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ABSTRACT

We will study a new nlodel to describe nlotions of material points when tliey are
exposed to external formes anel constraiilts, specially non-integrable odes. Tllis model,
called Vakonomic Mechanics, ís bases on tule Haniilton Principie (Principie of Least Action)
with a new set of variations of a curve considerecl. It was introducccl by V. V. lÇozlov and
V. 1. Arnolcl and wllen tllere are only integiable constraints it is leduced to the known
motel

We show in cllapter l a short, but wicle, leview of tule Classical Lagrangian À/lechanics,
based on the D'Alembert-Lagiange Piinciple. In clia])ter 2, we introduce tule Vakonomic
Mechanics, anel show an example conipating its lesult with tlie Lagrangian Meclianics one
It has also some new faces tllíLt wele not liiioxvn up to now, specially ielated to the post of
Principie of Determinacy. In tllis chaptei we algo inclttcle íl pioof of a ftuldanlental tlieoretn
in Val<onolaaic Mecllanics.

On tule last cltapter, u,e caracterize the existente of equilibiium points in tllis new
modem, wllen the foices envolvem Lave ÍL potentiitl ftuiction. We algo study tlleir Liapunov
stabihty ii:t some cases.
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PREFÁCIO

Neste trabalho, procuiaienlos estudei uni novo modelo de tratamento de (luestoes
relativas à Mlecânicít Lagrangiana, ilo que se receie à descrição de nlovinlentos pontos
materiais (Inundo sujeitos a vínculos, e expostos à ação de forças. Estaremos especial-
mente interessados nos cílios em que os vínculos ])recentes são não integiáveis, situação
que q)raseil+aJ:tnail Müe dcHumtõm que até l+oje ail}(!a dão :kJm:nr t;(úal e+atJ!;falai.h-
nlente respondidas. Além disso, estudamos il Estabilidade segundo Liapunov de pontos de
equilíbrio sujeitos a vínculos não llolânomos sob a ação de celtas foi'ças potenciais, nesta
nova fonnulação da Mecânica Lagiiulgiana.

Enl certos casos, verifica-se que, níl presença de vínculos não llolânomos, a Mecânica
Lagrangiana não clescieve com perfeição o niovinlento de pontos materiais. Como ilus-
tração, a])resentan)os no C'apltulo l unl exelnl)lo (lue nlostia este fato. Alem disso, a
formulação Hamiltoniana dít Mecâniczt Lagiiulgianít Clá.ssica não é possível de ser feita
nestes casos.

A])resentarenios no C{Lpítulo 1, un ÍL l)leve, Dias abrangente, revisão dos conceitos da
formulação Lago'itngiana, baseada no Princípio das R.eações Vinculaies, além de mostrar
alguns exemplos. Optamos, neste capitulo, pol tun estilo cle legação mais informal do que
eni textos que já apresentam esta teoiizl, visto que o intuito deste trabitllio não é ser voltado
totalmente para a aborditgem conhecida da N'mecânica Lago'angiana. Para um estudo mais
aprofundado nesta direção, sugerimos o texto do Prof. lvan de Queiroz Bacios, jll.

No capítulo 2, inttoduzinios folniulítção n)encionada acima, à (dual é dada o nome
Mecânica Vakonõmica, e nlostrzunos também \un exenaplo em que coniparainos o seu
resultado com aquele da Mecânic.a La.giangianit. A nossa intenção neste capítulo será a de
apresentar um novo modelo de estudo, introduzi(to pol V. V. l<ozlov enl l31, e posterior-
mente reformulado por v. 1. Arnold enl l21, que desci'eve os movimentos dos pontos mat-
eriais. Tal nioclelo é compatível com a formulação conllecida, quando só existem vínculos
in + p crrá \rpi q

Ainda neste capítulo, apresentamos alguns resultados que não eram conhecidos até
aqui, alem cle realizar a denionstiação de uni teorema fundantental na teoria Valçoi-tónlica,
que não foi feita em l21.
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No capítulo 3, motivados pelo tiabitlho de Angelo Barone Netto eni l41, caracteri-
za[nos os pontos de equilíb['io cle un] sistema sujeito a forças que derivam de potencial na
fornlulax;ão Valçonóniica (que coincidem com aquelas do modelo tradicional), e estudamos
a Estabilidade seg\uivo Liapunov de tais pontos quando sujem.tos a um tipo particular de
forças naturais. Tais resultados tanll)énl são inovações na teoria Valçonõnlica.

Por fmi, no Apêndice, nlostiantos unl resultado (lue é utilizado no Capítulo 2, o qual
mostra que, dado unígisteniaUneai clc n(luações Dífêrenciãii OI(ãtnáüitfnãiíliomogêneo
com mais incógnitas do que equações, existem soluções não nulas que passam duas vezes
pelo vedor nulo.



CAPITULOI

INTRODUÇÃO - UM RESUMO DA MECÂNICA LAGRANGIANA



CAPITULO l TN'FRnnTTTAn
A X b\./ U v vA X \./ UN4 RESUMO DA MECÂNICA LAGRANGIANA

O assunto aqui apresentíLclo tiataiá de questões relativas aos movimentos de pontos
nlateríais, sujeitos il vínculos e expostos ;l itção de forças.

Sejam 77zi, l $ i $ p, p núnieios leais estritamente positivos ieDiesentanclo as massas
de pontos materiais situados no espítço euclideano R3. Representaremos cítda ponto pelo
par (7ni; T'i), o«de z'i se:á a s"a po:içã. enl R"

A cada instante cle tempo t, um poDE. nlatelial (77zi, 7'i) se localiza numa certa posição
7'Í(t) C R'. Com isso, fica (leteiniinada unia funçã., (ruiva) que tem domínio num intervalo
ltlt t21 de R e tem imagens en} R3. Ott seja

I'i : ltl ; Z:l --, .R:' l $ ; $ 21

Enl cada ponto atum unia forçít Fi, (lue será iepresentadít por unia função dependente
das velocidades, das posições dos pontos e canil)ént do instante de tempo f. Assim, a força
.Z?. é escrita (ta rotula:

a U C Ral' x Ral' x R. --.} R\

(«; ,'; t) --, .n(«; ,'; t)

o«de r = (1'i ; ;,',,), e « ; u/,) ieplesentará a velocidade

No caso do sistema apresentar vínculos ou restrições aos iliovimentos dos pontos (por
exeni])lo, os pontos nlatenais devem se iliovei sem es('oriegar numa esfera do /?3 , ou deslizar
sobre um plano inclinítdo), vadios iml)oi certas condições aos seus movimentos:

i) r(t) pertence a uma certa vaiieclz«le .A4 de dimensão n, l$ z] 5; 3p, invariante com o
teln])o, que representará os vínculos (lue iestlingenl apenas tls posições dos pontos; (1.2)

n)/.i(f(t);,(f);t) t. $t$t:, l$í$,«<«,

onde /&f : R3P x R3/' x R --} R, e !!Ç!!Lit::iJ!!!!) tem posto iiiaxliiio .

(1.3)

As equações /t{(o; 7'; t) = 0 serão as representações cl.s vínculos não geométricos
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O nosso tenta principal será a descrição cle colho os pontos se nloveni ao longo do
tempo. Iniciaremos cona a análise dít 21. Lei cle Newton. Seno a ])resença de vínculos ou
restrições, sabemos destit lei(lue:

«.fj:f(t) = F.(,:(t); ,'(t); t), (1.1 )

onde 7:i(t) e i:Í(t) são iespectivanlente :ts la. e 2a. derivadas de I'{ enl relitção ao tempo no
instante t.

Entretanto, se o sisteniit impõe tls iestlições mencionadas, devemos acrescentar à
equação (1.1) uma loiça de reação Ri de tal inoclo que F, + RÍ seja a foiçí- resultante
agindo sobre (anil 7'i). Ri, assim como Fi, será unia função com variáveis (ul I'; t) e imagem
eni R;. Desta fotnlit, (1.1) é reesciitít:

mij:i(t) = .R(7:(t); z'(t);t) + Ri(I''(t); 7'(f);t) , t] $ t $ t2, l $ i $ 7), (1.4)

ou ainda:
«.j:(t) = .F(,''(t); ,'(f); t) + .R(,:(t); ,'(Z);t) ,

co«:j: j;-;...;j;,,),/'(.F-;...;F,,)':.R ...;.R,,).
(1.5)

Observações

1) Todas as ftutções ntenciona(tas neste texto sei'ão supostas de classe C'oo;

ii) observa-se tailll)éni que (1.2) estabelece umzuelação intrínseca entre zls vai-dáveis I' e u,
ja que esta última é unizl velou.iditde (]ue uni ponto inateiial na ])osição z pode possuir,
res])estando aquela restrição. Assim, de (1.2) conclui-se (lue u C 7',.A4 (o espaço tangente
a M en1 7').

Segue-se que, enl caclzt ponto (u; I'; t) compatível com as condições (1.2) e (1.3) acima,
existem uma vizinhança 1/ de 7' al)Cita eni .A4 e tuna função p, (definida num aberto U de
/i" colll valores eili .7?3/) (le lho(lo (late:

i)g(q) C M, q«alq«e: q«e «j« q € U;

ii) qualquer que seja s C y, existe q C U tal que g(q) s;

iii) eg(q) tem posto máximo, Vq C U
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As coordenadas gi , . . . , q« cla variilvel q são cltainadas cle coordenadas generaliza-
das. Definimos, ])ara o que vii'á mais adiante, o conjunto .A,4 de todas zls cuidas
q : / ---} .R", / = ltl l t21, tais que q coiiesponde a unia curva l : ltl ; t21 ''} R /' que satisfaz
(1.2) e(1.3), isto é, ,'(t) = g(q(t)).

Ent certos casos é possível que se consiga escrever o vínculo (1.3) eni relação a estas
coordenadas q. Poi exemplo, quando /&l foi lineítr nas velocidztcles u (ver jll, pág. 2.1.12,
exerc sshi(existem fun6õêg .n :' .rí.- x u x [tiitj] :=:i n(lue descrevem as tlondiéões
impostas por /}i, poiénl comi ielaçã', às vzuiáveis (ulq;f) (a variável zl é a coordenada
correspondente a u, assim como g é correspondente a I'; pode-se piovai (lue o :: {lf(q)u).
Neste texto, estaremos interessados nesta situitção.

Dei:tolninarenlos os valores (!ue D pod(' assumir a ptutil de luii cento ponto, levando-se
em conta as observações acima, como sendo as suas velocidades virtuais. O conjunto
l9(uo; ro; to) de tais velocidades enl(uo; z'o; to) é escrito enl relação a(ul q;t):

.9(«o;''o;to) - {Ó« C R*'' : Ó"

l$ $ zz,et'o talqueu. = ;E(ço)tol-
(qO )óu, com (5u titl (luc ;$- («o ; qo ; t.)Ó«

Tal conjunto é utlizitdo ntl Mecânicít Litgliulgiantt (luzuido se menciona o Princípio de
D'Alenibert-Lagiange (ou a Condição de Vínculo Perfeito). De itcordo com este princípio,
dado um sistema de vínculos e de forças que atuani nlun conjunto de pontos materiais,
a curva que descreve o movimento destes pontos a pattii de condições iniciztis (uo; 7'.l to)
dadas a ])rioli é a(luela que satisfaz

< ll?.í: -- F; õt; >:: 0 'qbu Ç: Ü (1.6)

Fisicamente, a interpretação (teste princípio e a de (lue as forças de reação dos vínculos
não realizam traballlo, ou seja

< R; ót} >= 0, VÓu C t9

Função Lago'anElaDa

Dada uma c«:v« ,(t) iep:"'nta«d., ., «,vime«t. de p'»lt',: «:ate:iz-is, {- s«a .nergia
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cinética associada é definidít dít seguinte rotula:

r(':(t); ''(t);t) - ; }. ";i < ,:i(t); ':f(t) >
{-1

(1.7)

Eni tu'mos ck coar'(knadas gen(mliza&t$ T curva r l ]í-Él[2] - :rt3 enr timaícurva
associada q : lti ; t21 --} /?" de Díodo (lu('

P(q(t)) t) € .M,

e daí

,''(t) = €1e(Ç(t))d(t).
c/q

7) fic«

r(d(t); q(t);Q - { l>1: ,,:.< 1lPü; gg.õ ;..,

com gÍ sendo a i'apresentação de I'{.

Desta fornaa, T é unia foinla lloiiiogênett de grau 2 definida positiva com despeito a d.

Tanta)éni será importante paiit o (lue se segue, a expressão das forças .F. en] termos de
coordenadas generaliza(tas. Pala isso, definimos a potência vii'dual associada a .F':

ÕP =<.F'.õu'>,

onde (5u é unia velocidade virtual do sistenaa.

Usando que (5u = ::T ó? , temos (lue

óp -'; r'; ©'« ;-« (%yr'; õ« :'

(1Com isso

z::)
r1.8)



A partir desta nlotivztção, definidos as forças generalizadas Q como sendo

~ - (g)' ,. (1.9)

No caso en] que -F admite unl ])otencizt! 11, isto é

F anV
(l.lO)

(isto acontece para forças ditas naturais ou potenciais, como a força peso, força elástica,
'tc), Q é "P:'"s' p':'

~ - (g)' , - :)'(:
Í

07' é)q ::)'. (1.1 1)

Porém liá casos enl (lue .F' tem luníl pzucelit Fo (lue não deriva cle potencial
disto, denotarenaos

Ein vista

q
a

a loiça generalizadit associa(lzt a esta pzucela.

