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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, organizados por
tópicos de acordo com a numeração de tópicos da lista) até o prazo de 15 de maio de 2017. Não se
esqueça de colocar o seu nome na lista resolvida.

1 Pêndulo simples
Um dos sistemas modelo mais importantes em física é o pêndulo simples. Ele consiste de uma partícula
de massa m conectada por uma corda esticada, sem massa e de comprimento ` a um suporte rígido.
Sendo θ o ângulo formado pela corda com a vertical, pode-se mostrar que este ângulo obedece à equação
de movimento,

d2θ

dt2
= −g

`
sin θ, (1)

onde g é a aceleração da gravidade. Para o caso de pequenos deslocamentos angulares, sin θ ≈ θ e a
equação torna-se

d2θ

dt2
= −g

`
θ. (2)

Esta é a equação do pêndulo simples. Ele pode ser resolvida analiticamente, tendo como solução geral

θ(t) = θ0 sin (Ωt+ φ, ) (3)

onde Ω =
√
g/`, e θ0 e φ são constantes que dependem do deslocamento e da velocidade iniciais do

pêndulo. Esta solução mostra que o pêndulo simples executa um movimento harmônico simples com
frequência angular Ω.

Para obter a solução numérica da equação do pêndulo simples (equação 2), é conveniente escrever
essa equação diferencial de segunda ordem como duas equações diferenciais de primeira ordem:

dω
dt = − g` θ
dθ
dt = ω,

(4)

onde ω é a velocidade angular do pêndulo. Aplicando o método de Euler a estas equações (como feito
na Lista 2):

ωi+1 = ωi − g
` θi∆t

θi+1 = θi + ωi∆t.
(5)

(1.1) Resolva numericamente as equações (5) pelo método de Euler. Em sua solução, considere
como condições iniciais ω0 = 0 e θ0 = 0, 2 rad. Considere também que ` = 1, g = 9, 8 m/s2 e ∆t = 0, 04
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s. Apresente sua solução em um gráfico como o da Figura 3.2 do livro Computational Physics. Observe
que as oscilações crescem com o tempo, indicando que a aproximação numérica feita pelo método de
Euler neste caso não é adequada.

(1.2) Para se certificar de que o método de Euler realmente não funciona para este caso, faça um
estudo do comportamento da solução obtida pelo método de Euler em função do tamanho do passo ∆t.
Use valores decrescentes de ∆t, por exemplo ∆t = 0, 02 s, ∆t = 0, 01 s e ∆t = 0, 008 s, e mostre que a
amplitude das oscilações sempre aumenta com o tempo.

Porque o método de Euler é instável neste caso? Uma maneira de responder a esta pergunta é
estudando o comportamento da solução numérica para a energia do sistema segundo o método de Euler.
A energia total do pêndulo simples é,

E =
1

2
m`2ω +mg` (1− cos θ) , (6)

onde o primeiro termo na equação acima é a energia cinética, 1
2mv

2 = 1
2m (ω`)

2
, e o segundo termo é

a energia potencial gravitacional, mgh, onde h é a altura acima do ponto mais baixo da trajetória. No
limite de pequenos ângulos de deslocamento, cos θ ≈ 1− θ2

2 , e a energia total torna-se,

E =
1

2
m`2

(
ω2 +

g

`
θ2
)
. (7)

Substituindo em (7) as expressões para ωi=1 e θi=1 do método de Euler (equações 5), obtém-se:

Ei+1 = Ei +
1

2
mg`

(
ω2
i +

g

`
θ2i

)
(∆t)

2
. (8)

Como o segundo termo do lado direito de (8) é sempre positivo, o cálculo da energia do pêndulo simples
pelo método de Euler leva sempre a um crescimento da energia. Isso está errado, pois sabemos que a
energia do pêndulo simples é constante.

O método de Euler e instável, mas ele funciona bem para problemas como os vistos nas aulas
anteriores (desde que se use um ∆t suficientemente pequeno) porque os erros introduzidos por ele são
desprezíveis para as escalas temporais consideradas. No caso de um problema que envolve oscilações,
como o pêndulo simples, os erros artificialmente causados pelo método de Euler a cada ciclo vão se
acumulando. Como em problemas deste tipo, em geral, se está interessado em observar o comportamento
do sistema ao longo de vários ciclos, o acúmulo de erros acaba se fazendo notar e a solução pelo método
de Euler perde sua utilidade.

