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RESUMO

Neste trabalho estuda-se a intera9ao, at raves de choques, entre
um oscilador harmonico e um carro de trilho de ar inclinado, analogo
ao sistema descrito na literatura como "bouncing-ball". A analise
teorica e a simula9ao prevem estabilidade e bifurca9ao nas fases do
oscilador em que ocorrem os choques, confirm ados pela experiencia.
As simula90es indicam a ocorrencia de caos, fate que foi confirm ado
experimentalmente. 0 sistema experimental de aquisi9ao de dados
produzido permite a utiliza9ao no ensino de gradua9ao.

Os dados experimentais gerados pelo sistema sac coletados por
uma interface de aquIsl9ao, que trabalha acoplada a um
microcomputador Apple II, e transferidos para um microcomputador tipo
IBM-PC, possibilitando uma analise rapida dos resultados obtidos. Para
a visualiza~ao das regioes de estabilidade, de bifurca~ao e do atrator
estranho, que surge na regiao de caos, foram desenvolvidos programas
graticos e de calculo, que permitem, tambem, realizar uma avalia9ao
da dimensao do atrator. as program as de simula~ao permitem ao aluno
realizar calculos e gerar graticos, variando os parametros de controle
do sistema.

No experimento foi utilizado coeficiente de restitui~ao £, de 0,22
e a dimensao fractal encontrada para 0 atrator foi 1,2.



In the present work the interaction between an harmonic oscillator
and an air track's glider is studied, analogous to the system described
in literature as the nbouncing-balln. Theoretical analysis and simulation
predict stability and bifurcation in the phases of the oscillator in which
occur collisions. The simulations indicate the occurrence of chaos, a

fact confirmed experimentally. The built up experimental data

acquisition system can be used in undergraduate teaching.

Experimental data generated by the system are collected by an

acquisition interface, which works linked to an Apple II microcomputer,
and are transferred to an 18M-PC type microcomputer, allowing quick
analysis of the obtained results. To visualize the regions of stability, of
bifu rcation and of the strange attractor, graph ic and calcu lation
programs were developed, which also permit an evaluation of the
attractor's dimension. The simulation programs allow the student to do
calculations and generate graphs, while varying the system's control
parameters.

In the experiment a restitution coefficient E, of 0.22 was used and
the found fractal dimension for the attractor was 1.2.



Introducao~

Nos ultimos anos a palavra caos ganhou novo significado no meio
cientrfico, passando de um termo qualificativo de desordem absoluta, a
denominar um novo campo de pesquisa, onde se estuda 0

aparecimento e 0 comportamento de instabilidades em sistemas nao-
Iineares 1). Seus resultados tem side aplicados nos mais diferentes

areas de pesquisa, desde comportamento de modelos de dinamica de
populaQ6es2,3) ao diagn6stico de problemas cardfacos e afins4),

passando por fen6menos frsicos, como turbulencia, dinamica nao-
linear, interaQ6es em plasma e laser5), s6 para citar alguns exemplos.

o trabalho em que foram apresentadas as primeiras
caracterfsticas de um sistema ca6tico foi 0 realizado por LorenzEl) em

1963, no qual, resolvendo numericamente as equaQaes diferenciais que
descreviam um sistema hidrodinamico, observou que as soluQaes
encontradas nao eram peri6dicas, ou seja, nao repetiam a sua hist6ria
passada, mas ficavam confinadas a uma regiao do espaQo de fase

descrevendo 6rbitas circu lares em torno de dois pontos. Esta reg iao
seria chamada, posteriormente, de atrator estranho (strange attractor).