Vamos introduzia apoia a conhecida função Lagrangianít .L associada :mini sistema de
pontos materiais:

.L(«; q; t) = T(u; q; t) - n(«; q; t).(1.12)

Esta função tem a propriedade cle caiítcterizai \ulla culvtl (lue descreve o movimento
de pontos materiais sob a ztção de forças e vínculos, ou dais pi'ecisanlente, dá unia condição
necessária e suficiente para que 7' : lti ; tel --} R3/' seja tal que:

i) «(t) € M, Vt;

ii) /.(,:(t); ,'(t); t ) o, vt;

iii) 7'(to) = 10; 7:(to) = uo, com 7o e ou sendo condições iniciais dadas a priori e coillpatíveis
com o sistema estudado;

13



iv) satisfaça (1.6)

Esta condição é de que existíl ,\

correspondente a ?' satisfaça:
líi;t21 --, R"' tal que íl curvíl q lti; Z21 ''} R"

ég:(e(t);ç(t);t) - ;l'(Ú(t);ç(t);t) - Q6(d(t);ç(t);t) + À'(t)gé(Ó(t);ç(t);t),(t.13)

onde :á =. - gh + jR o+ {l> *

Este fato está denlonstiado em (lualquei texto de h.lecânic:t Lagiangiana, como
exeillplo) eili jll.

por

Observação: Se unia parcelit (l?i (l(- (2 ít(Iniitir unia função lli de Díodo (lu(

~í - ;á# alli

podetnos reescrever zl e(luação (12) incoipoianclo-se 11] ao potencial 11. Desta forma, a
equação (1.13) ficaria

á: - g - g. Kg:JU -- qp:á.u - «2 - on' -- *'g. (1.13')

Damos o nome de potencial gerei'alizado à sonlíl ll = ll + 111, e de forças não
potenciais à parcela Qo :: (2 -- (2i de Q.

Variações no Sentido Clássico

Dada uma chuva I' : ltltt21 --} R37', 7-(t) C .A/, para todo t, e a chuva associada
q : ltltt21 --} R", diz-se que uniafunção 4 : (--c;c) x lti;t21 --+ R", é unia Variação
no Sentido Clássico (daqui para ciente, apenas referenciada por Variação Clássica) se é
da fornta

0(a'; f) = q(t) + a,/(f), (1.14)
c0111

,/: lf-;t,l --, n",,/0-) ,/0,)-o,gÍ'/-'
14



Observação: Para t diferente de ti e t2, il condição a. 1/ = 0 é a mesma que o vedor
-5u deve satisfazer «o co«ju«to .9(,:(t); ,(t); t). Asse«l, a posição #(a;t) é a soma de «ma

posição enl .A/ que obedece aos vínculos, com a vezes unia velocidade virtual.

Pai'a o que se seguirzí, necessitaillos intiod\tzir uni pouco dais de notação

Seja Z/ unia vizinhança ZLbeita de .A/ e .A4 o conjunto dzts curvas definidas eni ltitt21
com imagem em Z/.

Considei'amos o ftuicional )'\;/ .A'í --+ R (la(lo poi

Wi((i) Ü(.t)\q(.t)\t)({t
/

(1.14)

)V/ é clianlado de Ação de q ao longo de .r

Unt problema cte Cálculo de Variítções que pode sei' considerado e o de estudar quais
sao as cuidas q's que sao pontos estacionei los do ftulcional )/V/, considerando-se as varlaçoes
do tipo clássico (confonne (1.14)). Dito de outro Díodo, queremos encontrei q tal que

iw ü + «,nl...- o. (1.15)

Este e o chamado Princípio de H.anlilton. Pode-se provar (lue este principio e o
D'Alem-tbert-Lagrange ptoduzeln o nlesnio resultado para sistemas com forças naturais.
Ou, em outras palavras, ten)os a seguinte proposição:

Proposição [.]: t/n a ciirva q J)eitei]ce])te a .A4 satisíàz (']..23',) cona (2o

soinellte se, q e pollto esÉacioJlario de )'V/.
0 se, e

No caso eln que / = 0, as condições pala que q(t) + a7/(t) seja uma variação clássica se
resumem a 7/(ti ) = z/(t2 ) = 0. Destít foinia, o Princípio de Hamilton mostra que o problema
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de procurar nlovinientos de unl sistenlíl mecânico com forças naturais sem vínculos não
integráveis (isto é, as restrições se res\unem a 7'(t) C .A4) equivale ao chamado Problema

de Lagrange para o funcional J' Z(/t eni Cálculo de Variações, cona extremiditdes fixas e

seno vínculos.

t2

Este problema e muito conhecido enl Calc.ulo de Variações, e será apresentado aqui
na sua forilutlaçao iiiais geral (revi(lo il iiiipoltancia que terá pala nos no C'apitulo 2.

Problema de Lagrange (ver, poi exemplo, ISI)

Seja«l .4 : .M --, R clz«l., po:

.4(q) = / .A (d(f); q(t); t) at,./

-0

onde Á : U ---» R, U é tun conjunto ztbeito clo R" x R'' x .R e gi
l $ j $ nz, in < lz.

U --+ R,

Consi.l«a«-os q: ltl;t21 --, R'' tal .i«.(4(t); q(t);t) C U e gi(Õ(t);q(t);t)
1 < á $ nlt, para todo t C ltl l tal.

Uma Variação no Sentido Está'ito sela unlíl aplicação

Ç7 : ( --c; c) x lti ; t21 --, R"
(a; t) -, 4(.';t) ) + a,7(t)

tal que

i) ? : lt- ; t:l --, -n1} .

ii) q(t-) = ,/(t,)

iií) para todo a C (--c; c), a c\uva 4..(t)
que seja t C lfi ; t21

e(a; t) satisfaz as equações dos vínculos, qualquer

O problema de Lagrange consiste enl proa\ual pontos estacionáilos de .4 com a
definição de variação dada acima, isto é, piocttiai q : lti ; t21 --+ .R.'' tal (late
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Zt.4(ç + a77)l«-o = 0, pala todo T/ satisf«zenclo (i), (ii) e (iii) acima

A diferença entre este ])roblenia e zt(luele consideredo na foinlulação clo Princípio
de Hantílton reside nas condições impostas às curvas l/ : ltl;t21 --+ R" usadas para a
caracterização dos pontos estítciontírios de .,4.

Unia conseqiiência ftuldamental destzl diferença é que se fosse possível estabelecer uma
forinulax;ão do Princípio de Hamilton, no caso geral de vínculos não integiáveis, relativa-
mente a variações no sentido estrito, podeiízulios apresentar uma abordagem Hanliltoniana

da Mecânica Lagrangiana (ver abEtixo) tanlbéni nesta situação. Esta inlpossibilidttcle é uma
das questões que niotivana a proposta do modelo Valíonânnco de Arnold-lÇozlov apresen-
tado no Capítulo 2.

Formulação Hamiltoiiiana

Há \una ouvia fole)it cle se estudou movimentos de pontos niateiiais, além Giestas
que vistos até abala. A esta foimí clíuiios o nome de l\'lecânica Hlaniiltoniaila, que é
estudada com vínculos integlíl,veia e com forçits naturais. Vindos desctevê-la.

Introduzindo a variável

(1.16)

é possível enl celtas circunstâncias niodifical o conjunto de variáveis (ul ql t) pata um novo
conjunto (p; q; t). P«:a isto, l)ast" q«e « p'"::* ":] esc:ito e«i (1.16) co«]o unia f««ção de
(p; q; t). Isto pode sei feito através dí- Transfc»mação de Legendie, usando o Teorema das
Funções linplícitas, quando ctet(gl;Ç ) # 0, pala todo (u;q;t) com t c lti;tal, q c U e

Sob estas hipóteses, definimos a funçã.o Hanliltoniana poi

.H(P; q; t) < ,; «(!,; q;t) > .L(u(P; q; t); q; t). (1.17)

A seguir, estão en\utciados alguns resultados cujas demonstrações se encontram, por
exemplo, em ltl:
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- Seja .L uma função LagiangizLnít e .# a sua Hamiltoniana associada.
solucão do sistema

g 1 --) R'* ê

(Zt é)'tz

(equações de Lagrange quando / = 0 e as forças são naturais)

se, e só se, p(t) 9â (4(t); q(f); t) é t:-l 'i«.

é)Ç
(1.18)

Estas e(luações são clianiadas de Equações de Hamilton

Se g e p satisfazeui (18), ente.

ã.H(?'(t); q(f); t) - =l$Í(p(t); q(t); t)

Segue-se que, se .H não depende de t, -H é unia integral prinieila de (1.18)

- Se .Z; = 7' -- 11, com ll nao (lep('n(len(to (le lz, a Hanliltoiliana J?
total do sistema.

T + ll é a energia

Tainl)énl pode-se tratou o sistenlít (1.18) do ponto de vista do Cálculo de Variações.
Para isto, considero unl conjunto itl)eito .4 C R" x R" x .R, .H : .4 --, R unia função
Hallliltoniana.

Defi«i-«os .M = {(p;q) C C''(/;R"xR")
também h// : .A4 --} -R por

(P(t); q(t); t) C .4,Vt C .r} Deâninlos

)'rrP; q) =
},!,.(t);q.(t) - -H(P(t); q(t);t) 'Zt.f-]

Proposição 1.2 (Princípio dzt h,línima Ação): Á clirva (plq) : / --, R"xR" ta.l que
(p(t); q(t)it) C .A ])ara to(/o t saí;süz (].]8) se, e só se, (p;q) é u]]] /)Olho estacionário de
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h;/ coll] relação às variações

Í(a; t) a,/(Í), P(a; t) .((t),

a C (--c; c) ,/( t . )

Exemplo l.l

Consideramos um ponto Pi vinculado ao plano lioiizontal I' e o ponto Pe vinculado
à vertical passando por O (vejzl figtuzt 1). A distância de O il P. fetais a distância de O a
P2 permanece constante, e igual il /.

fígui'a l

Adotanaos o sistenlít cle coord( Bacias (z; y; :) com o plano (z;y) coincidindo com o
plano I', e z coincidindo com it veiticitl passiuldo por O

As restrições impostas aos pontos nlateliais não se refereill às suas velocidades. Ou
seja, a única condição do sistemít é que os pontos Pi e P2 devem pertencer a tuna certa
variedade. Tal variedade sela descrita pelas relações:

:z:2 = 0i

ye :: 0;

;«? + yf + :lÍ - /' - o,
con: («- ; y: ;i) = Pi e (z2; yz;;e) = P2
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A força agindo no sistenlíl é a folga peso

F(u.;.;u,.;t';-;t',,;t'w,;u;,;;rt;yi;:i; 2; 2;ze;t) = g(0;0;77z.;0;0;7?z2),

que tem como potencial

n(«;. ; «,- ; ":. ; "., ; ",: ; "; iZ;l ; yi ; ZI ; a2; 3/2; Z21 Z) :: 1] \'z gz'z

Lenabranclo que zl = 0, o Laglangeíulo do sistema é

+ «:. ) + «:,«:: ) + «,,g;,

Em relação a coordenadas geiietítlizítdas, representínnos o sistemíl de ítcordo com a
função g da(la poi

p(0; IP; p) =(p cos 0; psin 0; / -- p),

"«: P C (0;/), 0 C (0;2«')

As coordei-ta(las (pi , (p2 e (Pa iepresc'ntanl ils c.ooi(leda(las :z;l , lyi e z2, lespectlvainente.
Quanto às coordenadas restantes, estios i-tão necessitam de representação, já que clevein
ser nulas neste sistema. Note-se canil)éni (lue a condição /}a = 0, imposta il zi,yi e z2, é
verificada ])or suas lepiesentações gl , p2 e 93 .

As velocidades dos pontos são ( sciitzis como

'0z =: -/] sin 0/lo + p cos 0/IP;

uv. - /ecos 0/lo + psin f?/zP;

0=Z -- }'P

E o Lagrangeano enl(01 p;//o;/z,)

;(ml(--psin 0/iO + r]/l, cos 0):+ 7711(p cos 0/lo+ p/z, sino)2 + 27z2/zi)+ 77z2g(/ -- p)

5n&i(p2 sina 0/l2 + p2 cosa 0/zz 2pz sinOcos0/zo/ip + 2p2 sino coso/io/IP+
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+p'/.i -:: a + p:/ É :i«' o) + «,:/'3) + ,«,p(/ - p)

1;("'- p'(/'ã + /'i) + "':/'i) + «',g(/ - p).

Este sistema não apresenta vín(ralos (lue restrinjani as suas velocidades. As únicas
restrições existentes folanl impostas às posições dos pontos PI e P2, as quais foinxt repre-
seittaü,lula-hulçãc-pj det,mniilla,nd(ntlala vtt,Hedade JI/, Vê-seÍassimíque- o t;istelna não
apresenta vínculos não integiáveis. Com isto, o termo $Z- não aparece

E tanibénl não a])prece a pare:elzt da foi'ça generalizada (l?o, que não a])lesenta po-
tencial, ja que a unicíl força envolvidít e o peso do ponto P2, que e unia forçil natural.
Conclue-se que a curva q que descreve unl movimento do sistema satisfaz il e(luação (1.12)
com lado direito igual a 0.