Um método numérico que conserva a energia ao longo das oscilações é o método de Euler-Cromer
(veja o livro Computational Physics, página 52). Esse método nada mais é do que o método de Euler
com uma pequena modificação. A solução numérica do pêndulo simples pelo método de Euler-Cromer
é:

ωi+1 = ωi − g
` θi∆t

θi+1 = θi + ωi+1∆t.
(9)

Note a diferença entre o método de Euler e o método de Euler-Cromer. No método de Euler, os novos
valores da velocidade (ωi+1) e da posição (θi+1) são calculados em função dos valores anteriores dessas
grandezas (ωi) e (θi). Já no método de Euler-Cromer, o novo valor da velocidade é calculado como no
método de Euler, mas o novo valor da posição é calculado usando o novo valor da velocidade (observe a
equação para θi=1 em 9). Portanto, no método de Euler-Cromer a ordem em que se calculam os novos
valores de ω e θ é crucial (ao contrário do método de Euler): deve-se calcular primeiro o novo valor de
ω para depois se calcular o novo valor de θ.

(1.3) Resolva numericamente o problema do pêndulo simples pelo método de Euler-Cromer e mostre
que a solução obtida é estável (reproduza o gráfico da Figura 3.3 do livro Computational Physics). Em
sua solução, use os mesmos valores iniciais, dos parâmetros e de ∆t que os usados para obter a solução
anterior com o método de Euler.

(1.4) Repita o problema anterior usando o método de Runge-Kutta de segunda ordem, usando os
mesmos valores iniciais, de parâmetros e de ∆t. Pelo método de Runge-Kutta de segunda ordem, o
cálculo de ωi+1 e θi+1 requer o cálculo prévio de duas variáveis auxiliares. Isso pode ser expresso pelas
equações (veja o Apêndice A do livro Computational Physics),
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θ
′

= θi + 1
2ωi∆t

ω
′

= ωi − g
2`θi∆t

θi+1 = θi + ω
′
∆t

ωi+1 = ωi − g
` θ

′
∆t

(10)

Compare e precisão do resultado obtido pelo método de Runge-Kutta de segunda ordem com a do
resultado obtido pelo método de Euler-Cromer.

2 Pêndulo simples amortecido, forçado e não-linear
A equação para o pêndulo simples com amortecimento proporcional à velocidade é,

d2θ

dt2
= −g

`
θ − q dθ

dt
, (11)

onde q é o parâmetro que mede a força do amortecimento (note que q tem unidades de s−1). Esta
equação pode ser resolvida analiticamente (veja, por exemplo, o livro de Marion e Thornton, Classical
Dynamics of Particles and Systems). A solução mostra que há três regimes de comportamento possíveis,
dependendo do valor de q: amortecimento subcrítico, caracterizado por oscilações com amplitudes que
decaem exponencialmente (para q abaixo do valor crítico); amortecimento supercrítico, caracterizado
por decaimento exponencial e sem oscilações de θ (para q acima do valor crítico); e amortecimento
crítico, em que θ também decai exponencialmente sem oscilações, mas mais rapidamente do que no caso
supercrítico (para q igual ao valor crítico).

(2.1) Resolva numericamente o problema do pêndulo simples amortecido (transformando a equação
(11) em duas equações de primeira ordem) usando o método de Euler-Cromer. Considere g = 9, 8 m/s2,
` = 1 , θ0 = 0, 2 rad, ω0 = 0 e ∆t = 0, 04 s. Considere três diferentes valores de q: 10 s−1, 1 s−1 e o valor
crítico (que você pode calcular analiticamente; veja, por exemplo, o livro de Marion e Thornton). Faça
seu programa gerar um gráfico que coloque as três curvas (subamortecida, superamortecida e crítica)
superpostas no mesmo gráfico, como o mostrado na Figura 3.4 do livro Computational Physics.