Ele observou, ainda, que pequenas modificaQaes nas condiQaes iniciais
resultavam em estados completamente distintos, ap6s algumas

interaQaes,

Atualmente, sabemos que as duas caracterfsticas principais dos

sistemas ca6ticos sac a dependencia crftica das condiQaes iniciais e 0
confinamento das soluQaes do sistema a uma regiao do espaQo de
fase, denominada de atrator, que no caso dos sistemas ca6ticos recebe
o adjetivo de estranh05l,

Anteriormente, as instabilidades que apareciam em sistemas
mecanicos eram consideradas como obra do acaso ou fruto de rufdos
externos que nao podiam ser evitados, e seu estudo s6 era realizado
ap6s se efetuarem varias hip6teses simplificadoras, de forma a

eliminar a instabilidade. Com 0 atual desenvolvimento da informatica,
produzindo computadores mais poderosos, pode-se trabalhar com

sistemas sem tantas simplificaQaes, tornando os modelos mais reais.

Em trabalhos realizados entre 1978 e 1979, Feigenbaum 7,8)

afirma que os sistemas que apresentam sequencias de bifurcaQaes se



comportam de forma universal, independentemente da equaQao ou do
sistema de equaQoes que 0 descrevem. Ele chegou a um numero que e
calculado a partir dos pontos de bifurcaQao nesses sistemas;
demostrou tambem, matematicamente, que essa relaQao e universal.
Este numero e denominado 'Delta de Feigenbaum' e e calculado
atraves da expressao abaixo:

A- -A-
D = lim (. ~-1 )

11 __ A- -A
11+1 11

(1.01)

onde, A.n representa 0 valor do parametro de controle, no ponto em que

ocorre a bifurcaqao n.

A proposta deste trabalho foi utilizar um sistema mecanlco que
gere caos e apresente um mfnimo de para metros de controle, neste

caso apenas um. 0 sistema deve, tambem, apresentar caracterfsticas
didaticas que possibilitem a analise dos resultados obtidos e

repetitividade de comportamento, permitindo que se retome 0
experimento uma vez interrompido. Sistemas Hsicos envolvendo

diversos parametros existem em abundancia, porem a sua analise se
torna diffcil, devido a sua complexidade. Isso nao ocorre com 0 sistema

proposto, que e relativamente simples, 0 que e didaticamente
desejavel.

Este trabalho aborda aspectos do sistema ca6tico denominado
'bouncing-ball", que apresenta caracterfsticas didaticas de
simplicidade e coerencia dos calculos te6ricos com os resultados
experimentais, propiciando aos alunos de gradua9ao em Hsica contato
com sistema de coleta de dados via microcomputador e analise destes
por softwares de conversao e calculo.

Os sistemas ca6ticos supracitados apresentam, em sua maioria,
grande complexidade e trabalham com conjuntos de equa90es

diferenciais que sac soluveis apenas em algumas situa90es
particu lares.

Tuffilaro e Alban09) propoem a utiliza9ao desses sistemas para
introduzir 0 aluno de gradua9ao na ffsica dos sistemas ca6ticos,
partindo da analogia entre 0 sistema bouncing-ball e a equa9ao



logfstica estudada por May2l, e caracterizando as bifurcaQoes que
aparecem durante a evolu~ao de parametro alfa e 0 posterior ponto de
acumula~ao em que as bifurca~6es tendem para um numero infinito.

Pippard10) apresenta 0 sistema bouncing-ball como um dos mais
simples em que surgem as bifurca~6es. Ele estuda, tambem, 0

aparecimento de instabilidades quando 0 sistema evolui, aumentando
alguns parametros de controle. No capitulo 1 deste trabalho sac
apresentados alguns dos resultados obtidos por Pippard, no que se
refere ao primeiro ponto de bifurca~ao do sistema e a determina~ao da
regiao de trabalho do mesmo.

Urn trabalho semelhante ao presente foi 0 realizado por Martien
et a111), em que, com um sistema de coleta de dados computadorizado

semelhante ao desenvolvido neste trabalho, ele consegue reconstruir
um atrator tridimensional, medindo 0 intervalo de tempo entre duas

gotas sucessivas numa torneira.

o sistema que propomos apresenta a possibilidade de se

aprofundar no estudo de sistemas simples, pois possibilita adapta9ao a
diferentes sistemas, bastando que a grandeza a ser lida sejam
intervalos de tempo nao superiores a 300 Jls . A adapta9ao a outros

sistemas ja existentes na literatura passaria apenas pela adapta9ao
dos sensores e do melhoramento, se necessario, da interface coletora

de dados. 0 fato de os dados serem armazenados em disquetes abre
caminho para as mais diferentes analises. Este trabalho avan9a nesse
sentido sem, contudo, esgotar toda a informa9ao que pode ser retirada
desses resultados.