Va«-os calc«la: áilt

ãn - ã'',,.«'..ã; '«.:,'+ ,,:J..J -

=(in.l P2/lo + 2z7}.i /9//-//1o;(z11.l/22 + ?712)/lp+ 2z71i P/l:)
e

S; - H; ,,.. pG 3 + / i)

Consegunnos assnn unizl e(luíLçao diferencial oidinana de 2a. oideni

Se tratailnos o sistema eni relação a h/mecânica Hanliltoniana, devemos introduzir a
variável p =

al.8i'
f, -P'/.o;(«':P: + «;2)/.,).

Segue que /la e /i, =(,,..$+«.,)

Com isto.
H -- <. lr, il '> -- L
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- á * mJL - {'','-«'.Ã * .Jl@, * «,myLw,.
-,,.,g(/ - P)

2 7nlP2 .... ; ''3 - «,:«o P)

As equações de H:unilton são:

' -: - 'S; ;aPm,;

©- " ,«,.,P-

H;=D;,+ "'''ç -«':«,.

Concluímos que » :: 0 e então ])o é constinite

Supomos que no instí«]te iniciztl to C (tl ; t2), po(to) é zelo. Assin), po(t) = 0, e também
0(t) = 0 pala todo t. Dztí, 0(t) é c.estante. Conseqiienten)ente, as equações diferenciais
6calll

. Pp . 77zi/97)p

íítl F'' 'r r/t2 P = i;;;i;Í-:;-;;;l;'j7 -- 77z2g

No caso particular em que só existe o ponto nlatelial (lzzz; P2) no sistema, ou seja, a
massa m] é nula, as equações são:

= :? ; ]p = --77z2g

Segue q«e P
«.:; P2 )

g, que representa o nlovinaellto de queda livre do ponto material



Neste exemplo que vimos, os resultiLclos ol)tidos analiticanlente são compatíveis com os
movimentos verificados ex])erinlentiLlnlente. Porém em alguns casos, nos quais os vínculos
dependem das velocidades, a teoiiíl da N4ecânica Lagiangiana, notadamente os Princípios
de D'Alembert-Lagrange e o de Hainilton, pioduzeni resultados que não conesponclem ao
que seita de se espetar.

VaDIos a outro exemplo

Exemplo 1.2 (extraído de l21)

Consideianios \un "slçate" q\te deslizzt Rena atl'ito sobre unl plano inclinztdo (veja figura
2)

Íigui'il 2

Sejam z e y coordenadas caitesizulzts , com y sendo o eixo laoiizontal, e : o eixo contido
iio plano lliclii:ta(lo, com senti(lo palít baixo.

Seja:n (#; y) as coo:(l.«a(l«- .I' p'»:t' 'le co«tat , l. :kate co«: o pla"o, ' 0 o â«guio
de rotação do slçate a partir do eixo :z;

A equação do vínculo deste sistema é ?l.:seno u,cosa? = 0

Se escolllernlos unidades (le nlassil, tempo e com!)llnlento convenientes, o Lagrangeano
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clo sistema é da forma

.c - ;(«: + «Í + «ã) + «

As equações de Lagiaiige ficam

ág} {lz*M(«,;:«'-«,«:':

;(",;",;«,)(l;o;o) -À(;i"o; ";o;o)

Assim, # = ,Xsenf? + l, y Acaso e f? :: 0

Por estas relitções, descai)rimos o valor de À, que é 2 seno?

Se considerarmos 0 e w como condições iniciais 0(0) e f?(0) respectivamente, então

f? :: ut;

ã} = --2 sina uf + 1 = cos 2ut;

Ü = 2siuuf coswt = sin2wt

Estas equações são fztcilniente integi:íveis

«H - ãb:i«'«í, yM - 5b(«t - il i::2«0,
coincondiçõesiniciaisz(0) =0, ã(0) =0, y(0) =0 eÚ(0) =0.

Velhos que a expressão zuialíticít de z(t) indica que o skate faria tun movimento
periodlco, de pei'iodo ;, o que, a prin('ópio, sabemos que não conesponde ao que se observa
experimentalmente.
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CAPITUL02

haECANICA VA lÇONOMICA



CAPITULO 2 h4ECANICA VAl<ONOMICÀ

Neste ca])ítulo, vamos apresentou uni novo modelo pata a desc!'ição de niovinlentos
cle pontos materiais que estão sujeitos il vínculos integiáveis ou não. Este modelo foi
inicialmente proposto por V. V. l<ozlov nos artigos l31, e posteriormente reapresentado por
V. 1. Arnold enl l21 com o nome de Mecânica Vakonõntica (deiivaclo da ableviação em
inglês de }/ariat tenaz ..4zlornatíc .Kiwi(Z ).

Existem certas diferenças enfie estes dois trabalhos. No que se segue, iremos levar em
conta as definições dadas eni l21, e, parttlelamente, destacaremos tais diferenças ao longo
do texto. Esta abordagem aplica-se t\.penzts a sistemas sujeitos a foro.as naturais, isto é,
sistemas que são descritos ])ela suis lztgrangiítnít .L. Como ficais claro dais itdiante, esta
restrição é natural, dada a folnia conto são encimados os niovinlentos neste contexto.

Vistos no capítulo precedente (lue, (luítndo o sisten]a en] estudo estava sujeito a apenas
vínculos integráveis e a forças potenciais, o Princípio de Haniilton galante unia equivalência
entre:

e Procurar pontos estacionái'ios do ftuicional Ação, quando consideramos variações no
sentido estrito (que con(tuz ilo Pior)lema de Lagiange patzt .o funcional Açãol ver ISI,
capítulos Vll, Vlll e IX);
e PI'ocultar pontos estacionei'ios desse ftuicional, (quando considerandos variações no sentido
clássico;

e Procurar as soluções das e(luações de Lagiange, deduzidas a partia do Princípio de
D 'Alenibert-Lagrat:tge

E conhecido entretanto q\te, nzl piesençzt de vínculos não integiáveis, esta e(luivalência
não é ])erfeita, tuna vez que se consicleiarulos o Problema de Lagrange neste contexto não
obteremos as nlesnias equações (reduzidas do Princípio de D'Alenibert-Lagrange no capítulo
anterior, en] (1.13). Uma forma de contornar este problema é considerar variações clássicas
o que, confonne vimos, permite ol)ter tun iesultaclo do tipo vaiiacional para as equações
de Lagrange através do Princípio de Haniilton. A giancle objeção a esta fauna de resolver
a questão é que, com a definição cl:lssictt de variação, não se conhece, até agora, uma
maneira de a])lesentar a Mecânica dos sistemas com vniculos não integraveis sob a forma
Hainiltoniana.

Dadas as condições do capítulo anteiiot, consideienlos uma variedade À/ na qual
os pontos niateliais devem estai (]enibtenios (lue .A/ iepiesenta os vínculos geométricos)
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e tomemos as cooldenztdas geneializitdtts qi , q2, . . . ,q«, pel'tencentes a um determinado
conj\unto aberto U C R", que caracteiizana as suas posições. Ao longo do tempo, estas
posições clescrevenl unia curvzl q : líl ; t21 --+ R''

Na h4ecânica Lagiangianit, o Priii(ópio de Hanlilton se l)ZLseia nzl definição de variações
clo tiPO clássico.

A Mecânica Vakononiica se itpoizt enl unia nova (lefiniçao (le vaiiaçao níl qual a procura
de pontos estacionários do funcionztl ítção não será nuns e(luivalente, em sistemas com
vínculos não integráveis, à l)uscít (!e soluções pala as equações de Lagrange (1.13). Para
vínculos integiáveis, porém, íl equivztlência continua existindo.

Dada unia curvzl q síLtisfazenclo

i) q(t) c u, vt c lt:; t,l;

Ü) /i(d(t); q(t); t) vt c it. ; l,l, 1< Í < llz < 1}

(/i se«clo ví«c«los i"'egiáveis .u «ã.), .«»n

aÇ.ft \ . . . \ .F... )
a( ''- ; . . . ; u«)

de ])osso m, definidos Variações de q no Sentido Vakonõnlico como funções
4 :(-c;c) x lti;t2l--,-R': tai: q«e

i) 4(0; t) vf c lf-; t:l;

ii) ê(a;ti) = q(t-) e 0(a;t2) = q(t2), V.« C (--c; c);

-o á (}':a(«;o; ú(«,; o; o) vf c lf-; z,l 1< { < 77z

OhcprvnrÃnc

i)Ein l31, o ítenl (ii) se iesuine a 4(a; ti )
extremidade final

q(ti ) O« «ja, a- -:iaçõe: tê«: ape«as "":a
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0(a).

Para o (lue nos intei'essa, vadios coiisideiar variações do tipo

4(n'; f) = q(t) + a((Z),

com (' [íil t2J==-iJ?'' & «ioilo que # iüitiiií&a (Ü (ií)l (m

A condição (i) é triviztlntente s:-tisfeitit; pala (ii), é necessário e bi-stz- qt
((t-) = ((t,) = o.

Va-los nos ate:' à condiçã', (iii), -plicita«d. a exl««são ali :efe:e«dada:

á (' (g.«;*,;«.;*,;',))

(a(g.«;*,; ''«;*,;*) ã.«;*, * t(g'«;*,; ''«;*,;*) g'«;*,*

g'.';*,;''«;*,;*) g) ... - .. ':.',

9 o, . .«tã.,

é (g'«;*,) - g9 *Ág -= - 3
Tainl)éni vztle que

g('-;t) ... - óm, glá;««;t) ... - ém , g!(«';t) ... - ((z)-

Segue-se que a condição (iii) pala vai-ia(;ões do tipo (2.1) é equivalente à expressão:
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se tenhal€

Temos (lue
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g4(d(t);ç(t);t)ê(t)+ qi$-(ú(t);ç(t);t)((t) =o, l 5;! $«: <«,(2.3)
]u ' U(!

ou seja, ( satisfaz a uni sisteniil linezu de e(luztçõcs diferenciais Oldináiias de posto m, tal
que ((ti ) = ((t2) = 0. Afinnanlos que existe unia infinidade de cuidas não nulas deste tipo
(ver apêndice).

Para íàcilüai a notaçãiii utilizadalnãR adiante, denotararenlos a matli2 (gr)r por -lzl
e ( d e't -- eÍ) por l./'l (a derivada Lago'angiana de ./')

Vamos caractei'azar as funções {, de modo que a aplicam.ão descrita em (2.1) seja uma
variação.

Para isso, vadios piojetar e(f) f'm ctois espaços ortogonais 'l/ e I' :: yl
definido como o espaço gelado pelos 71?. vetotes !;Í9-. Assim, {(t) será unia soda

y será

ev(t) + €1v(t),

cona (y(t) = )ll:l?:l cj(t)Çá-(((t);((t);t) C I', cj(t) C R

(2.4)

A expressão r2.3'1 fícit

a/i

$'.(R)'*$''i
ab

-'- ::.« ''' aç 9rl *z'« - .
(2.5)

Tentos, por definição, que < ( Ay;(tv > = 0. Então

« :l (:y ;.«, ; * « (:y ;l« ;- '

e, portanto,

-é:.«'

Co«,o ((t-) = ((t,) = 0, .le-«-« te: (t,(t. )
1< i < nz.

(v(t2 ) c{(t. ) .i(f: )
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De (2.5), ve«los q«e o veto: c(t) = (ci (t); . . . ; c,,.(t)), for«lado pelas coorde«adm de

((t) ein relação à base 4e ;.. .;49=-, deve satisfazer a um sistema de e. d. o.'s não holnogêneo
da forma

'g (g)' * . g)'*g +

Com as notam.ões clefinidits itciniit, esta e(lotação é expressa poi

'-- p'4'' («'.* --
(.A'.4)'' l./'l(«,

Pela fónnula de variação bits constantes, temos

.(t) '(.:)(.4'.A)''(.')1/1(.:)(1,'(')'/',
f

onde ]' é unia solução fundíuneiltal dit e(llutção homogéneit associada

'*'"'«,-'(«'' * g '.) -..

Denominando I''l poi zX, esta é umíl solução fundamental de

.'' - ..' '.*'.*,-'(«'' * :') - ..

Observamos que {14i
J.''' (aq 1/1 + ág, . p':''""'',

..*, -/ »(=(g) ') ': ..-'.~..

L2(lti;t2l;R ). e para c(t2) sei n«tl.,, devemos ter (ll. ortogonal a A;{(a.yl/l em
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A recíproca desta afirmação é de verificação imediata, ou seja, se foi verificada a
ortogonalidade acima, podemos concluir (lue c(t2) seja nulo.

