
LISTA DE EXERCÍCIOS #2 - MECÂNICA CLÁSSICA II - PE

Obs.: entrega ao professor até às 12 h de 01/02/2021, por email kleber@fisica.ufpr.br, em
formato pdf, escrita à mão.

1. Em alguns problemas é posśıvel introduzir efeitos dissipativos sem usar a função de
Rayleigh. Por exemplo, considere a lagrangeana abaixo.
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(a) Obtenha a EDM desse sistema. Identifique o sistema f́ısico em questão. Resolva a

EDM.

(b) Há momentos conservados?

(c) Ache a função h. Ela é conservada?

(d) Faça a transformação de coordenadas

s = eγt/2q

e obtenha uma nova lagrangeana L′ = L′(s, ṡ; t). Esse tipo de transformação entre um
conjunto de coordenadas generalizas para outro conjunto é chamado de transformação
de ponto, e a nova lagrangeana também satisfaz as equações de Lagrange.

(e) Obtenha a EDM para L′. Resolva se posśıvel.

(f) Algum momento é conservado?

(g) Obtenha a função h′ nesse caso. Ela se conserva?

2. A figura abaixo mostra um Oscilador Harmônico Simples (OHS) unidimensional, formado
por um objeto de massa m e uma mola de constante de mola k e massa despreźıvel.

O objeto só pode se mover ao longo da direção horizontal, e a mola, por hipótese, tem
comprimento natural nulo. Ela está presa a uma parede ŕıgida na extremidade esquerda,
que está parada quando vista pelo referencial inercial (RI) O. Não há campos gravitacionais
atuando no local. Obs.: este é um problema dentro do escopo de mecânica clássica. Não
há nada envolvendo relatividade restrita aqui.
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(a) Resolva o problema usando formalismo newtoniano, para o RI O.

(b) Monte a lagrangeana L do sistema quando o RI utilizado é o O, e a posição da
part́ıcula é representada por x.

(c) Obtenha a EDM a partir da lagrangeana. Resolva a EDM e compare com a solução
newtoniana.

(d) Monte a função h. Ela se conserva? É a energia do sistema?

(e) Suponha que um RI O′ tenha um eixo horizontal X coincidente com o eixo x de O e
que em t = 0 as origens de ambos sejam concidentes (na figura eles não estão assim
para maior clareza). O observador O′ vê O se mover com uma velocidade ~V = V ı̂
constante. Logo, O′ vê a parede movendo-se com esta velocidade. Monte a lagrangeana
L′ do sistema na coordenada apropriada para O′. Ela é igual a L?

(f) Obtenha a EDM para O′ a partir de L′. Resolva a EDM.

(g) Obtenha a função h′ medida por O′. Ela é conservada? Ela é a energia? h tem as
mesmas propriedades independente do RI adotado?

(h) Mostre que as EDM obtidas nos dois referenciais são equivalentes, já que ambos são
RI.
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