Durante 0 desenvolvimento do trabalho, tivemos conhecimento de
sistemas eletr6nicos que possivelmente seriam ute is no ensino do
"caos"; contudo, a proposta de um sistema mecanico em que 0

comportamento poderia ser totalmente observado, e com a
possibilidade de gerar arquivos de dados experimentais para posterior
analise com softwares de calculo e simula9ao, nos pareceu mais
atraente.



1 - Desenvolvimento Te6rico e Simula90es

1.1 Introdug8o

Neste capitulo sera desenvolvido, teoricamente, 0 problema
conhecido na literatura1,9,12·16 como "Bouncing-ball"[al. Serao tratadas
as condi~6es de equillbrio, estabilidade dessas condi~6es, bifurca~6es
e atratores.

o sistema experimental foi montado sobre um trilho de ar
inclinado onde, no ponto mais baixo de sua extensao, foi colocado um
pistao que se move senoidalmente, chocando-se com um carro que fica
livre no trilho, sujeito apenas a aca.o da forca gravitacional e a forca
normal. Na extremidade do pistao que entra em contato com 0 carro,
foi colocada uma esfera de borracha que possui coeficiente de
restituicao muito baixo, k = 0.22 - figuras (1.01) e (1.02). Como
mostrado na segunda parte deste capItulo, esse fate contribuiu muito
para 0 exito do experimento.

A primeira suposicao simplificadora e que a massa do pistao e
muito maior que a massa do carro, permitindo afirmar que 0 impacto
entre eles nao afeta 0 movimento do pistao, mas apenas a velocidade
do carro.

Na resolucao do sistema "bouncing-ball", como descrito por
Holmes14), e posslvel determinar as regi6es de estabilidade e os
pontos de bifurcacao, obtendo-se a descricao completa do
funcionamento do mesmo. Holmes considera que a amplitude de
oscilacao do pistao e infinitesimal, com parada com a amplitude de
movimento do carro. Porem, 0 desenvolvimento deste capItulo se
baseia nos resultados obtidos por Pippard10), que envolvem equac6es
transcendentais cuja resolucao envolve metodos numericos que
impossibilitam a determinacao algebrica total do comportamento. Por
esse motivo, serao determinadas, apenas, a regiao de estabilidade e a
primeira bifurcacao, em funcao dos parametros dispon fveis para 0

[a) Tradicionalmente este sistema consiste em uma estera elastica em movimento
vertical, que se choca com urn oscilador harmonico tambem vertical (ex.: raquete
oscilante e bola de t~nis). Neste trabalho esses elementos torarn substituidos por
urn carro de trilho de ar inclinado e urn mecanisme oscilante.



CapItulo 1 - Desenvolvimento te6rico e simulagoes

controle desse sistema. Ao final deste capitulo serao descritos alguns
detalhes relativos ao comportamento da transferencia de energia do
pistao para 0 carro.

1.2 Descrigao do sistema

Na figura (1.01) e mostrado 0 carro sobre 0 trilho de ar que se
encontra inclinado de um angulo e. Este desce pelo trilho com
acelera~ao y dada por g sen($). Na extremidade inferior do trilho ha
um pistao que oscila com freqOencia angular variavel 00, controlada
mecanicamente pelo experimentador. Sendo a amplitude de oscilayao
do pistao igual a A, a posi~ao do pistao em fun~ao do tempo e:

mg ".;-.._..
i/ e - - _ /
I -..