Pelo que vimos acima é válidít íl seguinte pl'oposição

ProllosiçãoFnna fulaçâo ( [++H t2L-'' :l?n + ttiiraa]i]po ve&oi:iaJ drwa@ seí e

se,ne«te se, a pr'j'ção Cw de { e«] T'r é oreogo«al a A a. (gri./i '«: .L2(ltl ; t2l; R"), onde
6. é solução fizlldanlelltal (/e

,-«l nl l :.:n*il nll

Tais funções ( são cliania.das cle Campos Vetou'íris de Vai'cação

Observação: Como já observamos, na formulação cle lÇozlov não se im])õe nenhum)a
condição sobre a extreniiditde q(t2). Assim, pelo raciocínio acinte, toda função (lw tal
que (w(ti ) = 0 ])ode ser completada com tuna função {y com valores em y de modo que
q(t) + a((lv(t) + (w(t)) seja. tuna ví-iítçãc,.

A seguir, daremos unia outra caiactelização pala estes campos

LeRIa 2.1: Dada unha curva q q]ie satisfaz os vÚJctz.los, uJi]a fiii]çâo { é ini] campo
vetodd de vmiaçâo coll] relação a esta. fulva. se, e sola)elite se:

i) ((t:) (2.6)

(2.7)n) á(g- o =1.fil
g q

(ltl < t < t2,l < Í < 77Z

Prova: (::>) Pot hipótese, sabemos que (Í = q + a( é un)a variação de q, com as
extremidades fixas. Em conseqiiênciz', obtemos e(tl ) = ((t2) =0.
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Da condição (iii) da definição de variação, sabemos que vale (2.3), e ])ortanto,

g. *é (g.) í (g) .) Q :: 0

e então,

(:1 (:) ' -%.) ... - «'", ...a=0

'-.:«'"-" ««. á (g ..) - ''- ...

(+) Seja { ««. f«ção a., lo«g., .I' q, t«l q«e ((t: )
ê(a;t) = q(t) + a{(t), que tela as pi''piiedad"

((tz) = 0. To«:«:.'":'s

i) 4(0) = q;

ü) ê(a; ti) = q(t. ) e #(.; t,) q(t,) (p.»t:":to «ã. .lepe"'l'"- .le a)

Da igualdade (2.7), vens

á(:(:'.;',;''';',;*) g..;*,)

ig(g..;*,;''';*,;*) g(g..;*,;''';',;*)) g..;*,,
isto é,

d a/
$'«;*';««;*,;*) :.«;', 0-:0

ig (g'«;*,; ''«;',;*) g (g'«;*,;''«;*,;*)) . .gÍ(«;o .;.

Fazendo as nlesnias passagens dít pilnteiia pare dzt denionstraçao, potent, no sci-tudo
inverso, temos (lue

l (.(g.«;',;''«;',;*)) ... vt c (t: ; t:)
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Isto encerra a prova

Os pontos estacionários do func'tonal Ação relativamente à definição de Variação Va
konónlica serão denominados poi Movimentos Vakonânlicos.

A])iesentaienlos, agora, o equivalente ao Principio cle Hanlilton cla h'lccânica LaRran-
geana, ou seja, as equações difeienc.tais (lue ciuitctelizanl movimentos Vztlçonõmicos, as

quais clianlarenlos de E(luações de Lago'auge dit Mecânica. Valeonõniica. Tais e(luações
forant apenas enunciadas eni l21.

Teoren[a 2.1: Unha curva q : lti;t21 --} À4 (]]ze saÉ;síaz os vJ]]c]zJos (/o sisten]a é un]

po[[to estacioJ)brio (/o fiz[)dona/ aÇâo se, e so]]JeJ]üe se, existeiJ] ]]z fiii]ÇÕes À{ : ltl l t21 --} R
que verifÍcall) a segui )te água.](/a(/e íio ]oJ)go (/e q

» :j--Ê'::. (2.8)
1::1

Prova: (4:::) Seja { unl campo vetoiiiLI de variação ao longo de q. Temos, então

é( /'(#.«;*,;''«;.,;*) .,*) ...
.t l *: )«l -. :,,.l l

c.«:. .r á(Üg) - Üg .' 0, segue (lue (2.9) pode ser leesciita como

ê)u Õcx
(t Íi)L

g)
.t l

a=0

l.cle
.{ 1

a' := 0

Substituindo a expressão cle l-tl na integral
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f

:l$*:'' *' :1.-
$/ (*'''::. *á (*::') - ::.)) ([.,:].

d

g')

Usando o fato de € sei uni campo vetotial de variação e o lema anteiioi, segue-se que
esta última integral é zelo. Portanto, q é um ponto estacionário do ftulcional ação.

(:+) Seja D o subes])itço afim (te dimensão llz de C'( ltl ; t2l; R"' ) forniaclo pelas soluções
da equação diferencial linear não lioniogêneit

*' - -*'''-(g)'(g(g)') ': * '«-(g)'(g(g:
]

Consiclel'amos S : .D --, C'(ltl ; t2l; .R") definida por

s(À) - lzl - Á'g{ - ,x'l.fl

De q ser ponto estacionário e da definição de S conclui se que J' S(À)( = 0, ])ara todo

campo vetorial de variação € e, além (disso, < S(À)(t); ( %Ç-y(t) > = 0, para todo t C ltl ; t21
e 1 < á < m.

Desta fauna, cleconipondo € en} ev e (LI', verti (lue, ./' S(À)(w 0, pala to(la À C .[)

e para toda (}y que seja a plojeção eni T,l/ de um campo de variação

Pela caracterização que fizemos dos campos vetoiiais de variação, verti que, para todo
À C .D, existe /zo C R"' (que pode depen(tei de À) tal que
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''*, - «''lz (sÍyl': ''- (2.10)

Além disso, pela Oltogonaliclade de S(À) e }'', iesltlta que

é)u \. Otl

-t

l

[/] - 0

Fixamos agoi'a À C .D, tonlantos o /{o coiiespondente, e c.oiisi(teiamos a curvíl enl R":
definida por(/3(t)y =/lázX(t).

E imediato verificar (lue P' satisfaz

''-«'a' ,)'' l-.',a.f

'':- ,.!» (g(=r) i/i(gr *g«. q«.
l

g(g ')
l

d
(2.11)

Obselvanios, agora, (lue
homogénea

g{( l;gi y é unir, solução fundamental cla equação diferencial

'g(g)'~
l

d a./' a/ ') ,
a qual, por (2.11),/J resolve

Assim, existe p C R''' tal que /3' = p&g:i(l;:iy. Usando isto, a relação (2.10) para li e
a definição de P, resulta (lue

s(li) = pÍ, l.fl.
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Consicleranlos, agora, À = À + po. Pari tal função, teremos

i.z;i-X'3{i-À'i.ri -pâl/l

E, finalmente, conseguimos as fun(;ões Àf (lue nos interessam, que são as coordenadas
([(:LÀ..a.colina

Observamos que as equações de Lagiange da Mecânica Valçonóniica deduzidas acima
clifeien-t das equações usuitis pelo fatal ÀI./l. Quando l.fl = 0 (por exemplo, (quando os
vínculos são integiáveis), estas equações coincidem.

Formulação Hamiltoniaiia na Mecânica Vakoiiõmica

Mostralcinos agora que, ao contiíl,rio dzt Mecânic.a Lagiangiana, zl Mecânica Vako-
nâmica ])ode ser colocada na foinla Hiuniltoniana niesnlo quando existem vínculos não
integlávcis. Paizt isso, clefininlos o momento 7) da folha

,,-Ü*Ê*.:,{-1
(2.12)

on(le À C R": sao ain(!a (lesconliecidos

Se aclmitinnos que det( ?hi7) # 0, sei-zí possível pelo Teoienla clãs Fruições Implícitas
determinar, ao menos localmente, tl como função de p, q, À e í

Alelii disso, sol) celtas cola(li(;oes, (' 1)ossivel, tttillzai-l(lo as e(lttaçoes (los viilculos} re
presentai À ein função de /), q e t. Poi exemplo) quando ;l;Ç foi definida positiva e /Í for
uma função afitn nas velocidades lz, ou seja,

/f(u,q,f)=< aí(q;t);t. >+bf(q;t),l ;á $ 7

Nessas condições,

;L:# - (« ''.; # »).,, .
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Diferenciando (2.12) com relação ÍL Ài, obtemos

õ'z L E)\l
a{ (2.14)

Então o jacobiano (2.13) tem a expressão

õ'z L i)\t
</ -

' Õlz2 a,\j' :»).,,.
(2.15)

Para avaliar esta expressão, enuiiciiuenlos ítgol'a a

Proposição 2.1: Se a iJa.triz JJão s;ngtzlai .4 C .A,'{,:(R), coiJ] < .4 ; > (/eâilida
positiva, e ]?z vetoies zl,. . .z«: eJj] R" são ta;s que (< Á:z:i;zj >)í,j tem deteriiliilallte
lluJo, eiltao nl , . . . } znt sao .lillezirJlleilte (/el)ell(/e13tes.

Prova

Por hipótese, (< .Azl; zj >)i,j tem cleterniinante nulo. Então os vetores linha desta
matriz são linearmente clepenclentes, ou seja, existem ai , . . - , cv,,: não tactos nulos tais que

}, < Á:ci; =.f >= 0, V.7 :: 1, . . . , 77z
í-l

Portanto, < .4(E 1=:. afzi); zj > = 0, v.j

Porisso, }:;:: c-j < ,4 (>1:1=1 a'i.;i) ;;z;j > = 0 ::>

E a' .j :z; .j

E
í-l

af:z:{ = 0,

com aí's não todos nulos. Portanto, :z;i :c,,: são linearmente dependentes
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Colho BiirãXT é não singular segue--se da proposição anterior e de (2.13) que, se

(#lE#) ':«.. .".' :::::: ::'. ::«::., .: «.'.:'': ". ; ;. ::"'. :.«'. .-':,.::-.:-'';, ' '".
é unia contradição. Portanto esta matriz tem determinante não nulo. Com isto.
Ài i(],; q; t).

Introduzimos agora a seguia-tte fun(;ão Haniiltoniana do sistema, (lue é análoga àquela
Considerada n& Mega;nuca Lagln.tlghtlant ttl tl:

n'(; ; q; t) - z («(P; g; t); q; t)
/} ,g , t

Pol'énl, deve-se natal que a variztvel f) itqui utilizada não e a niesnizl dit Mecânica
Lagrangiana tratada no capítulo inicial deste tri l)ztlho, assim COHlo também não é a mesma
a f««ção « q; t).

Teorenaa 2.2
existe nula cizrva ])

A clirva q é lz] ] /)Olho estacíoiJár;o do fiel)c;ollaJ açâo se, e sonlenóe se,
útil t21 --} .R': ta.l (/tie

(l := . (2.16)

Prova: (::>) Seja q \ul} ponto estzLcionálio do funcional ação, e À a função em
correspondente a q, ditcla pela equitção cle Lagrange da Mecânica Vakonómica, (2.8).

Pela definição cle p, (2.12), teRIas

: - "' *,: - gí: - «' * »'gí: - «' * '':

Da equação (2.8), temos tanlbéni

á: -: * '' (:
'o«. «(t) ), e .la'

í,, -:: *á (»'g) )(l E)(i
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Mas 4L = W + p%' - ÜÊ - jT + À'(#) .,;.;.,

Porém, a função .f toniacla nas viuizíveis p, q e t é identicanlente nula (lembremos que
quando escrevemos À ena função de (/);q;t) utilizados as equitções dos vínculos). Então,

Como conseqiiência, temos :g = zll = --í

Além disso, g urt'l = ,x'# -- W - W

(+) Te«los p e q sc,l«ções (tí s eq«ações (2.16). P.» o«t:. la(l.,

gm-..u
e

: -$ *á (»'g +-@ *'g -''g*»'''-,
e, portanto, q é ponto estitcionáiio

Este resultado nos gzuante, taml)ém iio contexto da Nlecâniczt Vakonónlica, a validade
do seguinte fato, cuja demonstração é de todo inledizttit e será omitida.

Proposição 2.2: Se un] sisteJila (/e ])oiJÚos illater;ais tela) fizlJÇão .fÍall)iltoliiaíla Vago
i[Ó[nica .H iJ]de])eJ]de])Ée (/o teJi]J)o, eJ] tão tal fii])Ção é u]i]a iJ] regra/ /)rii))eira deste sisÉeina

A seguir, claienlos uin exemplo de aplicação (to que foi discutido até a(lui

Exemplo 2.1: Voltemos a anitlisar o exemplo do ''sleate" do capítulo anterior. O
vínculo do sistema era claclo por u-: sina -- llv ('osg - 0, e o Lagrangiano era Z = {(u2 +
uli + u:, ) + z.
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O momento do sistema será

p; = u; -- À sin g, P/ :: zlv + cos 9, Pp :: u.p (2.17)

Com isto, a vaiiavel À escuta como função de p e q, será

X = pp cos 9 : ;);- gh:t 9. le:i8)

Com estas expressões, podemos detetmin:u o Híulliltoniano do sistenui

« -i( ,; . ,+,,,-:«d' --,l) -«

Observamos, da expressão de ./7, (lue 11// :: 0. Escolhem'enios como condição inicial

p,(0) = 0, e daí segue que pP = 0. Além disso, temos », = -$g = 1, + = pç, e
pP = p;l sni g cos p.

