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                                       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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


















Mecânica I - FMT305- noturno
1º. SEMESTRE DE 2003  
                                                                                  maria josé bechara                                             
        
                                       programa executado 
________________________________________________________________________
sem. dia  aula               assunto                                                    
_____________________________________________________________________
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5  17/3  11     A solução da equação de Newton para o movimento unidimensional com 
força elástica e força dissipativa proporcional à velocidade: movimentos super e criticamente amortecidos.Os diagramas de fase dos movimentos amortecidos (dissipativos ).A equação de Newton e sua solução para um movimento unidimensional com força elástica, força proporcional à velocidade e força cossenoidal dependente exclusivamente do tempo. 
 5  19/3  12     A análise da solução para um movimento forçado (cossenoidal) - a 
dependência da amplitude, da velocidade com a frequência. O efeito de ressonância. A potência média dissipada (pela força resisitiva) e a potência média dada ao sistema por F(t) = Focos (wt+ -).
5 21/3    13   Revisitando a ressonância: amplitude, potência média, e o ângulo de 
defazagem amplitude. O movimento bidemensional de força elástica -kfile_0.unknown

thumbnail_0.wmf
r

r


: trajetórias possíveis. O caso de k diferente para as duas direções perpendiculares que definem o plano.   Devolvido corrigido o primeiro trabalho extra-classe. Entregue por parte dos alunos o segundo trabalho.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/3  14  	Aula de aplicações do Fábio. Prazo final para entrega pelos alunos do 
segundo trabalho extra-classe. 
6 26/3  15  Comentários sobre o segundo trabalho extra-classe. O princípio de 
superposição para equações lineares e a solução para sistema oscilatório com força qualquer periódica. O método de Fourier para forças periódicas 
6  28/3     Prova 1    
7  31/3  16   Comentário sobre a prova. O exemplo de uma força dente de serra: aplicação 
do método de Fourier.
7  02/4   17  O movimento de oscilações subamortecidas sujeita à força impulsiva. As 
bases do método de Green como solução de forças não periódicas e a aplicação no caso de força exponencial decrescente. 
7  04/4   18 Movimentos com equações não lineares - pêndulo em oscilação qualquer e 
um sistemas de duas molas presas numa massa - com e sem distensão inicial.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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________________________________________________________________________8  07/4   19  Um sistema de duas massas puntiformes sujeitas a uma força de interação 
entre elas - forças centrais e suas principais características - conservação de energia e do momento angular. A equação de movimento em termos das coordenadas relativa e do centro de massa
8  09/4   20   aula do Ibere - oscilações não lineares e caos                     
8  11/4   21   A equação de movimento relativo em coordenadas polares. A energia 
                     mecânica em coordenadas polares. O potencial efetivo e a análise qualitativa 
                     do movimento através do gráfico do potencial efetivo versus a distância entre 
                      os dois corpos. A condição para o movimento de órbita circular.
______________________________________________________________________
14 a 19/4   semana santa - recesso escolar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9  21/4      feriado de Tiradentes
9 23/4  22 Entrega aos alunos da 1a prova e do 2o TEC corrigidos. Os alunos 
entregam a 3a TEC e recebem o 3o Guia. O movimento circular uniforme - uma possível trajetória de movimentos sob ação de força central atrativa - o exemplo da força atrativa inversamente proporcional ao quadrado da distância. Os movimento de pequenas oscilações em torno da órbita circular e a condição para  trajetórias fechadas neste movimento (f = -k/r2). A equação da trajetória no movimento relativo: equação integral e diferencial - a condição de trajetória fechada.  
9 25/4  23  Aplicação: dada a trajetória file_1.unknown
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 desenhar a trajetória; determinar a força;
determinar r(t) e  (t); determinar a energia do sistema e a possibilidade da partícula sujeita a esta força ter uma trajetória circular.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 28/4  24   Equação da trajetória para movimentos de força central k/r2 (atrativa e 
            repulsiva). Os alunos recebem o 4o  TEC. 
10	 30/4 25 As três Leis de Kepler a partir da força gravitacional de Newton. Conceito de  
         entre o parâmetro de impacto e ângulo de espalhamento no caso de força  
         repulsiva coulombiana. 
10	02/5  26  Recesso escolar do 1o de maio
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11  05/5   O conceito de seção de choque diferencial e a relação entre o número de 
         partículas espalhadas e o parâmetro de impacto.           
11	07/5  27  Discussão da avaliação da disciplina pelos estudantes. A relação entre               
           o parâmetro de impacto e o ângulo de espalhamento no caso da força 
          coulombiana repulsiva. A seção de choque de Ruthjerford. A avaliação do raio
          nuclear a partir do desvio do resultado experimental do previsto por Rutherford 
           com o aumento da energia. 
11  09/5   28 As transformações de Galileu para referenciais inerciais: as leis de 
          transformação da velocidade, da aceleração e a invariança da força para 
                   referenciais inerciais. As transformações da velocidade e da aceleração para 
                     referenciais com aceleração da origem - o conceito de força inercial. 
           Aplicação: a queda livre do ponto de vista de alguém acelerado na direção
           de g. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12	12/5  29  A velocidade e a aceleração para um referencial girante  em termos da s      
                    velocidades e acelerações de um referencial inercial - a aceleração centrífuga 
                   e a aceleração de coriolis. Aplicações.
12  14/5   30 (os alunos entregam o 40. trabalho extra-classe) Sistemas  não inerciais - 
                   continuação.
12  16/5  31 prova  2 