Com 0 sistema em funcionamento (figura - 1.02), 0 carro se move
livremente sobre 0 trilho de ar e se choca com 0 pistao oscilante. No
enesimo choque ocorrido entre ambos, V n e a velocidade do carro no
instante do choque e un a velocidade do pistao nesse mesmo instante.
Ocorrendo urn choque com 0 pistao na fase G>n' 0 pr6ximo s6 ocorrera
na fase «(0 tn + G>n)' Nesse intervale de tempo, 0 carro se movimenta

com aceleracao y, devido a inclinacao do trilho de ar. Desse modo, 0
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proximo ponto de encontro entre 0 carro e 0 pistao sera fornecido pela
expressao:

(1.03)

onde tn representa 0 intervale de tempo entre os choques n e n+1.

r 11_-_-_-11 v(t) y 11-_1 iv(t)

u(l) I -u(t) I

Figura 1.02 - Ponto de Choque, mostrando os instantes anterior e

posterior ao choque entre 0 carro e 0 pistao.

Colocando 0 sistema de referencia no pistao, a velocidade do
carro em relal;ao a este e resultado da soma das duas velocidades:

on de V n' e a velocidade de afastamento do carro apos 0 enesimo
choque.

No caso mais geral, 0 reencontro do carro com 0 pistao, apos urn
choque, ocorre numa outra posil;ao (fase) do pistao e, portanto, com
urn outro valor do modulo da velocidade.

Se apos uma sequencia de choques a velocidade do carro no
in stante em que ele atinge 0 pistao e sempre igual, em modulo, a
velocidade com que se afasta deste, choque ap6s choql'~, diz-se que 0
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sistema se en contra numa orbita[b) estavel ou numa orbita simples.
Nessa condiQao, a parcela de energia perdida no choque e reposta
pelo pistao.

A taxa de perda de velocidade em um choque entre do is corpos e
chamada de coeficiente de restituicao e e definida como 17) :

(1.06)

Ocorrendo 0 enesimo choque na fase ~n 0 choque seguinte

ocorrera, CO tn depois, na fase ~n+l:

As equalfoes (1.09), (1.07) e (1.04) regem 0 sistema "bouncing-
ball" para quaisquer valores de £ e C01. 4) .

1.3 Condi90es de estabilidade e instabilidade

A existencia de uma condilfao de estabilidade para 0 sistema sera
utilizada, durante 0 experimento, para determinar a regiao de trabalho
do mesmo. Neste caso, a inclinalfao do trilho de ar e a freqOencia
angular do pistao determinarao essa regiao.

[b) - 6rbita : e uma sequencia de pontos de encontro entre 0 carro e 0 pistao. No
caso da 6rbita simples, 0 ponto de encontro ocorre sempre na mesma fase do
pistao. Para 6rbita dupla, existem dois pontos de encontro distintos, que ocorrem
alternadamente. Generalizando, uma 6rbita de ordem n e formada por n pontos de
encontro distintos, que se repetem ap6s uma sequencia completa.
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Supondo que 0 sistema se encontre em equillbrio dinamico, onde,

a quantidade de energia que e fornecida ao sistema e igual a dissipada

por este, durante 05 choques sucessivos entre 0 carro do trilho de ar e
o pistao oscilante. Nessa condiQao, desenvolvem-se apenas 6rbitas
estaveis, em que os pont os on de ocorrem os choques sac sempre os
mesmos. As condiQoes para 0 estabelecimento dessas 6rbitas sac as

seguintes:

~n+l = ~n' V n+l = V n e, consequentemente, Pn+l = Pn (1.10)

Figura 1.03 - A seta descendente indica 0 sentido em que caminha 0

ponto minimo de instabilidade quando aumenta 0 valor de E.