Concluíillos que p. é igual a t (a menos de lulla constante), e que P t2 sin g cos g

E, analisando as equações (2.17) e (2.18), obtemos

Ú = t sin y cos p

A expressão de 3 mostra que o slçate desce indefinidamente ])oi sobre o plano inclinado

Fora-na normal da equações de Lagrange

Dadas as equações de Lagiange da b'lecâniczt Valçonõntica, estamos interessados na
obtenção de uma chuva que verifique titis equações, além (te satisfazer os vínculos impostos
ao sistema. Também estádios interessados na possibilidade de determinar tal curva, a
partir de condições iniciais conhecidzts íl piioii(ou seja, a validade do cltaniaclo Princípio
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de Determinação no escopo dít À,lecâniczt \ralçonânlica). A esta questão estão dedicadas
esta e a próxima secções.

Vamos estudar o ])loblenia de equações diferenciais

r á: :*:-''g*»'''-;
l q(to) ) = uo,

ou, equivalenteniente, derivando a e(luítção clo vínculo enl relação ao tempo

ég -: *: - ''g * »''':;
üf.. af . . af
á# -'' ãõ + à- - ';
q(to) = qo; 4(fo) = zlo

:'.«"'.«.:' . «-.':i, (g;L-) :«» «, . -:««-ã.

&)' q =)
por (b e

- =-- (!

por /3, obtemos uni problenta equivíLlente (notemos que Q, (I' e P dependem apenas de q, u
e t):

«. - « * (g)' '*''-'*;

q(to) qo; 4(to)
C;onlo sabentos que 7' e luni foi nul (]uadrátlca definida positiva, a ftulçaao @ ])ode ser

inverta(la, e então, da plinienít equitçao do pool)leda de (''auclty acuda, temos

' - "''* * "'' ''''* * «-' (=)' '.
Sul)stituindo na segunda equação, resultzt (lue

#.P
0u ' '**g« 'l.fl'À + ayl'-«
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e lnversivel, pois e sinletiica definida positiva

Desta coima, obtemos o problemtt de Cztucliy das eq\rações de Lagrange da Mecânica
Vakonâniica na fonlla normal

# - q'-- 'b + qJ ': l./'l'À + Ç'

'# - --'''f«,i - -r-'gç''' [./]' À + F
g(to) qo; 4(t.) = «.;

À(to) C R"'

1.}; (2.19)

Observamos (lue a condição inicial ,\o dít viuiavel À e arbitiaiia, podendo ser (qualquer
ponto de R''', o que nos faz desconfizti (lue as condições iniciítis nas variáveis q e lz podem
não determinar, de forma única, a curvíl q(t). A este assunto está cledicadit a secção
S p o'l 1; n +. e

Princípio da Determinação na Mecânica Vakonâiilica

Na Mlecânlca Lagrangiana convencional, bítseada no Principio de D'Alenlbert-Lagran-
ge, optem-se colho iesultitdo as e(luitções de Lagrange (1.13), (lue podem ser deduzidas a um
problema de Caucliy nas variáveis (ulq) (veja jll). Poitzutto, estas e(luações determinam o
inovlmento do sistenut de ])oitos a piutii das forças exteiiias, dos vínculos e dzts condições
iniciais nas variáveis (u;q), permitida', í«:li: l í- ("uvi. q(Z).

Todas estas propriedades detelniinain (l\te, clztdas condições iniciais compzLtíveis com
as restrições do sistema, havia unia tliiicít cluvi q(t) que satisfaz (1.13) e, associada a esta,
apenas unia função À (nas equaçõe- de Lagrzuige), e umznlnica chuva p (])ara as equações
de Hamilton), coiiespondentes à fulva, citada, que verificavam tais equações. Este é o
chamado Princípio cle Determinação.

Porém, conforme ressaltamos no fim dzt. secção anterior, nil Mecânica Val(onõnlica, tal
principio pode nao sel valido. Piuzt conieçal, tios sistemas (lue apresentam vínculos nao
integraveis, não há ltnlcidade nas culvits À e /) l)aia as e(luações Valçononucas de Lagrange
e de Haniilton.
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Se voltannos a analisar a fonnz nolnial das equações de Lagrange na N'mecânica
Vakonóinica, (2.19) do final do patzlgiafo anterior, obteremos certas proposições que se
referem a esta questão.

Proposição 2.3: Selan]

(qo;uo) c R': x R } Ào C .R

g: ltittal --+.R", À: ltitt21 ">R
de íor«-a a (q; À) ser a 'o.r::çâo .ie (2.]9) co«] co«lições i«iciais q(to) = qo, 4(to) = uo e
À(to) = Ào. Então a coil(/ição llecessííria e stiácieilte /)ara que o ])ar (ql À) seca a solução
de tàs .q«açõ« co«] co«lições i«i i i q(to) = qo, d(t.) = uo . À(to) = Ào C R"', o«d.
À : lti ; t21 ''} R"' ) e qtle g = À -- À Peso/lrít a eqtzaçao diíerellcial ordiJlaria sobre(!eterininada

g) ' * * ...'- - .
cona cola(/ição iiliciít/ g(to) À(to) .\(fo )

Prova

Se to«:a:«:os(q; À) e(q; À) c.»«., ««s l:ipóte«: .l« p:'p':içã., a: p:'-s 'la: -ri6c«ões
da equação e da condição ii-ticial poi pinte de p são iniediíttas. Basta analisei a expressão
de g, e substituí-la na primeira equação de (2.19).

Para a clenlonstrítção (tít suficiênciit dzts condições sobre g, obselvanios que À = À -- g
e que unia substituição das expressões de À e À garante íl verificação da primeira equação
de (2.19) po: parte de (q; À).

Com relação a segue(la equaça.o, lenibianios que À = (p + À, e portanto

i - @ - r-'y ü'''l.fl'À + r''/3a't/ a'ü

S.b'":", 'i«.:-, q«. l.fl'À - fl'p + Ifl'li - (g) @ + l.fl'li, . .i:.í

: - * - --' g«-'(:y * - --' :"'''','; -- -''" - -'' gÍ"''«
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Mas I''i é a matriz inverszt de
satisfeita.

%«-- (zy, . ««'-"'' ' ";«.:' '««.,;" «''

Quanto à condição inicial À(to ), estzt é veiificadít trivialnlente

Est;u prol)osiçãoí henrxlgunimas cõinequenciafí inteiessanües que enunciámos riba:ixo e
cujas denlonstlações, conlpletaniente imediatas, nos peiniitinios omitir.

Corolário 2.1: Sdai]] uo,qo C R'', Ào C R"' e (g;À) se.rtzçâo de (2.]9), e considere

Z = {go C R": : o p"]'J'"'a (gl'e + l.fl'p = 0, y(t.) - ?o, t'«, so]«ção}. E«tão a

so]«ção de (2.:Z9).co«, co«./;çõ« i«i.i i.- q(f.) 4(to) «.o, À(to) = .io s«á (q;.i)
se, e sola)elite se, Ào € Ào + Z.

Corolário 2.2: As coi]d;ções iniciais (qo; uo) C R" x R'' ]JO ii]stanúe to (/eterininan]
de íornla única a soJtzçâo q (!e (2.]9) se, e soJlleilÉe se, o colJjlzllto Z definido 110 coro.Faria
anterior é R"'

Estes dois resultados são bastante tlteis na anzllise da questão da ])erga da tuliciclade.
Quando se verificar a situação desciitzl no corolário 2 dilemas que (uo;qo;to) determina a
unicidade no sentido inecâiiico das equações (2.19).

Unia primeira aplicítção destes resulta(tos pode ser vista níl

Proposição 2.4: Dado (t101 qu;ío) C .R" x R" x R 110 qtza] a IJ)a.triz

g) ' .: .. ; «. ; *. , 1/1'(«o ; qo ; t. ) (2.20)

Éeji] posto lnáxii))o (igilal ao ]i[[ [iiJ[o (/e {277z,7z}), eJ}Éâo (uo l qol to ) ]]âo deteiJ]]i]]a u] icidade
no sen tido mecáilico.

Prova

Sela vivi(li(la eill (!ois c'usos
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B 2m < 7z:

Su])ocos que a matriz (2.20) tem posto máximo. Portanto, como 27n $ zz o único
vetar que pertence ao seu núcleo é o vetar nulo. Segue-se que o conjtulto Z definido no
corolário l é composto apenas poi' este 'Fetal'. Daí, ])elo corolário 2, tem-se (lue liá perda
cle unicidade no sentido mecÊico enl(2.19).

B 27n > n:

Neste raso, supoiilianlos poi itbnu;i:To que (uo; qo ; Zo) déternlina unlcldadé no sentii1lo
mecânico. Então, pelo corokírio 2, Z = R'':. Assim, tomando para condição inicial em

lgy e + [/]'«, - o .: «.'.:'" '. - '., : $ j ' "', -":': ««. «::''"- :,.:' :-:'"'; «.
vetores linearmente independentes n', núcleo (la ntatriz P dada em (2.20).

Couto (Zi77z(ke7'P) + (/i?7z(/77tP)
contizuia nossa hipótese

27il, vem (lue 7'k(P) (/í77z(/7zzP) $ 71} < 1z, o que

Esta ambigiiiclzLde na condição iniciitl sol)ie Ào = À(to ) eni (2.19) (Ào po(te sel qualquer
vetou' do R"') também é obseivítdzt nzl formulação Hamiltoniana da Mecânica Valçonónlica.
Esta se manifesta na definição do momento Vakonâniico p, clztdít eill (2.12), onde se vê
novamente tuna "indeteinunaçao de oideni llz.

Tal ''indetenninação" , que tiadiiz-s(- siniplesniente na observação de (lue a aplicação

'y : (/,; q) -, (u; q)

é degenerada, e

/' - }, /ztat(ã), (/'i;

quando /i =< aí(q); tl >, { = 1, . . . ,llz e .L in(depende de t, encontra-se discutida eln l21

(página 35), sem a apresentaçâ.o destes resultados.

k l

'y''(0; +) ; #) C .R'' x .R': /.,«) C -R"' },

Entretanto, esta ''indetelniinitção" não implica necessaiianlente enl uma perda de

unicidade na variável q (eni qual(Irei tuuit bits formulitções) no sentido dado pelo corolário
2

Estas observações ficam claras HO exnnplo itbaixo e na prol)osição (lue encerra este
capítulo.
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Por último, apresentamos uni insultado que garante que llá \unicidade de soluções
qual-tdo sabemos que uinil curva q(t) = qo satisfaz as equações de Lagiange no caso de
sistemas co«l ví«c«los cla for«la /i(«; q) =< «i(q); u >

Proposição 2.5: Se q(t) = qo é ]zi]] Ji)ovin]c]]to ]lo sentido (/a &/ecâilica Vakoil(5inica,
.«tão se (e; À) r«ouve (2.]9) ««' co«./;çõ.., i«ici«is q(to) = q., d(t.) = 0, À(to) = Ào c
R": *'":-s. @(t) = qo, P-,'. to.lo À. C .R":

Prova

Se q(t) = qo é «:o«i«:.«to V«1«»«3«:i'., exi:te Ào C R'" e À
(q; À) :e:',1«.(2.19) c.»« c.«.liçõe: i«i.:i«i-(q.; 0; Ào).

ltl; t21 -9 R'" tal que

Pelo coioláiio 2, bastil provou (l\t(' o l)iol)lema

P + l./'l'(0; qo; t)P

?(to )

tem solução para todo po C .R'''. N'las sítbenlos que l.fl(0;qo;t) é identicaniente nulo
Portanto, g(t) = go resolve o problema l«:ima.

VaDIos mostlai alguns exemplos qu(. ilustiiun estes fatos citados acima

Exenaplo 2.2: Vadios supor (jue o xrinculo é da fauna ./ = sin q2ul ecos qau2+sin q2u3
e o Lagrangiano é .L = 1 (u? + u! + u.:) + qz. Com isto, as variáveis 'P, '},# e I' definidas
no parágrafo anteriorseião

9

'b i; oy,

P = «2(«] c.,: q2 z12 sin q2 + ?13),

I' = 1 + siu2 q2

Assim, as equaç.ões de Lagizulge ficztm
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ii = À sin q2 + À42 cos q2

qa = X c-os (I'z À co: q:(d- + d,) + l

ÜI :: À sin qz + Àqz cos q2

X - i-Í:l?-iPÜ, :i«q: ,-q, - . ,:: ç,U + ,»À - Íl:i?1 + sina qz

7---42(4i .', qz 42 si« q2 + 43 'o- q2).
1 + sin' qZ

l

To«:a«'lo co«.liça« i«iciais q, (0) (0) d2(0)
Ú3(0) = 1, e escolhendo À(0) = 0, veiificít-se, por substituição diteta, que
q(t) 0;-t), ,X(t) = -t é :ol«Çã.,.

0,

Então vemos que a equação

(g) ' * * ''.', 0

0

1 1 e +
0

0

ql q3
0

ou seja,
0

e então concluímos que 'ê = 0, que tem solução para quitlquer condição inicial p(0)
Logo, pelo corolário 2, a única cuivil q (lue é solução de (2.19) condições iniciais
g(o)=(o;o;o), d(o) o;-i)éq({) -t).

