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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 19
de abril de 2017. Não se esqueça de colocar o seu nome na lista resolvida.

1 Bicicleta em terreno plano sem atrito
O movimento de um ciclista pedalando uma bicicleta em terreno plano sem atrito1 pode ser descrito
pela segunda lei de Newton,

dv

dt
=
F

m
, (1)

onde v é a velocidade, m é a massa do sistema "ciclista + bicicleta" e F é a força sobre a bicicleta gerada
pelo ciclista. Determinar F é complicado, pois a força do ciclista é transmitida às rodas por pedais,
engrenagens, correia, etc. Uma abordagem alternativa considera a potência P gerada pelo ciclista. A
potência pode ser escrita como,

P =
dE

dt
, (2)

onde dE é a energia total do sistema "ciclista + bicicleta". Como o movimento ocorre no plano, a
energia do sistema é toda cinética. Portanto,

P =
dK

dt
=

d

dt

(
1

2
mv2

)
= mv

dv

dt
, (3)

ou,

dv

dt
=

P

mv
. (4)

Se P = const., a equação (4) pode ser resolvida analiticamente:

vdv =
P

m
dt =⇒

v∫
v0

v′dv′ =
P

m

t∫
0

dt′ =⇒ v =
√
v20 + 2Pt/m. (5)

Esta solução não pode corresponder à realidade física porque segundo ela a velocidade aumenta com
o tempo sem limite. É necessário adicionar algum termo que limite o crescimento de v e esse termo é

1Na realidade, se não houvesse atrito entre os pneus da bicicleta e o chão não haveria movimento da bicicleta. Os pneus
da bicicleta apenas deslizariam e a bicicleta ficaria parada. O que estamos supondo aqui é que não existe resistência ao
movimento de translação da bicicleta, por exemplo, por causa da resistência do ar.
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justamente aquele devido à resistência do ar. A adição da resistência do ar fará com que seja necessário
encontrar uma solução numérica para o problema. Por causa disso, é conveniente começar pela solução
numérica da equação solúvel analiticamente.

A aplicação do método de Euler à equação (4) resulta em,

vi+1 = vi +
P

mvi
∆t, (6)

onde ∆t é o tamanho do passo de tempo e vi é a velocidade no tempo ti ≡ i∆t. Como já visto na aula
passada, o termo dominante no erro ao fazer esta aproximação é da ordem de (∆t)

2
.

Resolva numericamente a equação (6). Para a sua solução, considere que v0 = 4 m/s, m = 70 kg
e P = 400 W. Com relação ao valor de ∆t, ele deve ser suficientemente pequeno para que a variável
dinâmica do problema (a velocidade) varie muito pouco durante ∆t. O que é suficientemente pequeno?
Uma boa dica é começar com um passo de tempo que seja da ordem de 1% da escala de tempo do
problema e depois repetir o cálculo para valores menores. A solução deve convergir para um valor único
à medida que ∆t vai ficando menor. Porém, não se pode usar um ∆t muito pequeno porque isso aumenta
o custo da computação. A escolha do passo de tempo final é uma escolha de compromisso entre precisão
vs. custo. No caso desta questão, use dois valores de ∆t: ∆t =1 s e ∆t = 0, 1 s. Produza um gráfico
de velocidade por tempo (como o da Figura 2.1 do livro Computational Physics) contendo a solução
analítica e as soluções numéricas para os dois passos de tempo utilizados. Faça com que cada curva
tenha uma cor diferente.

2 Bicicleta em terreno plano com resistência do ar
Para um ciclista pedalando a ∼10-15 km/h a energia perdida devido ao atrito nas engrenagens e pneus
da bicicleta é desprezível em comparação com a perdida por causa da resistência do ar. Portanto, um
modelo razoavelmente realista precisa levar em conta apenas a resistência do ar. Modelar a resistência
do ar é muito complicado. Uma abordagem comum é usar uma expansão em potências da velocidade v
do sistema "ciclista + bicicleta",

Fres ≈ −B1v −B2v
2. (7)

Para velocidades muito pequenas (próximas de zero), o termo linear domina sobre o quadrático, mas para
as velocidades do problema em questão o termo quadrático é dominante. Portanto, pode-se aproximar:

Fres ≈ −B2v
2. (8)

Como calcular B2? Pode-se estimá-lo da seguinte maneira: O sistema "ciclista + bicicleta" empurra
uma quantidade de ar à sua frente. A massa de ar movimentada no tempo dt é,

mar ∼ ρAvdt, (9)

onde ρ é a densidade do ar, v é a velocidade do sistema e A é a área de contato frontal entre o sistema
"ciclista + bicicleta" e o ar. Esta massa de ar recebe uma velocidade v, portanto sua energia cinética é,

Kar =
1

2
marv

2. (10)

Pelo teorema trabalho-energia, este é também o trabalho feito pela força de resistência do ar (é a massa
de ar movida que se opõe ao movimento) sobre o sistema no tempo dt:

Wres = Fresvdt =
1

2
marv

2 ∼ 1

2
ρAv3dt, (11)

o que implica em,

Fres ∼
1

2
ρAv2. (12)

Pode-se então escrever,

Fres = −1

2
CρAv2. (13)
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A constante de proporcionalidade C é conhecida como coeficiente de arrasto ou ainda coeficiente de
resistência aerodinâmica. Ela depende da aerodinâmica do corpo que se move e pode ser determinada
experimentalmente, por exemplo com medidas feitas em túneis de vento.