A existencia de um ponto de estabilidade para uma determinada
frequencia angular do pistao pode ser compreendida a partir de
caracterfsticas do movimento harmonico, a saber: 0 ponto de
velocidade linear maxima do pistao ocorre quando ela passa pela
posi~ao de amplitude zero (n1t/2). Nessa situa~ao, ocorrendo um

choque, a quantidade de energia cedida por este ao carro do trilho de
ar e maxima e diminui a medida que 0 ponto de choque se afasta.
Ocorrendo alguma perturba~ao nesse comportamento, desencadeia
uma sequencia de corre~aes que obrigam 0 retorno as condi~aes de
equillbrio: se, por exemplo, 0 ponto de choque se desloca para cima na
trajetoria do pistao, a quantidade de energia cinetica fornecida por este
diminui, obrigando a que 0 proximo choque ocorra abaixo da posi~ao
do choque anterior, e assim sucessivamente, ate que a condi~ao de
equillbrio dinamico seja reestabelecida.

o conjunto de condiQaes (1.10) impostas sobre as equa~aes
(1.09), (1.07) e (1.04) resulta em:
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cos($n) = m 1t (l - E) / [ex (l + E)] (1.11 )

on de u=co2 All A expressao acima fornece a fase do movimento do

pistao em que ocorre 0 choque. Esse ponto e variavel, dependendo de

ex e de E. Na figura (1.03) e demonstrado como ocorre essa

dependencia.

A determinacao dos pontos em que ocorrem 6rbitas estaveis e
realizada a partir da equacao (1.11), observando que ela 56 e valida

para valores de ex e E que satisfacam a condicao de que cos(~n)<=l.
Assim:

on de ill s6 pode assumir valores inteiros positivos. po is representa 0

numero de ciclos do pistao entre dois choques sucessivos (figura
1.04). Essa condi~ao nao garante a estabilidade da 6rbita simples,
como sera descrito adiante. Esse ponto e uma condi~ao necessaria,
mas nao suficiente.

Figura 1.04 - Orbitas simples para diferentes val ores de m

Para valores de a. inferiores aos fornecidos pela equa~ao (1.12),
nao e posslvel a ocorrencia de 6rbita estavel. Nessa situa~ao, sac
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identificados dois comportamentos do sistema, em funcao do valor de
a:

_ a < 1, 0 carro se move solidario ao pistao. A
aceleracao exercida pelo pistao sobre 0 carro e sempre
inferior a acao da ace1eracao y (y > ro2A).

_ 1 < a < amin[c], ocorre a separacao entre as partes

m6veis, entretanto, sem que seja posslvel 0

estabelecimento de uma 6rbita estavel. 0 carro ainda
pode permanecer em contato com 0 pistao durante uma
parte do movimento deste ou se chocar diversas vezes
a cad a cicio do pistao.

Antes de iniciar os calculos para a determina~ao do ponto de
instabilidade, convem apresentar um resultado obtido por Pippard10)

para sistemas com duas equa~6es.

o sinal de k2 na segunda equa~ao determina do is criterios de
estabi lidade:

caso a) se 0 sinal de k2 for negativo, fazendo a
substitui~ao abaixo

k1 = S casCS) e k2 = S senCS)

existira um ponto de estabilidade para 0 sistema (1.14),
se 0 modulo de S < 1, e se S > 1, nao existira ponto de
estabilidade. Nessas situa~6es, a convergencia ou
divergencia e chamada focalldl. Se S < 1 ocorre

[el - -Pela equay8,o (13) amin = n 1t (1 - £) I (1 + £)
[d] - Converglmcia focal - convergencia em espiral da condiy8,o inicial ate 0 ponto
de equilfbrio.
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convergencia, nas sucessivas aplica~6es destas

equa~6es e se S > 1, ocorre divergencia.

caso b) se 0 sinal de k2 for positive sera necessarlo

fazer uma troca de variaveis, substituir Xn por (vn + un)

e Y n por (vn - Un)' Ap6s essa substitui~ao, chega-se ao

novo sistema de equa90es:

(1.14)

que convergem para urn ponto de estavel, com os
valores de I k} - k2 I < 1 elk} + k2 I < 1. Essa

estabilidade e chamada nodal1el, Os coeficientes de vn e
Un indicarao 0 comportamento do sistema de equac6es:

- se I k} - k2 I > 1 elk} + k2 I > 1, implica em
instabilidade nodal[tl

- se I k} - k2 I > 1 elk} + k2 I < 1 ou vice-versa,
implica em ponto de instabilidade em sela.

