1

Mecânica I - FMT305- noturno
1º. SEMESTRE DE 2003  
                                                                                  maria josé bechara                                             
        
                                       programa executado 
________________________________________________________________________
sem. dia  aula               assunto                                                    
________________________________________________________________________                       1  17/02    01     apresentação da disciplina. O Universo físico: matéria e radiação. 
As bases da física: o espaço e o tempo como palco dos fenômenos físicos. A mecânica clássica  - o que é, seus limites e o que será abordado na disciplina. O conceito de espaço e tempo na física clássica..
1  19/02    02    Uma representação para o espaço. Uma representação para o espaço 
na física clássica. As Leis de Newton para a  mecânica clássica: 1a Lei da inércia, 2a Lei da força, 3a  Lei da ação e reação. As forças fundamentais da natureza e outras a elas associadas usuais na física clássica
1 21/02   03     As forças fundamentais da natureza e outras a elas associadas usuais na 
física clássica (completar). Sistemas de referência onde valem as Leis de Newton ou os sistemas inerciais. O princípio da relatividade de Galileu. A 2a Lei e a equação geral do movimento. Determinismo na física clássica (em particular na mecânica de Newton). Um exemplo de uso da teoria de Newton: uma força constante.
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2	24/02 04  O lançamento de um corpo na superfície da Terra como exemplo de força 
constante: as equações, alcance máximo (R), tempo para atingir o alcance máximo (T). Forças viscosas na mecânica - dependentes de velocidade - a resistência do ar. O lançamento de um corpo na superfície da Terra considerando a resistência do ar com exemplo de força dependendo apenas da velocidade: as equações para a força proporcional à velocidade
2  26/02   05  O lançamento de um corpo na superfície da Terra considerando a resistência 
do ar com exemplo de força dependendo apenas da velocidade: .  - alcance máximo e tempo para atingir alcance máximo: uma solução aproximada (aproximação perturbativa). Comparação dos resultados com o cálculo numérico e com a aproximação perturbativa e o movimento desprezando a resistência do ar. As velocidades limites na queda de um corpo sujeito a força dependendo somente da velocidade. O elétron sujeito a um campo elétrico cossenoidal como exemplo de movimento sujeito a uma força dependente explicitamente apenas do tempo - equações de movimento e análise qualitativa da trajetória. 
2	28/02  06 As grandezas que se conservam no movimento de uma partícula que 
obedece as leis de Newton: condições para a conservação da quantidade de movimento, do momento angular e da energia. A energia potencial de forças conservativas. 
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3   03 e 05/03      feriados de carnaval e quarta-feira de cinzas 
3   07/03  07   Uma demonstração formal sobre a relação entre potência e a variação da 
energia potencial com o tempo. Análise de movimentos unidimensionais a    partir do gráfico da energia potencial: energias possíveis, tipo de movimento para certos valores de energia, os pontos de equilíbrio estável e instável, a aproximação de oscilação simétrica em torno de um ponto de equilíbrio.
A determinação do movimento (x(t), v(t) e a(t)) para forças conservativas, a partir da energia . Aplicação de estudo de movimento de força conservativa unidimensional, dada a energia potencial ou força dependente apenas da posição.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4  10/3  08 Continuação da aplicação de estudo de movimento de força conservativa 
unidimensional, dada a energia potencial ou força dependente apenas da           posição. O movimento de um corpo com massa variando na mecânica newtoniana através do exemplo do primeiro estágio do  lançamento de um foguete. 
4 12/3  09  Continuação da aplicação sobre o movimento de um corpo com massa 
variando na mecânica newtoniana através do exemplo do primeiro estágio do  lançamento de um foguete. Oscilações unidimensionais em sistemas mecânicos macrascópicos. A equação do movimento destes sistemas.
4 14/3  10  O movimento unidimensional de oscilações harmônicas - a posição e 
velocidade em função do tempo e a energia. O espaço de fase - o que é, o que informa e porque é útil. O espaço de fase do oscilador harmônico unidimensional. A solução da equação de Newton para o movimento unidimensional com força elástica e força dissipativa proporcional à velocidadeLimitações da mecânica newtoniana: solução para a condição de movimento sub-amortecido.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


