
LISTA DE EXERCÍCIOS #1 - MECÂNICA CLÁSSICA II - PE

Obs.: entrega ao professor até às 12 h de 25/01/2021, por email, em formato pdf, escrita à
mão.

1. Uma variação do pêndulo simples consiste em liberar a restrição de movimento apenas
num dado plano vertical, permitindo movimento em qualquer direção. Nesse caso, temos
um pêndulo esférico, como mostra a figura.

Nesse caso, é interessante utilizar os eixos como na figura, de forma a utilizar coordenadas
esféricas (r, θ, φ) para representar as coordenadas do objeto de massa m. Note que ` é fixo
nesse caso.

(a) Monte a lagrangeana do sistema. Quantas coordenadas generalizadas são necessárias
para descrever o movimento? Da lagrangeana, obtenha as EDM.

(b) Há coordenadas ćıclicas? Há algum momento canônico conservado? Qual(is)?

(c) Monte a função energia h para o sistema. Ela é conservada? h é a energia do sistema?

2. Um objeto de massa m (uma conta de colar, ou um anel) desliza sem atrito por um arame
como mostra a figura abaixo. O movimento inicia a partir da origem, quando o objeto está
parado.

O arame tem uma curva descrita por y = f(x), e pertence ao plano xy, como mostra a
figura. O objeto está sujeito à ação gravitacional.

(a) Obtenha a lagrangeana do sistema.
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(b) Mostre que a EDM pode ser escrita como

[1 + (f ′)2]ẍ+ f ′f ′′ẋ2 + gf ′ = 0

onde f ′ = df
dx , f ′′ = d2f

dx2 e g representa a aceleração gravitacional.

(c) Obtenha a função h. Ela é constante? É a energia?

(d) Se h é constante, ache o valor h(t = 0), e use esse valor para obter uma equação para
ẋ.

(e) Mostre que, partindo da origem, o tempo τ que a conta leva para chegar a um ponto
P(x, y) do arame pode ser escrito na forma

τ
√
g =

∫ x

0
G(x) dx

e ache a função G(x) em termos de f(x) e suas derivadas.
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