A utilizacao desses resultados depende do sistema de
coordenadas que esta sendo usado, e como 0 determinante e 0 traco
de uma matriz sac invariantes sob quaisquer transformac6es de
coordenadas. e conveniente utilizar esses invariantes para expressar
os criterios acima. Como decorrencia do sistema de equac6es (14):

i) para 0 caso (a), em que 0 sinal de k2 e positivo, as condic6es
de estabilidade e instabilidade sac determinadas apenas pelo valor de
S. Como 0 determinante da matriz formada pelos coeficientes. D. e

leI· Estabilidade nodal - soluC(oes reais. com decaimento exponencial semelhante
ao oscilador amortecido
IfI . Instabilidade nodal - soluC(ao oscilante com diverg~ncia



Capitulo 1 - Desenvolvimento te6rico e simulag6es

igual a S2. Utilizando as equayoes (1.15) e (1. 16), obtem-se que
k2 2=D_(r2 /4) e sendo k2 real, a primeira condiyso para estabilidade e que
D>r2/4. Porem, se D> 1, ocorre divergencia nas sucessivas interayoes das
equayoes do sistemaS) , A intersecyso dessas duas condiyoes fornece a
regiao de estabilidade focal, com convergencia em espiral ate 0 ponto
de estabilidade18),

I
3 0

[IT] - Estabilidade focal

[J -Instabilidade focal

Figura 1.05 - Regioes de estabilidade e instabilidade para sinal
negativo de k2.' A estabilidade focal s6 e possivel na regHio
interna da parabola.

ii) os pontos externos a parabola acima pertencem ao caso (b)
(sinal de k2

2 e negativo) e como no caso (a), os coeficientes de un e Vn

devem ter modulo inferior a unidade. Dessa forma, as condic;6es limites
para os coeficientes serao:

que, em func;ao de D e T, resultam em duas retas tan gentes a
parabola do item i) e que tem equac;6es:
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II-Estabilidade nodal

[ill - Instabilidade nodal

Figura 1.06 - Regi6es de estabilidade e instabilidade para sinal

positivo de k1

Utilizando as duas condi~6es, i) e ii), e posslvel delimitar a
reglao de estabilidade da 6rbita simples, que na figura (1.07) esta
confinada no triangulo formado pelos pontos (-1,0), (1,2) e (1,-2) .

•• - Estabilidade

Figura 1.07 - Regiao de estabilidade. A area preenchida e resultado da

uniao das duas condi~5es de estabilidade mostradas nas figuras
(1.05) e (1.06)

Ap6s 0 enunciado acima, podemos retornar ao equacionamento
do sistema "bouncing-ball", com a finalidade de delim itar a regiao de
estabilidade do sistema, e consequentemente determinando 0 ponto de
bifurca~ao.

Quando 0 sistema se encontra em uma 6rbita simples estavel,
onde 0 carro atinge 0 pistao sempre com a mesma velocidade V no
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instante em que 0 pistao se move com velocidade u, a rela~ao
existente entre essas duas velocidades e dada pela defini~ao de
coeficiente de restituil{ao (1.06):

(u / V) = (l - E) / (l + E) (l.17)[g)

Supondo que 0 encontro sempre ocorre no mesmo ponto da
trajet6ria do pistao, temos:

Zp = Zo sen(ffi to) (1.18)

Up = 0) Zo cas(O) to)

Nessas condi~6es, 0 intervale de tempo entre os choques
sucessivos sera sempre 0 mesmo. Na figura (1.03) foram mostradas
diferentes formas de como isso pode ocorrer.

Para 0 carro do trilho de ar, 0 intervale de tempo entre os
choques sucessivos sera. numa 6rbita estavel, 2V /y e para 0 pistao
2m1t/ rot onde m representa 0 numero de ciclos executados pelo pistao
entre dois choques sucessivos:

Lltcb = 2V /y = 2m1t/0)

o estudo da estabilidade e feito introduzindo-se uma
perturba~ao infinitesimal nas solu~6es Veto, para 0 equilibrio. figura
(1.08a). Analisando a situa~ao em que ocorre a desestabiliza~ao do
sistema.