Po

Exemplo 2.3: (])eida de uniciditde) Supoienios que o vínculo é dado ])or
.f(u;q) =(1+ q2)ul + q2u2 + q2"3, e ., L"gia«gea::. p': I' ' {(«? + u3 + u:) -- ll(q), o«de
11 é um potencial qualquer.

Tontanlos (q; À) íl solução de (2.19) c'»n c.»adições iniciais q(0) (o; l; o),
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4(0) = (01110) e À(0) = 0. Afiimanios que se Ào # 0, asolução de (2.19) com condições
i«iciais q(0) = d(0) = 0 e À(0) = Ào te«: :olução (g;.X) co«: q # +.

De fato, se, ])OI absulclo isso, nâo oconesse para Ào, então o problema

gg(ú(t); q(t);f)y ü + II'l'(d(t); q(t);t) ç' - o

P(0) = Po

teria solução par' po - À. # 0

Mas, o ])ioblenia, acinii (l

1 + q,(f)

a.zrt )

ú,(t )
d-(t) - 43(t) l Pe'+ 0

9(0)

Cloni])arando ZL la. e a 3zt. linllas desta equação, vem

e = 0 ::> P(t) = Po

Colho po # 0, zt prinleii'it e(luíx.ção iLciuletín'itl 42(f) = 0, o (lue é um itl)sui'do, pois

q2(0) = 1. Logo, neste caso, há, efetivíuneiite vái-ios movimentos Valíonõnlicos satisfazendo
q(o) (o) l;o).

Observação: Pocleríantos detectar zl perda de unicidade no exemplo 2.3 a])ficando a
Proposição 2.4.

Entretanto observa se facilnient(. (lue iuildit e valido unl piinclpio cle deterntinaçao um
pouco mais fraco (lue aquele visto na hlecâni('zt convencional. Se conhecermos, além das
condições iniciais clo ntovinlento, il cui"ç'zl (l\te clescieve o movimento dos pontos materiais
em algum intervalo de tempo, poclenios sal)n como é o seu comportamento enl todo o
i«ter«lo lt: ; t,l.
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Observação: Ao final deste cztpítulo, vale iessaltal (lue o tratantento cle forças não
naturais não é feito na formulação vaiiacional, tanto na h4ecânica Lagiangiana, quanto na
Vakonómica.
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CAPITUL03

UM TEOREMA DE INSTABILIDADE DE POSIÇÕES DE EQUILÍBRIO

PARA A MECÂNICA VAlÇONOMICA
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CAPITUL03 INSTABILIDADE DE POSIÇOES DE EQUÍLIBRIO

Va«lo- tratar «este capot«lo d. c:::v«: q(t) = qo = con-ta«te, cl:a«}a(las .le Pontos
de Equilíbrio, que satisfazem as e(luta.çi)es de Lagrange da h/mecânica Vakonâmica. Ca-
racterizaienlos as sua existências, e eni certos casos, analisaremos a estztl)ilidade segundo
Liap\ulov. Convém salientam (lue os i('saltados aqui expostos são tanibeni válidos pala a
Mecânica Lagrangiana.

Este estudo que farentos a seguir, teve o teor'enla 3.1, (lue se iefeie à cai'acterização
de pontos de equilíbrio, desenvolvido nos artigos de l<ozlov, l31. QuiLnto ao estudo de
estabilidade cle Liapunov de tais pontos, o que apresentzuenios dais adiante se constitui
Duna resultado novo no contexto da X,lecânicit Vakonâniica, (lue foi inicialntente estabelecido
por Angelo Barone Netto pala a R'lecânicit Lagiangiana em l41.

Porém, conto vimos nzl czLpítulo {tnteiior, é possível que em certos sistemas ocorra a
falta de deteinainação níl lç4ecânica Vitlton(Indica. Isto nos leva a considerei ulllít definição
de instabilidade diversa daquela vistiniil N,lecânicit Lagrangiana:

Definição 3.1 Dado lzln ponto de eqtzi.li'Z)i-io (0; qo) das eqtzações de Lagrazlge Vklko-
nóinicas, dizemos qtze este pol)Éo é instáve] se existe c > 0 ta] (]tze, ])ara qua.lquer ó > 0,
existe«: (ão;Õo) C .Bó(0;qo) . Ào C R": J q : a soJ.:çâo (Õ;À) d« q': çõ« .le l,,g-«g'
Vago«ó,mica' «a íor«,« «or«,«J "": co-,./içõ« i«i i.is 4(to) ), 4(fo) ,X(t.) = .Xo
satisfaz

(Õ(r);.7(r)) - (o; qo) ? c

pma aJgtzill T ? tl

Suporenlos ena todo o cztpítulo, (lue os vínculos são da fauna

/f(«; q; t) ..i(q); u >, l$ Í $ 11z,

com af's vetores linearmente independentes, e que a energia cinética T é unia forma
quadrático definida positiva em lz. Supoientos também, que a loiça genes'alizacla Q admite
um potencial 11. Assim, neste caso, o Lagiangeano -L será 7' -- 11.

Lenlbrainos ainda do capitulo anterior\ que foi definido o subespaço 'l/ de /?iz , formado
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pelas combinam;ões lineares dos velares ai's. Este espaço será utilizado na canLcterização
dos pontos de equilíbrio. A seguir daienios uma condição necessária e suficiente para a
existência destes pontos.

Teorenaa 3.1: A c]zrva q = qo é tzJ]] J)Omito de eqtii/ébrio se, e soiileJite se, a força
geileraJizacia (l? eJl] ('0,qo, t,) esta e]]] T/ !)arfa to(lo t C ltll t21.

Prova

C'onfol'nie vnnos no capitulo 9, as víuiaçoes paiít a chuva q acima sao

4(a ; t) (t),

o«de ((ti) = ((t,) = 0, e < «i(qo);él(t) > = 0, 1$ { $ «:, t C it ;t:l (3.1)

Esta última condição verti do síst('niit de E.D.O.'s (lue ( (teve satisfazem

De {(ti) = 0, segue < ai(qo);((ti) > = 0. E, enl vista cle(3.1), temos
< «i(qo); (l(t) > e«tão ((t) C T'l/, p«:.« to'l. t.

Pelo que vimos no capitulo 2, UHlit c.uiva satisfaz as e(luações de Lztgrztnge da Mecânica
Valeonõniica se, . soillente «, é unl p''"t'' crítico do f\tncio«al i.ção, ou seja,

l f'.'* - .

Desel:tvolvendo estio expressão

t2

(g: * :a) .'* - ..

Toman(to .L = T - 11, on(te ll(q; f) é a eiieigia potencial do sistema, com
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temos

Se q = qo é um ])cinto crítico, então vale a relação acima
$;=:;:1 = O; 'iiõiÉ 7'é uinã ft)rniíquíLaratlca eni it

0, e porisso

Então ./' < Q(0; qo ; t); {(t) >.It 0 (aq«i «:-:"'s q«e € (3.2)

Pela equação que ( eleve satisfazem pzut ser uni canapo vetoiial de variação, é suficiente
que ( se anule enl tl e t2, e que ( peitençit ÍL T'r

Mas };r :: 'l/-L, onde }r é o subespítço gei'ztclo poi' ai(qo), . . . , aln(qo). Este subespaço
não se modifica ao longo do teillpo Assim, se ((t) € W, ((t) tanil)éin deve pertencer aW

Conseqiientemente, ( pode sei un í função arbitiáiia em W, se anulando em ti e tU
E portanto a projeção (v de ( en] V é nula.

Voltando à expressão (3.2), temos

< (2v(0; qo; t); (v(t) > (/f + < Qw(0; qo; t); ew(f) > dt = 0,

onde Qy e C?w são as plojeções cle Q eni y e W respectivamente, e Cw é a projeção de f
em I''r

Pelo que vimos anterioinlente, sita)eillos que (y(t) = 0. Segue, então, clo Leda Fun
da«mental do Cálc«lo de Va:iaçõe:, q«e C2lt,(0;qo; t) = 0, o« *ja, Q(0;qo; t) C I'

A recíproca tanlbéill é válida. Isto é. se (?(0;qo; t) C 1/, então
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J' < Q(0;qo; t); (w(t) >dt = 0, e din' :.'g«. (2) (pois ( 'leve estar e«l TV'). E e"tão q = qo é

ponto crítico.

Um Caso de Instabilidade Segundo Liapunov de Pontos de Equilíbi'io

Nesta seção estudaienios, paiit (('itos czLsos, a instabilidade de pontos de e(luilíbrio na
Mecânica Vakononnca. Este trztl)itllio foi ntotivado pelo resultado apresentíLdo por Angelo
Barone Netto en[ l41, porén] com ]-(-lit(:ão lvlec.ânica Lag]iuigiana. Fazendo \una hi])ótese
nattu'al análoga ao de fotçêts i'epulsiv:ts iio czlso de t-Lão existência de vínculos, e plovarenlos
que isto e tiiiia con(lição (le liistztl)llidít(le

Da(lo 1.1111 sisteiitzt (It' pontos iiiittttiiztls c'(i)lli comi(It'iiit(líts g(:iteiítliza(lzts qi , . . . , q,,: e
vínculos da fonnz

/f(u;q;t) =< ai(q);1/. >, 1 5; { $11z,

y'(« ; q; t) = «'(q).«,
(ltt( sã.o l)antas de e(luilíl)iio. Supoiemos, sem perda deconsidelarenlos c\uvas q

generali(la(le, (lue qo = 0

As equações de Lz\giange

on(le À : ltl;t21 ''} R"', ficam síttisfc'itas pari q :: 0. Dzuenios UHUt condição necessária e
suficiente para que isso a.('ontem.it

á: :-'':**' (it. E)tt E)(i

Da hipótese cle q sei (onstaiit( s('gtt(' (lue 4 = 0 e portanto

%N;o;o- ('ím my-o, ::::,'.

Alé«: 'li«o, é g(0;0;t) = á «'(0)

Tantbém temos (lue Z)r(0:0;t) = nr(0;0;f) = 0, pois a energia cinétic.a T é (luadrática
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Portanto as equações de Lagiange ficam

;!m - ,X'(t)"'(q- (3.3)

R-Ü«-«n-t.rw g?(W- Ã'Ü)«'(o)T-'"u:-««g(fy- 0+üFW-' :

i) satisfaz os vínculos;

ü)l/l(o;o;t )

iii) =-(o;o;t) - %-(o;o;t) - o,

e portanto satisfaz as e(luações cl(, Lago aiig(" dít À/lecânicít Vakonõnlica

Isto prova que (3.3) é umz comi(lição necessá,iiit e suficiente pífia que q = 0 seja- um
ponto de equilíbrio. Nota-se itinda., (lu(' esta. condição é a niesnlt que foi enunciada no
teorenizt do início destzl acção. Bastzl v('i (llle (3.3) pode sei exptessit como

(2'(o) )«'(o)

Vamos ntostiai que o vetou À po(le ser escrito como zl sonizl de \una função /l(q) com
"«ia f«ção -,(u; q).

Da equação cle Lztgiiuige, sttbeinos (luc

''-'«.a'lgn'l'' *' .n'lzn'l''

No caso .fi ::< ai; ?z > ü--«;.I'.l-:á(«o(#«y-(t«y(#«y p.q



Assim, pela variação das constantes

À(t) À(t.) +/ l.tl(.-)«í(.-)(«'(')«('))''ó''(')'/' l ó(z)

.«.:.''"«.«:«,;.'«.:""« .,'- t'l(gy(z(zy)''

De (3.4), obtemos (luc

À(f-)+/ i.[i..("'«)''ó ''/.- l ói.ri«(«'«)''Â' «(...'«)':

ja'«)'' +
q À(f-) +/ l.tl«(«'")':d''''/.. l ÓI./l«(«'«)''.(3.s)

l

Vamos denotam an a(a'a)'' p'» /', ' ', vesti«ite dít s(»na p(» z' De (3.4), e clo fato dc
T ser uma forn[a (luadríl.ticit en] it, s('gtte (lue i/ é função de ]z (e também de q), sendo que
p(0;q) = 0. Velificit-se tanibéni qtt(' //. é fttiição s(l de q.

Pelo que vlnlos, ente.o, tl coiidí(;ão (3.3) s(- cscrc\r(' como

glm - ,.(u«'(u.

Definidos a ftuiçao (Ir : R"x.R"' --} .R" da.dít poi

G'h;/.) :]( -/.«'(q),

que se anula enl (0;/.(0)), e tí«nbéiii í: f: ii:ã , G ]?l' -} ./?': C(1)11}

G'(q) = G(q; /'(q))



Tal função só é anulada pelos pontos de equiliblio do sistema e tem il propiieclade de
que o conjunto G':(0) é unia- variem:-.l. de dimensão zlz.

Se .4 = $T(0;/1(0)) é não singular, s''g\t., do Teorema da Funções lillplícitas (lue existem

i) uma vizinllanç.it -D C R"' de /l(0)

ii) unia vizinhança, .Do C R" (ta ong('ni

üi) unia f«ção g : -0 --, -0. q«e bati-f:-z g(/'(0)) = 0 e tí-l que .,s único- p'»idos .le -Oo x .O

que anulam G são os dit foiniít (g(/1); // )

A iniagent /"' (le g tem :l piopil('(l:t(l(. (l(' sei uiiizi víule(lil(l(- de (linlensao zlt. Aleili
disso, vamos piovai quc tal conjunto coincid(, com o conjunto dos pontos (lue anulam G.
Em oDEIas palavi'as, a inlageni d( g é fonnitdi p( los pontos de e(luilíbtio pertencentes a
.Do. Denonnnarenlos a lnlageni de g l)oi vai'iedade cle equílibrio.