A equação para o pêndulo simples amortecido e forçado por uma força externa que varia senoidal-
mente no tempo é,

d2θ

dt2
= −g

`
θ − q dθ

dt
+ FE sin (ΩEt) , (12)

onde FE é a amplitude (com unidades de s−2) e ΩE é a frequência angular da força externa. Esta
equação também pode ser resolvida analiticamente (veja novamente o livro de Marion e Thornton,
Classical Dynamics of Particles and Systems). A solução estacionária (após o transiente) apresenta
comportamento oscilatório com a frequência angular ΩE da força externa. A amplitude das oscilações
depende de ΩE , da frequência angular do pêndulo simples não amortecido, Ω =

√
g/`, e do termo de

amortecimento q. Quando ΩE está próxima de Ω ocorre o fenômeno de ressonância e a amplitude da
oscilação forçada pode tornar-se muito grande, especialmente quando q é pequeno.

(2.2) Resolva numericamente pelo método de Euler-Cromer o problema do pêndulo amortecido e
forçado da equação (12). Use os mesmos valores dos parâmetros, condições iniciais e ∆t do caso anterior.
Considere que FE = 0, 2 s−2 e ΩE = Ω e obtenha o comportamento de θ(t) para dois valores de q: q = 1
s−1e q = 5 s−1. Plote essas duas soluções em um mesmo gráfico para observar para qual valor de q o
efeito da ressonância é maior.

Considere agora o pêndulo simples descrito pela equação (1), isto é, sem a aproximação de pequenas
oscilações. Não considere efeitos de amortecimento e de forças externas. Por causa do seno na equação
(1), este modelo é chamado de pêndulo simples não-linear. Como o movimento do pêndulo simples
não-linear não está restrito a pequenas oscilações, o ângulo θ pode agora, em princípio, atingir valores
além do limite imposto pelo "teto" [−π/2, π/2] . Para permitir isso, vamos supor que o pêndulo está
preso a um ponto pivotante (de maneira que ele agora pode passar acima do ponto) e que a corda é
substituída por uma barra rígida sem massa e de mesmo comprimento `. O movimento do pêndulo
simples não-linear também é periódico e conserva a energia mecânica, como no caso do pêndulo simples,
mas agora o período não é mais independente da amplitude. O comportamento do pêndulo simples não-
linear também pode ser estudado analiticamente (veja o livro de Marion e Thornton, Classical Dynamics
of Particles and Systems), mas nosso interesse aqui é estudá-lo numericamente.
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(2.3) Resolva numericamente pelo método de Euler-Cromer o problema do pêndulo simples não-
linear. Considere g = 9, 8 m/s2, ` = 1 , ∆t = 0, 04 s, ω0 = 0 e dois deslocamentos angulares iniciais
diferentes, θ0 = 3 rad e θ0 = 1, 5 rad. Faça seu programa gerar as curvas de θ(t) para os dois valores
iniciais de θ e colocá-las em um mesmo gráfico como no gráfico da Figura 3.5(b) do livro Computational
Physics. Observe como o período varia com a amplitude.

3 Pêndulo físico
Você agora estudará o caso geral do pêndulo não-linear com amortecimento e forçado por uma força
externa senoidal, que é chamado de pêndulo físico. Este caso combina todos os elementos vistos anteri-
ormente, portanto podemos esperar uma riqueza maior de comportamentos exibidos por ele. A equação
de movimento para o pêndulo físico é,

d2θ

dt2
= −g

`
sin θ − q dθ

dt
+ FE sin (ΩEt) , (13)

onde os parâmetros têm as mesmas interpretações vistas anteriormente. Vamos considerar que o pêndulo
físico pode girar por toda a volta em torno do ponto pivotante ao qual está preso, portanto θ pode variar
de 0 a 2π (giro no sentido anti-horário) ou de 0 a −2π (giro no sentido horário). A equação (13) pode
ser reescrita como duas equações diferenciais de primeira ordem,

dω
dt = − g

` sin θ − q dθdt + FE sin (ΩEt)
dθ
dt = ω.

(14)

Essas equações podem ser convertidas em equações de diferenças para θi e ωi, como feito nos casos
anteriores, e resolvidas numericamente pelo método de Euler-Cromer.