(9) - e = (V' - v) / (V + v)
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V+ BV!

___ I j u __ u z+ oz; 1,+ 011

V+ BV;

_11 _

(b)

v + 0 v~
I_I 1 _

o Z + OZt;
2n1tto+--w+ ot2- ott

Figura 1.08 - Movimento do pistao e do cilindro com a perturba~ao

infinitesimal, nas velocidades V e u, posi~ao z e tempo t.

Realizando as substitui~6es abaixo, com a finalidade de
introduzir a perturba~ao no sistema em equillbrio:

A figura (1.08a) mostra 0 pistao e 0 carro no instante do
choque, ja com a perturba~ao. Nesse instante, a velocidade do pistao e
(u+ou 1), com:

onde a = 0)2 Po / Y.

Ap6s 0 primeiro choque, 0 carro sobe com velocidade (Y +
Oy'I)' figu ra ( 1.08 b). Utilizando a expressao (1.17):
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8V\ = E Bv 1 - (l + E) ya sen(ffio t) B tl (1.23)

Supondo que 0 choque seguinte nao ocorra no ponto (z+8z),
mas em (z+ozl) com Oz < OZI e, obviamente:

(1.24)

em consequencia a velocidade do carro no ponto do choque altera-se
de 8V 12=(Y/V)8z1, e assim, a velocidade de retorno nesse choque
sera:

(1.25)

Ap6s 0 primeiro impacto, 0 carro retorna com velocidade (V +
8V 2), figura (1.08 c), depois de decorrido 0 intervale de tempo
[(21tffi/ro)+8t2-8td. Utilizando a equa<;ao da cinematica para
acelera<;ao constante[hl, vem:

A expressao acima e utilizada para eliminar a dependencia de
8V'1 na equa<;ao (1.23). A primeira equac;ao para 0 com portamento das
perturba<;6es e:

onde A = ex sen(Wto).

A segunda equa<;ao e obtida reescrevendo-se (25) com 0 auxflio
de (27) e (17):

8v 2 - E8v 1 = - 0 + E) Y A 8tl + [y W cos(W to) (8t2 - 8tl)]/v 0.29)
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Rearranjando (1.29) e (1.28), obtem-se equaQoes semelhantes
as do sistema (14):

(1.30)

Xl = 1 . (1+El A;
(1.31 )

o determ inante da matriz formada pelos coeficientes (1.31) e
£2, resultado que restringe 0 sistema ao primeiro e quarto quadrantes

do gratico da figura 1.07. Com 0 valor de D fixo, a regiao de
estabilidade e determinada por T, que deve estar confinado na regiao
entre as duas retas tan gentes a parabola da figura 1.06, ou seja:

Substituindo os valores de T e Dli) na expressao acima, chega-
se ao ponto mlnimo em que 0 sistema esta em equillbrio:

a >= 1t m 0 - £)/0 + E) (1.33)

que e urn resultado identico ao obtido na secao anterior com
argumentos de estabilidade, e:

o valor de a para 0 ponto de bifurcacao e obtido considerando-

se 0 sinal de igualdade na expressao acima.

o comportamento do sistema e controlado pela variavel a, ou

seja, variando alfa passa-se por todas as situac6es posslveis, desde

[I] _ 0 = E2 e T = 1 - E2 - (1 +E) 2 A
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estabilidade ate situayoes mais complexas, passando por regioes de
estabilidade, bifurcacoes e caos.

