética, 108

energia potencial, 108

Restrições,201
cálculo de, 402-403
escleronômicas, 2 l0
holonômicas, 210-218
multiplicadores indeterminados e, 220
náo holonômicas, 218-220
reonômicas,210
semi-holonômicas, 2 19n

Retardo de fase, 145

Rotação
apropriada, lT

Índice remissivo I-l I

eixo instantâneo de, 30
Íinita,31
inapropriada, 17

infinitesimal, 30-32
sentido de, 12n

Rotor, 3lJ0
Rumford, Conde de, 73

S

Saltos, 142-1,15

Satélite Intelsat, 412, 113
Satélites, estabilidade rotacional de, -112

Saturno
dados para, 268
viagem para,271

Schródinger, Envin, 79, 481n
Seçáo de Poincaré, 148-150
Seçáo transversal de espalhamento, 322-330

diferencial, 327
isotrópica, 327
total, 328, 330

Semieixo maior, da ôrbita,267
Separaçáo de variáveis, 471
Separatriz, 142

Série
de Maclaurin. 528
exponencial, 547
logarítmica, 547
de Fourieq I 12-1 l5
trigonométricas, -c17

Símbolo
de permutaçáo, 22
delta de Kroneckeq 7

Simetria esférica, 254
Sistema

autolimitante. 136
consen,ativo, 304
de centro de quantidade de movimento,516-

520
de coordenadas do laboratório, 306-318

Sistema de coordenadas do centro de massa, 306-
312

colisões elásticas em, 306-318
sistema de coordenadas do laboratório e, 307

Sistema de dois corpos, 223-284,307. Veja

tantbém Movimento sob uma força central;
Órbita(s); Sistema de partículas

colisões em,307-319
equaçóes de movimento para, 256-260
problema de um corpo equivalente para,254-255
simetria esférica em, 254
teoremas de conseruaçáo para, 254-256,291-322

Sistema de partículas
análise qualitativa do, 315
análise quantitativa do, 315
centro de massa no, 292-294,295, 301-302,

367-368

!;.



l-12 Dinâmica clássica de parúculas e sistemas

vetores posiçáo para, 298-299
colisões em, 306-322. Veja ktmbhn Colisões
consen ativo, 30,[
energia do, 301-306
equaçóes de movimento para, 256-260
estado final do, 307, 307n
estado inicial do, 307, 307n
força externa no, 294
força ir-rterna no, 29,1

movimento sob uma força central em, 253-285
problema de um corpo equivalente para, 254
quantidade de movimento angular de, 298-301
quantidade de movimento linear do,294-297
teoremas da consen ação para, 254-256
torque externo no, 299-300
torque interno no, 300

Sistema de referência
das estrelas fixas, 47
inercial

inter-valo quadrimensional entre dois eventos
em. 5cb-c5 /

na mecânica lagrangiana, 228-233
na mecânica newtoniana, 47

não inercial, 345-363
Sistema de referência inercial

intenalo quadrimensional entre dois eventos
em, 556-557

na mecânica lagrangiana, 228-233
na mecânica newtoniana, 47-,18

Sistema de referência náo inercial, 345-363
coordenadas em rotação em, 345-349
força centrífuga em, 349-352, 353-354
força de Coriolis em, 349-352, 354-358
marés como, 345
movimento em relaçáo à Têrra em, 352-363
Terra como, 345, 352-363

Sistema flexível, 131, 134
Sistema isócrono, 90
Sistema rígido, 131, 133, 134
Sistema solar

movimento orbital rro. Veja Órbita1sl
objetos no, dados para,267-268

Sistemas acírsticos, oscilação em, 109
Sistemas contínuos, 457 -483
Sistemas de coordenadas, 2-5

centro de massa, 307-312
cíclicos, 237-239
cilíndricas, 27 -30, 553-554
em sistema de referência inercial. 47-,18

em sistema de referência náo inercial, 345-363
esféricas, 27 -29, 551-555
generalizadas, 1 95n, 205-218, 241
laboratório, 307-3 1 8
momentos de inércia em, 382-386
na mecânica lagrangiana, 226-227
normais, 419, 422, 127, 434-438
ortogonais, 7

para tensor de inércia, 382-386

polares planas, 27-30
relaçóes diferenciais em, 553-555
retangulares, 2-8, 553
rotativas, 47 -18, 345-349
transformaçáo de, 2-18

Sistemas escleronômicos, energia cinética em, 228
Sistemas físicos, oscilação em, 108-110
Snell, Willebrord, 202n
Sobreamortecimento, I 00
Sol

marés e, 177

massa do. 267
órbita em torno do, 265. Veja também Órbita(s)

Solução de estado estacionário, 105

Soluçáo particular, 104
Soluçóes extremas, 183-l85
Somas vetoriais, 18-20

derivativas de. 27-30
Sommerfeld, Arnold, 483n
Stirling, James, 528n
Subamortecimento, 97-99
Sun-Earth Explorer 3, 274
Superfície equipotencial, I 72

Sylvester,.l..l., Bn

T
Tàir, P. G., 233n
Tàylor, Brook, 527n
Técnicas de resoluçáo de problemas, 49
Tempo

absoluto, 79
adequado,495
homogeneidade do, 48, 230-231
na mecânica newtoniana, 79
na teoria especial da relatividade, 79

Tênsor
de inércia, 370-393
hermitiano, 393n
matrizes e, 388
simétrico, 392
unitário, 386
como vetor, 387n

Tênsor de inércia, 370-393
como matriz. 3BB

como'r,etor, 387n
diagonalizaçáo de, 389-391
eixos principais de, 379-386, 391-392
elementos de,372-373
em sistemas de coordenadas diferentes, 382-386
momento de inércia, 373, 380-382, 392-393, 399
momentos principais de, 379-386, 392-393, 399
produtos de inércia, 373
quantidade de movimento ansular e,374-378
simétrico, 393
sob transformações de coordenadas, 38ô-388
transformaçáo de, 386-393
unitário, 386
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velocidade vetorial angular e, 375
Tênsor do momento de inércia, 373,379-382.