(3.1) Resolva numericamente pelo método de Euler-Cromer o problema do pêndulo físico definido
pelas equações (14), seguindo a subrotina dada pelo livro Computational Physics nas páginas 58-59. Use
os seguintes valores de parâmetros, condições iniciais e passo de tempo ∆t: g = 9, 8 m/s2, ` = 9, 8 m ,
q = 0, 5 s−1, FE = 0, 5 s−2,ΩE = 2/3 rad/s,∆t = 0, 04 s, ω0 = 0 e θ0 = 0, 2 rad. Note que a subrotina
dada no livro (Exemplo 3.3) contém um erro tipográfico na equação para ωi+1. A subrotina correta é:

• Para cada passo de tempo i (começando em i = 1), calcule ω e θ no passo de tempo i = 1.

– ωi+1 = ωi + [− (g/`) sin θi − qωi + FE sin (ΩEti)] ∆t

– θi+1 = θi + ωi+1∆t

– Se θi+1estiver fora do intervalo [−π, π], adicione ou subtraia 2π para mantê-lo no intervalo.

– ti+1 = ti + ∆t

– Repita pelo número desejado de passos de tempo.

Note o ajuste feito no valor de θ após cada iteração. O objetivo disso é manter os valores de θ sempre
dentro do intervalo [−π, π] , de maneira que no gráfico de θ(t) versus t os valores de θ estejam sempre
dentro desse intervalo. Para implementar isso, se o valor de θi+1 for maior que +π, subtrai-se 2π de
θi+1, e se o valor de θi+1 for menor que −π, adiciona-se 2π a θi+1. Esse artifício mantém θ sempre
dentro do intervalo [−π, π] e não altera nada fisicamente, pois acréscimos ou subtrações de 2π mantêm
o pêndulo na mesma posição. Faça o seu programa implementar a a rotina acima e gerar gráficos para
θ(t) e ω(t) de t = 0 a t = 60 s. Note que como ∆t = 0, 04 s, o vetor tempo no seu código do Matlab
deverá ter 15000 elementos. Como é o comportamento do pêndulo para t� 0 neste caso? A partir do
gráfico de θ(t), determine a frequência angular das oscilações do pêndulo para t� 0 .

(3.2) Repita tudo o que foi feito no item acima mudando apenas a amplitude da força externa.
Faça FE = 1, 2 s−2 neste caso. Como você explica os "pulos" verticais que θ dá em alguns momentos?
Como é o comportamento do pêndulo para t � 0 neste caso? Você consegue observar algum padrão
estacionário? Você está observando um comportamento conhecido como caos (leia os comentários nas
páginas 60 e seguintes do livro Computational Physics).

(3.3) Adapte o seu programa para que ele agora calcule os comportamentos de dois pêndulos idênti-
cos, com exatamente os mesmos parâmetros. A única diferença entre eles está na posição angular inicial,
ou seja, chamando um dos pêndulos de 1 e o outro de 2 o programa deve definir valores diferentes para
θ1(0) e θ2(0) (os valores de ω1(0) e ω2(0) devem ser os mesmos, iguais a zero). Faça o seu programa gerar
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um gráfico que dê a variação de ∆θ = |θ1 − θ2| ao longo do tempo como nos gráficos da Figura 3.7 do
livro Computational Physics. Use os mesmos parâmetros do item anterior, faça ∆t = 0, 04, θ1(0) = 0, 2
rad e θ2(0) = 0, 201 rad, ou seja, as posições iniciais dos dois pêndulos diferem por 0,001 rad. Rode o
seu programa para dois valores de FE , FE = 0, 5 s−2 como no item (3.1) e FE = 1, 2 s−2 como no item
(3.2) , e gere o gráfico de ∆θ versus t para os dois casos. Faça a escala do eixo vertical ser logarítmica
e o intervalo do eixo horizontal ir de t = 0 a t = 50 s para o caso de FE = 0, 5 s−2 e ir de t = 0 a t = 150
s para o caso de FE = 1, 2 s−2, como nos gráficos da Figuras 3.7 do livro Computational Physics. Quais
as diferenças entre os dois gráficos? Leia as páginas 61-62 do livro Computational Physics. Embora o
pêndulo físico seja um sistema determinístico (isto é, descrito por uma equação diferencial, de maneira
que uma vez que as condições iniciais sejam estabelecidas sua evolução temporal fica completamente
determinada para qualquer tempo futuro), para alguns valores de seus parâmetros ele é extremamemte
sensível às condições iniciais. No caso em que FE = 1, 2 s−2 , pequenas variações nas condições iniciais
do pêndulo podem alterar drasticamente sua evolução temporal. Como nunca podemos saber exata-
mente as condições iniciais de um pêndulo físico, na prática sua evolução temporal torna-se imprevisível.
É isso que queremos dizer quando falamos que um sistema é caótico Tente aproximar as duas curvas
por retas da forma log (∆θ) ∼ λt (o que implica que ∆θ varia exponencialmente com t) e estime o valor
de λ para cada uma delas. O parâmetro λ é chamado de expoente de Lyapunov. Ele é uma medida da
divergência temporal entre trajetórias do sistema que se iniciam com condições iniciais muito parecidas.
Qual a principal diferença entre os valores de λ para os dois casos?