Se q C G-'(o) n.oo, ente., G(q; /[(q)) = 0, e cl.?vida z. (iii), existe /z' tal que

(q;/.(q)) = (g(/.');/.'). S.'g«. q«. g(/.') tã., q C /'''. C.««qüe«te:«.«te
G-i(0) C /'". Conto as duíts vivi(-(lzt(les têm innesniíl dimensão, temos que /"' = G'l (0)

Observação: Títl víuiedacle po(t(' (:xistii iLin(tíl (lue .A seja slngulai . Por exemplo, no

caso que vimos anterioiniente no capítlllo 2, o vínculo eizl (la.do pela relítção
.f:= u=sing--uVcosg = 0, e o Lagiaiigeiuio do sistema eiíl .L = +(tzz +ue+?12)+z. Com
isto, temos as seguintes igualdades:

'.«, -(:)'.«,- .::::"; '.,:,;',;
1./'1(u;q;f) =(«. ''',-P;«, :i«P;«. c''sP+ «, si«P)

-ã-(ç) = ( -i; o; o);

lzl( «; q; t) = (:i} - i; Ü; P);

Com estes dados, podemos obt('i íts ('(ltt:t(;ões d(' Lagiange da Xlecânica valçonóniica



À sin g + À© cos (p;

Ü :: --À cos g + Àg sin pl

# = À(:i: .:P + Ú si«?)

OI)seivainos (lue \tiil L (las vime(lz (l('s (le c'(luilíl)iio (leste sistema é (la(Itt poi (p = {
e y = cte, pois todos os seus pontos ol)edecem às e(luztções acima. Tontamos o ponto
(zo; yo; {) pe:te"ce«te a «ta «:ie'l«'l.. P«:« e:te p'"t', te:e«,:

aTI n'
-i#(;".; w.;j) - (-i; o; o);

«'(-:.; yu ; :-) = (1; 0; 0).

Assim), /l, nestes peitos, sela, --l c i fuiiçã., G scizl, (-l -- /l siiip; /l a,sp; 0). C(»iseqiiente
mente a matriz .4 definidít ZLcintz é dztdi\. l)or

. /0 0 --//. cos (P

.4(".;y.;i-) - l o o -/' ;i:- 'p
' \ o o o

o o o
T 0 0 l:uo l yu 9 0 0

que é singular

Adnlitirenlos ÍL existência dít. l.-zti-i(.(l:t(l( /ni no (l\te scgu(

Vamos cle«orai' p(» -B a nií.triz {(.A + .4' ) e p(» .r.l:

lz m clãs velocidades virtuais no ponto q.
n: a. variedade linear de dimensão

Lema 3.1 (de tl'íulsvei'sítlidztde): Se exisfii a varie(/a(/e (le cqtz;.rl'/)i';o /"' de (!iJiJelJsão
m e se .al for (/efii)i(/a eJIÉíio /,I'' '' Ó tiailsveisa/ a /":

Prova

Seja [/ C To(/":) n /(I'''". Temos (lue z] variedade /"' coincide cona G-i(0). Por este
motivo, os seus espaços tangentes canil)éni são iguais. Portanto z/ C To(G'l(0)) e então
9(o),/ «. q"'



.'*:'-; '.,,g'.,),,-.
.4 - «m#!m) ,/ - o

é)q

e daí

?/'.4?; -- ?;'agç

Por outro lado, 7/ C /i:''" poi hip(3tese, e então,
Então 7/'.47/ = 0 e 7/'.4f7/ = 0.

g

Z

1/ = a'l/ = 0, isto é, l/'a = 0

Poitaiit0 7/f-B7/f = 0. Dit lill)ot('s(a (l(' (ltt(' .B t' (lc:flui(l:t segue (ltt(' l/ = 0, (J ciitao /o''"
é ti'ansversal a /": . H

Vamos tomai agoi'ít uni sistema de comi(teiiadas pala a vzu-iedztde de equilíl)rio que nos
será conveniente. Teia llt coordena.(bits ( zis s('guintes piopiieda(les:

1) a vai'leda(le .r"' ficartt deter'nniiíLdíl p('líts e(luaçoes z,i.+] = = 0; (3.6)

ii) dado un] ponto S C /'':, a matiíz ã' calculitda cni S sela, tiLI que ãj,i = õi.j; (3.7)

iii) os pontos de .r.I''"' «ã., terá., z-: «ii-- ''',.,--cl''ní«li-: (:««.+l ;

(«- ; . . . ; «,«) se:'ão «la:.
:z:« ) modificztdas e

(3.8)

Tendo enl vista estes objetivos, inicialmente consideramos un} aceito Z./ de R"' con-
te-«lo 0 e «:a f«çã' S : u --, .o. n .r"' t«l q«e S(0) 0 e q«e ....:...:.,.. (:«-;...;.«.)

temia posto ?7z qualquer que sejit (:z;i ; . . . ; .z:,,, ) eni C/

Seja S(#ll ... ; ,l.) uni ponto d(- .Do n /'''. Coiisideranlos un} ponto P pertenci
a /Q'''', a vai'iecktcle lineíu' das velo(.ida(les vii'tuíLis (lue l)asszt poi' S(=1 ; . . . ; :z;ni), e cine
portanto verifica a relação

a'(S)(P -- S) = 0
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Ena vistzl deste fato, definimos a função 7-í /?n+nl ...} .R": , colllo sei'i(lo

H(P ; :z;«: ) = a'(S(:z:l ; ; z,,: ))(P -- S(=1 ; ; «,,. )),

que se anula eni (0;0; ;0), pois S(0 ;o) = o

4 !Wtriz .le .:::;...;:,,.;(0;. . .;0) é "'({1) (lil:(IÇ
lunas l.i., devido à hipótese feitio sobre S.

.l»-:zlltPr::i{»)-çp©çplw

Aplicando o Teoieniít das Fuiiçõ('s Iniplicltits à função 7tl, obtemos iio ponto (0; ;0)

i) uma vizinhança -DI C -Do de 0 C R':

ii) uma vizinhança -D2 C -D de 0 C .R"'

iii) umíl ftulção Ç : -Di --, .Dz tal q\te Ç7(0) = 0, e tiLI que os únicos pontos de
.DI x .DZ que anulant 7-í são os dzt. foinizt (P;Ç;(P)). Assim, Ç associa cada P C -DI a
"": p'"'' Ç(P) = «'(s(ç7(P))).(P- s(ç;(P))) = o. As:i»-, s(Ç(P)) € -o. n-r'", e .le

a'(S(Ç;(P)))(P - S(Ç(P))) = 0 ~'''«: q«e P c .r;lã'im)

DevKlo a continuidade de todas as fun(;oes zt(lul envolvi(las, e possível se escolher .D]
cle Díodo que cada ponto /) clc .D seja tiLI (lue a vzuleditde linezu /; ":, (lue passa por P c
é paralela a .rll''":, ainda continue tr:liisveisal ÍL /":, e poitzutto coiicona com /": em um
ponto r(P). Este ponto sela únic.o devido a.o falto de /": e /;'"' serem tríulsversais e terem
dimensões con-tplenleiltates .

Con-L isto, e pelo que vimos no ítenl (iii) itcinia, o ponto P está deteintinado ])elas
coordenadas:

i) zl, , a;,. do ponto S;

ii) «,«+- , , z,. do vetou P T(P)

Eni iesunio, ol)tivemos uni sisa(-ini\. cle coordenítdtts (:z:l ; -:,« ) de «-.'.I'' 'l"e

i) (3.6) está verificado, l)ois o ponto P d(, Z)u que estiver enl /"' teia P -- r(P) = 0;
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ü) (3.7) está ve:i6cado;

iii) (3.8) está veiifi.:ad.

Vamos atola en\uiciiu o teoieinil da institbilicladc

Teoren[a 3.2: Aía J il)ótese (/(, ex].stciJcift (/e /"', se a ]cstiiçao .B /oi (/e#13i(/a

i[egativa, a oiigenJ (be]]] co]JJO os /)O]JÍos (/e e(/tzi/J'bi io viziJ]IJos,) é iz]] /)oito (/e e(]tzÍ/J'brio
illsÉáveJ.

Observação: Este resultítdo, sol) c(-ito aspecto, é unia geneiztlização de teorenta de
nlstabilictade pai'zt unl sistenut sem vin('Rios no czlso ein (lue ll nao tem nunni o e isto é
detectável pelo seu polinõnlio de Tayloi d(. ordem 2.

Prova

Convidei'hunos o sistema d( c:ooidciizt(líts(:z;i; . . . ;/,.) definido aciniít e(#i; . . .;3/«) as

suas velocidades associadas . Neste sistemzl. com ínnudança de cooiclenadas de (ql 1 . . . ; q,:)

para (zi; . . . ; #«) e ieescrevend', T, ]], .\ e a. nestas novíu cc,oi-denítdas, teremos funções
T, 11, À e ã. Com isto, as e(luítções d(' Lagiaiige ficlun:

aõb'a8'+ , ..z aÍ' aÍ an.-E,i:'...+;: à aãj,i Z)aX;,i

E):tk Í):tj w* 1 1 $ .j $ ", (3.9)

onde a origem e unl ponto de e(luilíl)iio

Utilizaienios nesta denionstiação o Teorema de Tclietaev
demonstração eni l61). Em vista disto, introduzimos íl função /\'

.rí(--;...;':«;"-;. .;««)- E «já:
.7 :: 111 + 1 '' '

pala instítbiliclade (veja
/?2n --} R dadit por

Desta fornta, -K c::l.uladi- em (-:]
relação ao tempo seizi,

:z; ,, ; 0 ;0) se:á ««la E a deiivacla de /\' em
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* - ,X. ", : * «.iã

Nesta expi'estão, os teinios yJ 1111- e =z:j;É ar podelll sei desenvolvidos, levando eni
consideração qlte T é !unzt forniit lioni(lgénez! de grata 2 e que íuelação (3.ÇI) está satisfeita.

Pelo Teolenla de Euler piuít fun(;ões lioiiiogêneas, e por (3.9), obtentos:

*-«*,â.«l$:.;*; 1$n«-h«l*: l

Por outro lado, sítl)enios (luc À - //. + 1/, e poitzulto

ii*-,; *; IÊ (a - e) « * g2T+
j=71}+l

Mostram'enios, enl pi'inteii'o lue,ai', (lue a ('xpressao ente'e ('olclietes na soma acllna e,
para # ntuna vizinhançít de 0 C -R" , umêl coima (luadiática (definida positiva em y.

Derivando a equação dos vínculos enl ielaçao ao tempo, obtentos que

yú -- $. - o.
l)\J' ' ê):t

Observados (lue a/ e luzia fttn(;ão s(l de :z:. e (lue a/y e nula foinia (lltaclratica enl y
Segue (lue Ú também é tuna foinla qtlnctiáticil ein y
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Observamos, tainbéni, que eni (3.9), do lado esquerdo da expressão, existe uma forma
quadiática eni y contada com unl teimo, gU ) (lue depende se de z. Portanto, devem haver
termos correspondentes do líLdo dii'eito de (3.9).

O termo do lado dilecto (lue só depende (te z é a somatóiia E:l=:i ãfãj,i, jzl, (late zl outra
pal'cela depende também de y, assim ('nulo i/ c À. Poi estes motivos, decompoii(lo-se À eni
p elrrobtenlog. da son]at(3rm en] (3.$}) onde ítpai'eceni ]/ ç ÀL un]z] forn]íl(luadi á,bica en] y.

Alem disso, nos pontos dít vaiipdacle de e(luilibilo, as equações dos vínculos ãty são
tais que ãj,i = ói,j, e poitiuito {] sub-matriz de ãt coiiespondente às ?]]. printeiras colunas
é não singular.

Então, por continuiditde, existe uiiii viziiilliulçít .D:J da oi'irem 0 C n.", contida eni
DI, tal (lue .D3 C .D2 x R"'"' e níl (luitl zl subiniLtriz itindit é não singulzu. Sob estas

condições, poden]os optei' (yl 1 . . . 1 y,,t ) en] fuiiç.ã.o de (y,,.+l ; . . . ; y«) tl pai'tir díts e(Junções
dos vínculos. E estio dependência serie lin(,ai' enl y,,i+l , . . . yi:.

Voltando à análise d(' /\', vemos (luc os termos da sonlatói'itt onde estão À e z/ também
apaieceni en] (3.9), a (leal jú sítbemos s(' constitui numa somíl enfie umíl fornlít (luadrática

"" " ' "«:. '«,ã. -ó .«: ;,, q«. é E;.,,.-.. :«. ((El:. p:'..:) s«'«-'«i«.:'
yi , . - . )gii. enl tei'feios de y,,.+l ) . . . , !/n, conseguidos, então, unia forma (l\ladrática nes-
tas últimas variáveis.