392-393
Têorema(s)

de Chasles, 367n
de consen açáo, 228-233, 254-256
de Euler, 228
de Fourieq I 13

de (iauss, 37-38
de Liouville, 244
de Stokes, 37-38
de Tàt'loa 527
do divergente, 37-38
do eixo paralelo de Steiner, 384
do virial, 211-246

Têoremas de conser-vaçáo, 228-233
como postulados vs. leis, 72
na mecânica lagrangiana, 228-233
par:r colisões, 306-3 13

para energia, 69-72,228-230, 256, 301-306
par-a massa-energia, 506
para movimento sob uma força centlal. 25+-256
para quantidade de movimento ar]grrlar, 69,

23r-233,251-255
para quantidade de movimento linear. -16, 68,

230-23 l, 233, 255, 294-30 I
para foguete em espaço lirte, 330-3311

relatir,idade especial e, 50 1-50-1

para sistema de partÍculas, 254-256.29+-312
Têoria

da probabilidade, 80
das matrizes, desenvolvimento d:r, 8n
de Hamilton-Jacobi, 238n

Teoria especial da relatividade, 79, 487-519
cinemática em,516-521
colisáo e,516,517
cone de luz e, 508-509
contraçáo do comprimento e, 495-f96
covariância em. 488-495
decaimento de múons e, 495-496
dilataçáo do tempo e, 494-495, 496
efeito Doppler e,497-500, 514-5 15

energia e, 504-507
espaço geodésico e, 509-510
espaço-tempo e, ó07 -517

hamiltoniana em,516
inten'alo tipo-espaço e, 508-509
inten,alo tipo-tempo e, 508
invariância de Galileue, 488-4Bg
lagrar.rgiana na, 5 15-516
linha mundial e, 508
massa e. 50,1

paradoxo dos gêmeos e, 500-501
quadrivetor e, 510-512
quantidade de movimento e, 501-504
regra da adiçáo de velocidade vetorial para, 513
sistema de centro de quantidade de movimento

em,5l6-519

Índice remissivo I-13

verificaçáo experimental da, -195-497
Têrra

como sistema de referência não inercial. 3-17

dados para, 268
força gravitacional sobre, 352-354
Forças de Coriolis sobre, 349-352
forma da. ,103

movimento em relaçáo à, 352-363
órbita em torno da, 265. Veja também Orbita(s)
precessão da, 27 9, 402-404, 103n

Thomson, William, 233n, 177n
Torque, 68

externo, 299-300
interno, 300

Tiabalho, 69
Tiansferência

de Hohmann, 269-271
interplanetária,272

Tiansformaçáo(óes)
ângulos de Euler em, 368, 393-398
cle Galileu, 488-489, 490
de Legendre, 234n
de Lorentz,489-495
de tensor de inércia, 382-391
ortogonal. Vej a Tiansforrtaçóes ortogonais
similaridade, 388

Tiansformaçóes ortogonais, 7, 16
propriedade de presenaçáo da distância de, 20
propriedade de presen,açáo do ângulo de, 20
representaçáo geométrica de, I 2- I 8

Ti'iângulo relatir,ístico, 5 l2

U
Urano

dados para, 268
viagenr para,271,276

v
Valor Q 318
Velocidade angular, 30-32

tensor de inércia e, 375
Velocidade(s)

areal, 255
da luz, 79n
de onda r,,, 479
orbital,167-168
terminal z, 56
vetoriais generalizadas, 206
vetorial de fase, 477-475,'Dl3
vetorial de grupo, 479-483
vetorial de sinal, ,182-483, 514

Velocidade vetorial linear, 27-30
direção de, 30
magnitude de, 30

Velocidade vetorial, 27-3 I
angulaa 30-32
areal, 255
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fase,476,513
força e, .15, 52
forças de retardo e, 52-68
generalizada, 205
grupo, 479-483
linear. 27-32
na mecânica quântica, 79
onda. 47!)
quaclrivetor, 51 1

sinal, 482-483, 514
terminal, 56

Ventos alísios, 355
Vênus

dados para, 268
precessáo de,279
viagem a, 274

Vetor(es), l,2l-37
aceleraçáo, 27-30
adiçáo de, 18-19
axial, 22n
campo gravitacional, 162
campo, 166-lô7
componentes de, 21 -22, 28
cossenos diretores do, 19
definiçáo de, 1, 18

diferenciaçáo de, 25-26
divergente do, 33
integraçáo de, 36-38

integral de linha de, 37
magnitude de, 19
multiplicaçáo de, l8-21
operador gradiente do, 33-35
posiçáo, 20, 27
propriedades de transformaçáo de, 20, 3l
rotaçáo,30-31
rotacional do, 33, 37,70n
tensor como, 386n
ur,itário,21-22
velocidade, 27-28

Viagem espacial
irrterplanetár ta, 269, 27 2
movimento sob uma força central

em,269-275
transferência de Hohmann em, 26g-27 b

Vibraçóes
de molécrrlas, lO9, 438-442
longitudinais, 438-442
transversais, 138-412

Viviani, \'incenzo, 363n
\zoigt, W.,489n
Yoos, 27 I -27 5

w
Wallis, John, 307n
Weierstrass, Karl, 183n, 434n
Wren, Christopher, 268, 307n