(3.4) Adapte os seus programas dos itens (3.1) e (3.2) para que eles gerem os gráficos de espaço
de fase, ω(t) versus θ(t), para os dois casos, FE = 0, 5 s−2 e FE = 1, 2 s−2 . Verifique se os seus gráficos
estão similares aos da Figura 3.8 do livro Computational Physics. Como os gráficos de espaço de fase se
alteram quando você altera o tamanho do vetor tempo no seu programa em Matlab para que ele tenha
10000 elementos e 20000 elementos?

(3.5) Refaça o item anterior, mas agora construa os gráficos de espaço de fase de ω(t) versus θ(t)
apenas para instantes de tempo que satisfaçam a condição ΩEt = 2nπ, isto é, que estejam em fase com a
força senoidal externa. Um gráfico que plota os valores da velocidade e da posição de um sistema apenas
a cada período de uma oscilação é chamado de seção de Poincaré. No caso aqui, a oscilação periódica
natural para a definição da seção de Poincaré é a da força externa e é por isso que ela foi escolhida.
Para implementar o seu programa, leve em conta que o tempo na simulação numérica não é contínuo
e ele nem sempre coincidirá exatamente com um múltiplo inteiro de 2π/ΩE . Por causa disso, use o
critério sugerido no livro Computational Physics (página 63, nota de rodapé) de considerar tempos que
satisfazem o critério, ∣∣∣∣t− 2nπ

ΩE

∣∣∣∣ < ∆t

2
. (15)

Para ter um número suficientemente grande de pontos para gerar o gráfico, faça o tamanho do vetor
tempo de seu programa ser igual a 1500000. Como é a forma da seção de Poincaré para o caso em que
FE = 0, 5 s−2 ? E como é a forma dela para o caso em que FE = 1, 2 s−2 ? Neste último caso, o seu
gráfico deve ser similar ao atrator estranho da Figura 3.9 do livro Computational Physics.

(3.6) Use agora o seu programa dos itens (3.1) ou (3.2) para gerar gráficos de θ(t) versus t para
três diferentes valores de FE : FE = 1, 35 s−2 , FE = 1, 244 s−2e FE = 1, 465 s−2. Use os mesmos
valores dos demais parâmetros e das condições iniciais usados no item (3.1), mas faça agora ∆t = 0, 01
s e faça o seu vetor tempo ter tamanho 700000, ou seja, faça a simulação ir de t = 0 a t = 7000 s.
Produza gráficos para os três valores de FE que mostrem apenas os valores de θ(t) para os últimos 100
s de simulação, como nos gráficos da Figura 3.10 do livro Computational Physics. Isto é feito para que
os efeitos transientes iniciais tenham decaído. Observe os comportamentos dos três gráficos. Eles são
periódicos? Caso positivo, tente estimar os períodos de cada um deles.

(3.7) Exercício avançado (não é necessário fazer, mas quem fizer certo e com uma boa resolução
ganhará 0,5 ponto a mais na média final). Faça um programa que produza o diagrama de bifurcação
para o pêndulo, como mostrado na Figura 3.11 do livro Computational Physics.

4 Mapa logístico
Vamos agora considerar outro modelo simples que também exibe comportamento caótico: o chamado
mapa logístico. O mapa logístico é um modelo para o crescimento de populações. Este não é um assunto
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que costuma ser considerado como pertinente à física, mas sim à biologia ou à geografia. No entanto,
como você perceberá à medida que continuar seus estudos de física, os físicos gostam de modelar qualquer
tipo de problema de qualquer área. Além disso, o mapa logístico é um sistema muito simples e é sempre
conveniente estudar sistemas simples que exibem comportamentos interessantes para ganhar insights
sobre esses comportamentos.