Substituindo a expressão para Fres na equação de solução numérica do problema pelo método de
Euler:

vi+1 = vi +
P

mvi
∆t− Fres

m
∆t, (14)

ou,

vi+1 = vi +
P

mvi
∆t− ρAv2i

2m
∆t. (15)

Resolva numericamente a equação (15) e produza um gráfico como da Figura 2.2 do livro Compu-
tational Physics (plote também a curva da solução analítica sem resistência do ar). Para a sua solução,
assuma que A = 0, 33 m2 e que a densidade do ar é 1,29 kg/m3. Use como passo de tempo ∆t = 0, 1 s.
Qual é a velocidade terminal do sistema "ciclista + bicicleta"?

3 Bicicleta em terreno inclinado com resistência do ar
Generalize o modelo anterior para o caso em que o ciclista está pedalando em um terreno montanhoso.
A inclinação do terreno é dada por tan θ, onde θ é o ângulo que a superfície do terreno faz com a
horizontal. Quando se sobe uma montanha, a inclinação do terreno é positiva e, quando se desce, a
inclinação é negativa.

Para equacionar este problema, lembre-se que quando um ciclista sobe ou desce por um terreno
inclinado a força gravitacional faz sobre ele um trabalho dado por,

WEP = mgh = mgs sin θ, (16)

onde o índice EP indica energia potencial (quando o ciclista sobe ele ganha energia potencial gravitacional
e quando ele desce ele perde energia potencial gravitacional), m é a massa do sistema "ciclista +
bicicleta", h é a altura subida ou descida e s é a distância percorrida. Para montanhas com inclinações
pequenas (≤ 10%), pode-se aproximar sin θ ≈ tan θ. Para esses casos, portanto,

WEP = mgs tan θ, (17)

e a potência associada é,

P = mgv tan θ, (18)

onde v é a velocidade do sistema "ciclista + bicicleta".
Adicione este termo à equação de solução numérica do problema do item anterior e a resolva para

os casos em que tan θ = 0, 1 (subida) e tan θ = −0, 1 (descida). Quais são as velocidades máximas do
ciclista nas duas situações? Determine que condições (envolvendo a inclinação tan θ e a área frontal A)
devem ser satisfeitas para que o ciclista atinja uma velocidade na descida igual a 115 km/h.

4 Movimento de um projétil sem resistência do ar
Neste exercício, você irá aplicar o método de Euler visto anteriormente a um problema de movimento
em duas dimensões. O problema é o do movimento de um projétil sem resistência do ar visto nos cursos
de física básica. Para tornar o problema mais concreto, considere uma bala atirada por um canhão.

Se a resistência do ar for ignorada, as equações de movimento da bala são:

d2x
dt2 = 0
d2y
dt2 = −g,

(19)

onde x e y são as coordenadas horizontal e vertical do projétil e g é a aceleração da gravidade. Para
usar o método de Euler, pode-se transformar estas equações diferenciais de segunda ordem em equações
diferenciais de primeira ordem:
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dx
dt = vx
dvx
dt = 0
dy
dt = vy
dvy
dt = −g,

(20)

onde vxe vy são as componentes x e y da velocidade do projétil.
Aplicando o método de Euler a estas equações:

xi+1 = xi + vx,i∆t
vx,i+1 = vx,i
yi+1 = yi + vy,i∆t
vy,i+1 = vy,i − g∆t.

(21)

Dados valores iniciais para x, y, vx e vy, pode-se resolver este sistema para obter uma aproximação numé-
rica para a trajetória do projétil. Assim como nos casos anteriores, se for usado um ∆t suficientemente
pequeno será obtida uma boa aproximação para a trajetória real.

Resolva numericamente as equações (21) pelo método de Euler. Para a sua solução, considere que o
projétil é lançado da origem (x0 = y0 = 0) com velocidade inicial v0 = 700 m/s e ângulos de lançamento
de 30◦, 35◦, 40◦, 45◦, 50◦ e 55◦. Considere que ∆t = 0, 01. Note que o seu programa deve parar
quando yi+1 ≤ 0, pois a bala não pode ter coordenada y negativa. Produza gráficos das trajetórias
da bala para todos os ângulos dados e coloque-os no mesmo gráfico como na Figura 2.4 (esquerda) do
livro Computational Physics. Uma sugestão para fazer isto é criar dois loops no seu programa, um loop
interno que calcula a trajetória pelo método de Euler e um loop externo que define qual o valor do ângulo
de lançamento usado. Usando interpolação linear, estime a coordenada x do ponto de colisão da bala
com o solo e a velocidade da bala neste ponto. Como este problema pode ser resolvido analiticamente,
compare os seus resultados numéricos com as soluções analíticas.

