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Os exercícios desta lista devem ser resolvidos em Matlab. Para a criação dos códigos, utilize o editor
de texto e mantenha boas práticas de programação: indentação (recuo do texto em relação à margem),
comentários sobre o que está feito no código, etc. A lista resolvida deverá ser enviada por e-mail ao
docente e ao monitor da disciplina (contendo os gráficos pedidos e códigos utilizados) até o prazo de 5
de abril de 2017.

1. Podemos descrever o decaimento radioativo do 235U pela seguinte equação diferencial:

dNU
dt

= −Nu
τ
,

onde τ é a constante temporal para o decaimento. Esta equação possui solução simples dada por
um decaimento exponencial,

NU = Nu(0)e−t/τ .

Mesmo tendo solução simples, o objetivo deste exercício é resolver a equação diferencial do decai-
mento radioativo numericamente. Para isto, você utilizará o método de Euler dado em sala de
aula (veja a seção 1.2 do livro texto Computational Physics para maiores detalhes). A aplicação
do método de Euler à equação diferencial do decaimento radioativo leva à seguinte solução:

NU (t+ ∆t) ≈ NU (t) − NU (t)

τ
∆t,

onde ∆t é o passo de tempo da aproximação numérica.

(a) No programa em Matlab, declare uma variável h com valor de 0,05 que será o passo temporal
(∆t = h). Declare também uma variável de tempo t inicialmente com valor zero e uma variável
de tempo final tf com o valor que você desejar (este será o tempo final das iterações). Por
fim, declare um vetor N que contenha zeros em todas as posições, observe que este vetor deve
ter tamanho para armazenar valores entre t = 0 e tf com passo h. Declare também τ com
algum valor arbitrário.
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(b) Agora, após declarar todas as variáveis, passe ao cálculo de NU (t). Suponha que inicialmente
NU (0) = 100. Crie uma função chamada der() em um arquivo externo der.m que irá calcular
a derivada de dNU

dt . Dica: esta função deverá receber como entrada NU e retornar −NU

τ .

(c) Crie agora um laço (for ou while) que irá calcular NU (t+ h), utilizando a função der(). Veja
que este laço deve começar no tempo inicial t(1) e ir até tf com passo h. Depois, plote o
gráfico e faça com que ele fique igual ao gráfico da Figura 1.1 do livro Computational Physics
(linha com bolinhas, eixos, etc.)

(d) Crie agora um gráfico que mostre como o passo temporal escolhido influencia no cálculo da
equação; reproduza o gráfico da Figura 1.2 do livro Computational Physics.

(e) Salve os gráficos, os dados e o código e os envie por e-mail para o professor e o monitor.

2. Em muitos casos de interesse, a força de atrito sobre um corpo em movimento é proporcional à
velocidade do corpo. Considere um exemplo simples em que a equação de movimento de um corpo
seja:

dv

dt
= a− bv,

onde a e b são constantes positivas. Pode-se considerar, por exemplo, o caso de um paraquedista
caindo com o paraquedas aberto em direção ao solo. As forças que atuam sobre o paraquedista
são a força gravitacional (produzindo aceleração constante a) e a força de atrito exercida pela
resistência do ar sobre o paraquedas (produzindo uma força que se opõe ao movimento de queda
e é proporcional a v). Use o método de Euler para resolver a equação acima para v em função do
tempo. Sugestão: utilize a = 10 e b = 1.

No gráfico gerado com a solução numérica, plote também a solução analítica da equação acima
usando estrelas (*) como marcador. Gere soluções numéricas com diferentes passos de tempo
(como feito no Exercício 1) e compare com o resultado analítico.

3. Considere o seguinte sistema de equações diferenciais acopladas que modela o decaimento radioa-
tivo de duas populações, NA(t) e NB(t):

dNA
dt

= −NA
τA

dNB
dt

=
NA
τA

− NB
τB

(a) Declare variáveis para a resolução das equações como feito no exercício 1 acima. Use os
seguintes valores: NA(0) = 100, NB(0) = 0 e τA = 1. O valor de τB pode ser escolhido
arbitrariamente.

(b) Crie uma função para calcular as derivadas de NA e NB .

(c) Crie um laço e resolva as equações diferenciais acopladas. Preste atenção, pois elas devem
ser resolvidas simultaneamente.

(d) Gere gráficos mostrando o comportamento das duas populações (utilize cores diferentes e
legendas para isso) para três casos distintos: τA/τB < 1, τA/τB = 1 e τA/τB > 1. Tente
interpretar os diferentes comportamentos observados.
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