Para introduzir o mapa logístico, vamos começar apresentando o chamado modelo logístico contínuo.
Uma população pode consistir de pessoas, baleias, gado bovino, insetos, bactérias, ou qualquer outro
tipo de organismo auto-reprodutivo. Nosso objetivo aqui é modelar o crescimento dessa população ao
longo do tempo. Para isso, vamos adotar as hipóteses simplificadoras de que a população está isolada
(isto é, não há imigrações ou emigrações) e que a reprodução populacional ocorre continuamente e é
feita por todos os indivíduos, independentemente de idade e sexo, a uma taxa per capita r. A taxa de
crescimento r pode ser entendida como a diferença entra as taxas per capita de nascimentos e de mortes
na população. Chamando de N(t) o número de indivíduos da população no instante t, este modelo
simples pode ser descrito pela equação,

dN

dt
= rN. (16)

Esta equação pode ser resolvida analiticamente e sua solução é,

N(t) = N(0)ert, (17)

isto é, este modelo simples prevê que a população cresce exponencialmente e sem limite à medida que o
tempo passa. Esta é a previsão que o reverendo inglês Thomas Malthus (1766-1834) fez no século XIX
para o crescimento da população humana e, por isso, este modelo é conhecido como modelo malthusiano.
A previsão do modelo malthusiano não é realista para tempos longos, mas para algumas populações e
pequenos intervalos de tempo ela é razoável.

A razão para o erro na previsão feita pelo modelo malthusiano à medida que t aumenta não é difícil
de entender. Como o espaço ou território em que vive a população é limitado e possui recursos finitos,
quando N torna-se grande a competição por espaço e recursos leva a uma redução na taxa de crescimento
r.

O modelo malthusiano pode ser melhorado da seguinte maneira. Suponha que o ambiente onde vive
a população pode suportar um tamanho máximo de população igual a K. A constante K é chamada
de capacidade de carga do ambiente e depende de fatores como a quantidade de alimento e de água
disponíveis no ambiente, de seu clima, vegetação, topografia, etc. Vamos supor que quando N atinge K
a taxa de crescimento passa a ser nula, ou seja, a população satura no tamanho N e não varia mais a
partir daí. Para implementar isso, uma possibilidade é modificar a taxa per capita de crescimento para,

r

[
1− N(t)

K

]
. (18)

Note que esta nova taxa de crescimento diminui à medida que N cresce e vale zero quando N = K.
Usando (18) em lugar de r em (16) temos o seguinte modelo de crescimento populacional:

dN

dt
= rN

[
1− N

K

]
. (19)

Este é o chamado modelo logístico contínuo. Apesar de ser não-linear, ele pode ser resolvido e estudado
analiticamente (veja, por exemplo, o livro de J. D. Murray, Mathematical Biology I. An Introduction,
third edition, Springer, 2002). Ele também pode ser resolvido numericamente, mas não estamos in-
teressados na análise numérica do modelo logístico contínuo aqui. Se quiser resolver a equação (19)
numericamente, use um método numérico diferente do método de Euler (que não funciona bem neste
caso), por exemplo o método de Runge-Kutta de segunda ou quarta ordem.

Estamos interessados aqui no chamado mapa logístico. Para obter a equação desse modelo a partir
da equação (19), comecemos escrevendo a derivada na forma de uma diferença de termos com o intervalo
de tempo sendo ∆t,

N(t+ ∆t)−N(t) = rN(t)

[
1− N(t)

K

]
∆t. (20)
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Esta equação pode ser interpretada como descrevendo uma população cujas gerações ocorrem apenas
a intervalos discretos de tempo, sem sobreposição. Por exemplo, há muitas espécies de animais que só
procriam uma vez por ano em um período específico do ano, ou colônias celulares que se multiplicam
a intervalos fixos de horas. Vamos considerar aqui que esse intervalo fixo de tempo é normalizado para
uma unidade de tempo, ou seja, vamos fazer ∆t = 1. Com essa normalização a equação (20) torna-se,

N(t+ 1)−N(t) = rN(t)

[
1− N(t)

K

]
⇒ N(t+ 1) = N(t)

[
1 + r − r

K
N(t)

]
. (21)