5 Movimento de um projétil com resistência do ar
Neste exercício, você resolverá o mesmo problema do item anterior para caso com resistência do ar.
Assim como no caso do movimento do ciclista, você verificará que a resistência do ar tem um efeito
muito importante sobre o movimento do projétil. A resistência do ar será modelada por uma força de
arrasto proporcional ao quadrado da velocidade do projétil, como no caso da bicicleta:

Fres = −B2v
2, (22)

onde v é a velocidade da bala: v =
√
v2x + v2y.

A força de resistência do ar sempre é oposta à direção da velocidade doprojétil, de maneira que
podemos decompô-la em componentes como mostrado na Figura 2.3 do livro Computational Physics.
A partir da figura, temos que:

Fres,x = Fres cos θ = Fres
vx
v

Fres,y = Fres sin θ = Fres
vy
v

. (23)

Substituindo (22) em (23),

Fres,x = −B2vvx
Fres,y = −B2vvy

. (24)

Adicionando essas forças à equação (21) que dá a solução numérica da trajetória da bala pelo método
de Euler,

xi+1 = xi + vx,i∆t

vx,i+1 = vx,i − Fres,x

m ∆t
yi+1 = yi + vy,i∆t

vy,i+1 = vy,i − g∆t − Fres,y

m ∆t

, (25)

ou
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xi+1 = xi + vx,i∆t

vx,i+1 = vx,i − B2vivx,i

m ∆t
yi+1 = yi + vy,i∆t

vy,i+1 = vy,i − g∆t − B2vivy,i

m ∆t

. (26)

Adapte o seu programa do exercício anterior para resolver numericamente as equações (26). Use os
mesmos valores de x0, y0, v0 e ∆t do caso sem resistência do ar e assuma que B2/m = 4 × 10−5 m−1.
Produza um gráfico como o da figura 2.4 (direita) do livro Computational Physics. Assim como no
exercício anterior, use interpolação linear para estimar a coordenada x do ponto de colisão da bala com
o solo e a velocidade da bala neste ponto.

No caso com resistência do ar, o ângulo de lançamento que maximiza o alcance do projétil não é 45◦

como no caso sem resistência do ar. Usando seu programa, tente estimar o ângulo de lançamento para
o qual ocorre alcance máximo neste problema.

6 Movimento de um projétil com resistência do ar e variação na
densidade do ar com a altitude

Neste exercício, você irá adaptar o seu programa do exercício anterior para incluir o efeito da variação
da densidade do ar com a altitude. Como a bala atinge altitudes elevadas durante sua trajetória, a
redução da densidade do ar nessas altitudes (em relação à densidade do ar ao nível do mar) diminui a
resistência do ar e a bala pode atingir alturas maiores e ter um alcance maior em comparação com os
resultados do exercício anterior.

Para investigar o efeito da redução na densidade do ar com a altitude é preciso ter um modelo
de como a densidade do ar varia com a altitude. Há vários modelos para isso e aqui será usada a
chamada aproximação adiabática (veja as páginas 29-30 do livro Computational Physics). Segundo esta
aproximação, a dependência da densidade do ar com a altitude é dada por,

ρ = ρ0

(
1− ay

T0

)α
, (27)

onde ρ0 é a densidade do ar ao nível do mar (y = 0), a ≈ 6, 5 × 10−3 K/m e α ≈ 2, 5 são parâmetros
que ajustam bem a função (27) aos dados experimentais para o caso do ar e T0 é a temperatura ao nível
do mar em K. Considerando a variação da densidade do ar com a altitude, a força de resistência do ar
é alterada para,

Fres(y) =
ρ(y)

ρ0
Fres(y = 0), (28)

onde Fres(y = 0) é a força de resistência do ar ao nível do mar.
Para incluir este efeito nas equações do exercício anterior, basta substituir B2 nas equações (26) por

B2ρ/ρ0. Faça isso no seu programa do exercício anterior e resolva novamente as equações para obter as
trajetórias da bala levando em conta a redução da resistência do ar devido à diminuiçào da densidade
do ar com a altitude. Nos seus cálculos, considere que T0 = 300 K. Produza curvas para a trajetória
da bala com o efeito da redução da densidade do ar e sem o efeito da redução da densidade do ar para
ângulos de lançamento de 35◦ e 45◦ e gere um gráfico como o da Figura 2.5 do livro Computational
Physics.
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