Assim, a parcela de .r\' ente(- (olclletes é unia fauna (luadrática eni y (lue se anula
qttaii(lo y,,,+l = . - . = yl: = 0. Logo, lias palitos (le /''', estít pai'cela se i'e(Ittz :L 2T, que
é definida positiva. Portanto, pelo Temi-chia. de Sylvester, existe unia vizinlliuiça -D4 de 0
(«a -:iá-l :«) e«: -R" , t«l q«e est« pa:'':'l« «, «:«'e«: 'lefi«i'l« p':iti-.

A"'ii'':.«'': "g':':' ' ]'«:«i« E;-«:.... «j ((El=. p:«j,.) -- gE-), . q« l i:-«--«":':
de .N. Vadios niostlar qu(' existe uniíl vizinltzutça .Ds C .DÓ cla origem 0 C R'' tal que
N > 0.

CÉ 5

Sabemos que tal fun(;ão é nul:t (.ni /'". (' poi isso
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a"* pc/"-'"- 0,
pois.r": é dítda por z,«+i

, 772,,

Consicleríunos, agora, igiã- ) para /: 772'+l ,. . . ,7z

g-$''*, g * ,l: «'

7)! í-\. r"'x

}: g:''j.: + p:
é)ã.j . {

í-l

M«: (El=:(piam,í- jE-)t,.,. 0 (' ;i:j 0, paizt j = ]1]. + l , z]., pois P C /":

Portanto :gã

cle /"' n .D4.

-0
PC/"'nD4

Com isso, coi:tcluínios (lue .N é estacionária en-l to(!o ponto

Vamos consicletar a restrição (t(' .Ar {l vaiiectzt(te /;''': com P € .r'"

llessiana tem telnlo geral

A sua matriz

a'IN
Z).z;íé):z:A. l ,

]j=71}+l E)= ta:t k ê)= j

*$1(ã' : * ,:a) - J: * $1(h'' : * , h) - JL
Devido à pioplieclade (3.7), sítl)enios (lue ã.Z,f = ãx;,i = 0. Também sztbenlos (lue

z«.+l - . . . = z,: = 0 em .r"'. E então

PN
é)zzé):z;x- l p $ (,;k * ,;n) . 0211

i)ltê)'lk
r, k = 1}7. + l 7?.
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Tomando P :: 0, temos que a restrição dít mudança de coordenadas de q para z eni
/n é a identidade. E caiu isso temos que a expi'estão acima pode sel' reesci'ita cla seguinte
fornaa:

gl.-íl(«.%*«.k)-:d:--:",* ',*-«.*:, ,"

Por hipótese, sítbemos (late .BI , ,.." é definida negativa. Com isso, liÍl;iW é definida
positiva, e pelo Teorema de Sylvester, existe unia vizinhança .DS de 0 C R" onde a matriz
(d2.N)«-«: de oi'deni lz - zl} e termo geral ajl;ê;t, J, k = ll} + l, . . . ,lz, c(»ltinuít (definida
positiva.

Pai'a conlpletíu' il demoiistizl(;ão d(, (ltt(' .Arlcl:« é positivíl, consideramos uni ponto

P ...,««) 'te CÍl:, . S .l«.l., pel«: ''',.».:'«.1«:(-::,...,:«,,.,',...,0)(S «rá a

"projeção" de P enl /"')

VáRIos fazer a hi])ótese ztdicionztl, que não pi'ejudicará a demonstração, cte que -DS é
unia bola abertít com centro enl 0. Assim gzuítntinios que S C -DS.

Da hipótese de .DS ser um conjunto ítl)efta, segue-se (lue existe um intervítlo ítberto
.DÕ de R que contem l0i ll titl que S + .s(P S) está en] .Ds, pala todo s em .Da.

Definimos a f\unção 1/) com cloinÍnio eHI .Dtj dítda poi

V-(.$) = A'(S + s(P s))

P al'a tal fttitçao po(lemos afiiiiiíti (lu(

i) V,(0) = .N(S) = 0, pois S C /

ii) V,(1)

iii) l/''(s) = (d.M s+.(s
S C .r": n D4 ;

).(Ps)' S) e ./,'(0) (.IA'l )(p - s)
S 0, pois dAr s 0 para
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iv) d,"(s) = T?'(d2.N)«-«.z/, com l? = (#«.+l ; . . . ; #«) dado pelas últimas lz -- llz coordenadas
de (P -- S). Sabemos que 7/ # 0, pois P g .r"'. Assim, V'"(s) > 0, já que ((t'.N)«--«; é

definida positiva.

Da afinnação (iv) acima, concluímos que @' é está'itanlente crescente. De (iii), segue-se
que V' é estritamente crescente. E de (i) e (ii), podemos afirmar que .N(P) > 0. Como P
foi tomado albitiariztnlente, temos .Arca:« > 0.

Assim, existe unia vizinllzuiça de 0 ilzl (iRaI /\' > 0, exceto no ])oitos pertencentes à sua
intersecção com /"'. Logo, /\' taml)ém não é identicaniente nula nesta mesma vizinhança,
íl qual sttporenios sinletlic.a eill leia.çao tl secção nula do essa('o (le fase

Ente., existe S tal q-:e Ã(S) # 0. S.' .r,.(S) > 0, tonta«i«,: P = S. S. .rí(S) < 0,
tonlaliios /) o siinetrico (It: S cni leia(;ão zl s('cçao nula (lo esp:iço (le fase (tlocíullos os sinais
das coord.«ada- y- , . - . , y,. .le S).

Da expressão de /\', vemos que /\' é lin(-iu eül y. E então /\'(P) = .K(s)> o

Exeitaplo 3.1: Sttpoi('illos (lue o viiicttlo (lo slsteilta é (tacto poi

.f = ui sinq2 +u2 cos q2+ua sin q2 e (lue o Lítgiíulgeiulo é l}(t 2+ tl:+ tl:)+ l(q2+q2+ q3)

Temos, assim, as relações

a/ y(ç) =(;i« q:; c.: q,; :i« q,);

1./'1(«;Ç;t) c.:q,;--(«- + «;)cosq2;": ":q:);

l.CI(«;Ç;t) =('.li q:;Ú2 -q,;:l3 q*)

Com isto, as equações de Lagrange ficam

zli -- qi = Àlte ('os q2 + À sin qZ;

Í', -q: À(«- + «*)coso, +Àco-q,;

U3 q3 = Àu2 c.os q2 + À sin (72
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Para obtermos as posições de e(luiliblio, devemos cleteiniinar pontos nos quais vale
quel

é)ç

ou seja
-(q- ; q2; q*) = /.(:i« q:; cos q2 ; si« q,).

Para isto, basta tomarmos /[ - :;ill; ,qi = q3 = q2 tzu]q2, com qz c (0; f)

A f.....;,. r: ..,.4
A \sl L/ \-4 1JUA e+

G(ql/l)::(--qi --/zsinq2; --q2/lcosq2;--qa 11 sin q2 )

E a sala (lesiva(la eni ielzLçao íl q

q2 tan q2 ; q2 ; q2 tan q2 ; - ;;Hz-)

-1
0
0

/i (:c)s q'z 0
l + /z sin qz 0

--/l cos q2 --l

qz títn qZ l q2 l qz tiut q2 ;
q2

cos qe

-l qz 0
0 --1 -- q2 tan qe 0
0 q2 --l

O deteinlii.tente de
Portanto a vai'iedilde de

el? é --l -- q2 tan q2,
e(luilíl)iio (-xisto

(lue ( diferente de zelo pífia q2 C (01 7)

A n-matriz .B é

l
(.A + .4' )

22

--2 --/l cos q'z

/[ cos qz -- 2 + 2/z sin q2
0 /z cos q2

0

lz cos q2
9

Na restrição de -B a /[l''''' s(3 tei(-Dias as cooidenitdas referentes il qi e q3 Assim.

B
'=

l
9 -i: .P: )
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que é definida negativa.

Concluídos (lue os pontos dít forno L (q2 tan q2; q2; qa tan q2) são pontos de e(luilibrio
inst áveis .



APENDICE
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APENDICE

Teorema: Dado izn] sistcilla Jil)e iz- (/e llz eqtzaçÕcs diÍercJJcia;s ordii)árias (!e ])osso m
cona n i[[cognitas, ]< ]]i < 1}, e tzn] iijtciva/o ltit t21 (: .R., existe ]zi]]a se/tzÇâo JJâo i]uJa do

sisÉelila qlie se alltz/a eJl] {! e t2:

Prova

Supomos o sistema de equa(:õ(.s

ai,IÕ'i +...+ai,,.+,:+i)i.i'yi+...+Z)i,«"y,.::0, 1 $Í S17z (,4.1)

Ou, vetoiialniente
< a.f; > + < /n;7 >= 0,

''": «i = (a{,- , , af,«) e Z,f = (bi.l , /)i.,. ) 1< i < 27z

Pol' llipótese, o sistema a.piesentít posto nitl,xinio zlz. Assim, existe tuna, matriz .4(t)
rzx7t não singular tal que ..4(t)ai(t) = f:i, Vi =1 ,. . . , ll} (cí é o i-ésimo vedor da base canónica
clo R':).

Co«:ide:o a va:lavei :«(t) d«d:- p.» -:(f) = (.4*(t))'''y(f). E«tã',, '(Z) = .4*(t)z(t) e
't(t) (t)«(t) + ..4*(t):i(t).

Substituindo na e(luação vetoiial a.cinta, obtemos

< ai; .4*# + .4*=i > + < Z)íi .4*:z: >:: úi+ < .4ai + .4Zii; z >:: 0

Definidos .Bí :: .4a.Í + ,4bl, \tn) t'(-tor comi ni (ooldenadas, e .B a matriz com as nz

liiillas (la(la,s poi -Z3Í.
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Z(l;m) + B(l;ni):l:(l;ni)+ .B(ni+l;n)7(nz+l;

zl

1:( 1 ;n}) ::

:Z;on+l;rt) ::

Bi,l ... l?-.".

1?(i;«.) '
237«,l . . . B"i.I"

231,ni+l . . . BI ,n

B(nl+l;n) ::

B'il.l,i+l ... Blil.,

)lição f\uid unentiLI do sistenlil

Ú = --B(1;,,.+1)y-

Assint, a solução do sistemil cle (-.(t.o.'s pznit ZL condição inicial z(i;«.)(
forma:

f

"(];«0(t) = -'P(t)/ l@-'(.:).B(«.+-;Ü(')z(«.+l;d(')I'/

Para (lue z(1;«.)(t2) também se anui(- é necessíi,rio e suficiente (lue

1(} ' '(s) -B( «.+ ] ; d(s);c( «.+i;d(5)l (/s

- f]v)

onde]

Toillamos d i villa, s(a.l l l( )S tJJ lll l l}

t : )

q

-0

il

(..4.2)

0 é da



Vamos tomar z,«+i , - . . , =,. conto fun(;i)es polinomiais:

k,,.+i

z«.+l(t) = >1: ':1í"'+ot.f, . . . ,z,.(t)

com grttus kf aindit nao deteinlinados, t

q (t) = 'P'' (t).B(«,+1;,0(Z)

coil] cooi'(leria(tas
'Pi.i ... q/l,,..,"

qJ «,.l

Assim, devemos tei:

lqli,l(s) 1>. c(','+')..j+ ...+ q'l,,.-,,,(.$) )1, c(")sjl(/s = 0,

I'P«.,i(s) >1, c(":+1).sj+ . . .+ q/,«,,.-«:(s) >1,c(")sjl(Zs = 0,

ou seja,
k ,,. + l f?

>, .(«'+D/ qJ..-(:).'j'/--+ ...+ >1'.1Í")/ q -,«-«:(')'j'/' - 0,
.f-o ã

A-,.+t !?

>, .o«+o/ @«..,(')'j'/'+ ... + l>'.S")/ ü'«:,«-«.(;)'j'z'
j-' ã

Com isso, concluímos (lue o vetou

. -('s"''''''; . . .; .l;lllTI'; . . . ; .(«); . .. ; .111')

Ü'''.'.

C
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deve ser perpen(licular aos vetoies

.z: - 0/ll ./1.'2,,..... ; ; al'l.-"o: ; /lll:l"''),

oi:t(le

al'.l=/ @í,l(s)sj(/s, l$i$,zz,l$/$«--«t,0$.j$kl
t l

Alem disso, como as f\ulç(')es polinoniiais z,,.+ll'.-l/i. devem se anular enl ti e
t2, os coeíicieiites c(1) devem aindit fonnai vetores perpendiculares a (ltti;tft . . . ;tf') e
(l;t2;t:;...;tÍ'), pala / = zl} + l,... ,li.. A existência de tais coeficientes segue do fato de
que os graus kl dos polinõnlios pod( ili ser arbitiit.rianiciite ÍLunlentados.

Ao final (leste pi'ocesso, obtentos 7i. flui(;oes (lue se aiiuliun enl ti e t2 e (lue I'esolvenl
(A.2). Substituindo eni (A.2) a ex])i( suão d(- :z: eni teinlos dc' '. concluímos que esta função
resolve (A.l).

E do fato cle z se anulei enl ti (' tZ, segue trivialnlente (lue o mesmo acontece com '
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