Vamos definir duas novas variáveis: a = 1 + r e b = r/K. Em termos dessas duas variáveis a equação
(21) fica,

N(t+ 1) = N(t) [a− bN(t)]⇒ N(t+ 1) = N(t)a

[
1− b

a
N(t)

]
. (22)

Vamos definir ainda outra variável,

x(t) =
b

a
N(t). (23)

Em termos de x(t) a equação (22) fica,

x(t+ 1) = ax(t) [1− x(t)] , (24)

ou, na notação do livro Computational Physics:

xn+1 = µxn (1− xn) . (25)

Esta equação é chamada de mapa logístico. Ela é um exemplo do que em matemática se chama de mapa
discreto. Um mapa discreto pode ser definido pela relação

xn+1 = f (xn) , (26)

onde f : M → M é um mapa do espaço de estados sobre si mesmo e xn denota o estado no tempo
discreto n. Normalmente, a sequência {xn} obtida pelas iterações de (26) a partir de uma condição
inicial x0 é chamada de órbita de x0, pois uma vez especificado x0 os demais valores da sequência {xn}
estão determinados por f.

Nos próximos exercícios, você fará um estudo numérico do mapa logístico para diferentes valores do
parâmetro µ. Note que µ, na realidade, é 1+r onde r é a taxa de crescimento da população. Como r deve
ser estritamente positivo (se for nulo não há crescimento), o parâmetro µ deve ser sempre maior que 1.
Note também que a variável xn, que mede o tamanho da população, deve ter seus valores entre 0 e 1 (se
xn = 0 a população está extinta e se xn > 1, xn+1 será negativo, o que é impossível). Dica: para saber
como é o comportamento do sistema antes de fazer seus programas no Matlab e poder definir melhor
as escalas dos gráficos gerados, recomenda-se estudar os casos pedidos no Excel antes de no Matlab. É
sempre conveniente estudar sistemas simples como o mapa logístico no Excel antes de simulá-los usando
outros programas.

(4.1) Gere o gráfico de x versus n (ou seja, a órbita de xn) para x0 = 0, 1 e µ = 2, 3. Faça a escala
do eixo vertical ir de 0 a 1 e a do eixo horizontal ir de 0 a 10. Como é o comportamento da população?
Para facilitar sua análise, gere outro gráfico com a escala vertical indo de 0,54 a 0,58 e a vertical indo
de 2 a 10 (zoom no comportamento da população para esta faixa específica de valores). Dica: Se tiver
dificuldade para visualizar o comportamento da órbita de xn, um artifício útil é unir os pontos por
linhas, pois assim fica mais fácil visualizar a sequência de pontos.

(4.2) Gere gráficos de x versus n (as órbitas de xn) para x0 = 0, 2 e os seguintes valores de µ : 1,2;
1,8; 2,3; 3,2; 3,5; 3,9; e 4,1. Será necessário variar o número de passos de tempo n para cada caso. Como
é o comportamento de xn para cada caso? Novamente, para facilitar a visualização pode ser conveniente
unir os pontos por linhas.

(4.3) Uma maneira gráfica de analisar o comportamento da órbita de um dado mapa sem precisar
fazer o gráfico da órbita é simplesmente fazer o gráfico da função y = f(x), o gráfico da função identidade
(y = x), e construir o chamado diagrama de cobweb a partir do valor inicial x0 (como mostrado em
sala de aula). Por exemplo, se você imprimir o gráfico de f(x) do item (4.1), y = 2, 3x(1 − x), junto
com o gráfico y = x em uma folha de papel e usar lápis e régua você pode construir o diagrama de
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cobweb da seguinte maneira: Desenhe uma linha vertical do ponto inicial x0 = 0, 1 até a a curva do
gráfico da função. A coordenada y do ponto de intersecção dá o valor da primeira iteração do mapa. Em
seguida, desenhe uma linha horizontal desse ponto de intersecção sobre o gráfico da função até o gráfico
de y = x. O efeito disso é converter o valor da primeira iteração do mapa no seu novo valor de x (isto
é, x1). Agora, desenhe uma linha vertical do ponto de intersecção da linha horizontal com a reta y = x
até o gráfico da função novamente. Isso lhe dará o valor da segunda iteração do mapa. Repita então o
procedimento anterior de desenhar uma linha horizontal desse ponto até o gráfico de y = x seguida por
uma linha vertical do ponto de intersecção com y = x até o gráfico da função. Você terá então o valor
da terceira iteração. Continue repetindo isso e observe o padrão resultante. Dependendo da função,
você poderá observar que (i) o padrão é uma sequência de linhas verticais e horizontais que convergem
para um ponto, ou (ii) o padrão converge para uma sequência de linhas que se repetem formando uma
trajetória cíclica em torno de um ponto, ou (iii) as linhas verticais e horizontais ficam cada vez maiores
e divergem numa dada direção, ou ainda (iv) a sequência de linhas verticais e horizontais forma um
emaranhado imprevisível. É por isso que esse diagrama é chamado de cobweb, que quer dizer teia de
aranha em inglês. Faça um programa em Matlab que gere o diagrama de cobweb para a função do item
(4.1) a partir de x0 = 0, 1. Depois disso, explore o seu programa construindo diagramas de cobweb
para outros valores de µ e x0.

(4.4) Conforme a análise de estabilidade dos pontos fixos do mapa logístico feita em sala de aula,
para valores do parâmetro µ menores que 3,0, as órbitas convergem para um ponto fixo estável. Quando
o valor de µ ultrapassa 3,0, o ponto fixo torna-se instável e as órbitas convergem para uma órbita cí-
clica estável de período 2. Portanto, µ = 3, 0 é um ponto de bifurcação do mapa logístico. O tipo
de bifurcação que ocorre em µ = 3, 0 é chamada de bifurcação de duplicação de período e é um dos
muitos tipos de bifurcação que podem ocorrer em sistemas dinâmicos. Para estudar bifurcações em
sistemas dinâmicos, é conveniente construir um diagrama que mostre de forma gráfica as bifurcações
que acontecem para os diferentes valores do parâmetro do sistema. No item anterior, vimos que o
diagrama de cobweb permite observar uma bifurcação em um sistema. Ele não é, porém, a maneira
mais conveniente de observar as bifurcações possíveis de um sistema porque ele só nos permite ob-
servar o comportamento do sistema para um valor do parâmetro de cada vez. Uma maneira melhor
de observar o comportamento geral do sistema para diferentes valores do seu parâmetro é fazer um
gráfico que mostre pontos das órbitas (no eixo vertical) em função dos valores do parâmetro (no eixo
horizontal). Um gráfico desse tipo é chamado de diagrama de bifurcação. No exercício do item (3.7)
você construiu um diagrama de bifurcação para o pêndulo físico. Naquele caso, os pontos da traje-
tória escolhidos para serem plotados a cada valor do parâmetro eram os pontos que estavam em fase
com uma dada função oscilatória. No caso do mapa logístico, os pontos escolhidos serão os pontos
da órbita do sistema depois que ele entrar em regime estacionário, ou seja, depois do período transi-
ente, para cada valor de µ. Faça um programa em Matlab que gere o diagrama de bifurcação para
o mapa logístico com o parâmetro µ no intervalo entre 2,5 e 4. O livro Computational Physics não
tem uma figura mostrando o diagrama de bifurcação para o mapa logístico, mas você deve fazer o
seu diagrama ficar parecido com o diagrama mostrado na página da Wikipedia em inglês para o mapa
logístico: http://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_map. Uma imagem em alta resolução desse diagrama
pode ser vista em https://en.wikipedia.org/wiki/File:Logistic_Bifurcation_map_High_Resolution.png
(páginas acessadas em 17/04/2017). Para construir o diagrama de bifurcação, faça o seguinte: (i) Para
cada valor de µ no eixo horizontal, escolha um valor inicial de x0 e itere a equação do mapa logístico por
muitos passos de tempo (por exemplo, 200), para pular o comportamento transiente (você não precisa
salvar essa sequência de valores iterados). (ii) Depois que o sistema entrou em regime estacionário, faça
mais um bom número de iterações (por exemplo, 100) e salve todos os valores de xn obtidos. (iii) Plote
todos esses valores de xn no gráfico, acima do valor de µ sendo usado. Isso mostrará quais os valores
assintóticos de xn para esse valor de µ. Construa o seu gráfico de maneira que µ vá de 2,5 a 4,0 com
incrementos de 0,005. Observe o seu diagrama e tente interpretá-lo.
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