No grafico da figura 1.09 sac mostradas as curvas referentes ao
primeiro valor de a em que 0 sistema apresenta comportamento

estavel, equayao 1.33, e 0 ponto de bifurcayao, equayao 1.34. Note
que, varian do 0 valor de alfa para um valor fixe de E, 0 sistema passa

por regioes de estabilidade e de bifurcayoes, ver tambem figura 1.16.
Na reglao entre os pares de curvas, 0 sistema apresenta
comportamento mais complexo, porem seguindo a ordem de evoluyao
normal dos sistemas que exibem comportamento ca6tico, caracterizado
pela sequencia de bifurcayoes ate a regiao de caos5,12,19).

Na seyao seguinte e demonstrado como foi feita a simulayao do
comportamento do sistema para valores de alfa que extrapolam as
situayoes consideradas ate agora.

Figura 1.09 - GnHico de ex contra t, rnostrando 0 prirneiro ponto para

o qual e possfvel estabelecer urna 6rbita e 0 ponto em que ocorre
a prirneira bifurcar;ao. Cada conjunto de curvas se refere a urn

valor de rn.
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Figura 1.10 - Cada par de curvas representa 0 primeiro ponto de

estabilidade (curva tracejada) e 0 primeiro ponto de bifurca~ao
(curva continua). Este gnHico e uma amplia~ao da figura 1.09,

para a regiao de trabalho do sistema experimental. Os pontos A e
B representam, respectivamente, 0 primeiro ponto de estabilidade
e 0 ponto em que ocorre a primeira bifurca~ao, para e = 0.22.



Capitulo 1 - Desenvolvimento te6rico e simulagoes

1.4 Simulagao do sistema mecanico

Nos calculos de simulaoao do comportamento das variaveis que
caracterizam 0 Ilbouncing-baW, foram utilizadas as equao6es resul-
tantes do desenvolvimento matemcHico da seoao 1.1. sob forma
adimensional:

(1.35)

(1.36)

As grandezas tn e V 0 foram substitu fdas por 'to e Vo'

respectivamente, para tornar as express6es (1.35), (1.36) e (1.37)
adimensionais.

Ap6s (n-1) choques, 0 eneslmo ocorrera com 0 sistema na
condiQao: <Po, 'to' Vo" A simulaQao e realizada substituindo-se estes

valores nas express6es (1.35) e (1.36), obtendo-se os valores de Vo+1

e <Po+ l' 0 calcu 10 de 'to+ 1 foi feito substitu indo os valores de V 0+ 1 e

<Po+l na expressao (1.05), resultando na seguinte equaQao

transcendental:
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obtem-se a expressao recursiva:

2
-(V2)aLn+l(lL aL n+l(l)COS(~n+l+a Ln+l(\)) - sen(~n+l) - sen(~n+l+aLn+lO))

'to+1(l+1)= --------------------------

-a Ln+l(\) + Vn+l + a COS(~n+l+a Ln+l(\)) (1.40)

onde, I e 1+1 representam a recursividade da expressao, isto a, 0 valor
de "(n+l(1+1) e obtido a partir de Ln+l(\), calculado na interacao anterior.

o algoritmo do program a de simulacao obedece a ordem exposta
acima, cuja listagem se encontra no Apendice A.

Na execu9ao deste programa sac definidos 0 numero de
intera90es que se deseja para cad a valor de alfa, bem como seu
incremento, e 0 numero de intera90es que devem ser desprezadas
como transiente. Alem desses valores, sac definidos os valores inicial
e final de alfa e 0 seu incremento. Antes de iniciar os calculos, 0

programa executa uma rotina para testar 0 valor inicial de alfa e, caso
ele nao seja suficiente para 0 estabelecimento de uma orbita, e
utilizado como valor inicial 0 valor mlnimo de alfa fornecido pela
equa9ao (1.33).

Na resolu9ao da equa9ao transcendental (1.38), as intera90es da
equa9ao (1.40) sac interrompidas quando a diferen9a entre os valores
obtidos para '!n+l. entre duas intera90es consecutivas, for menor que
10-5, ou seja:

Os resultados graticos do programa de simula9ao estao dispostos
a seguir foram obtidos com 0 programa Alfacom.pas para diferentes
valores do coeficiente de restitui9ao. Esse programa possibilita
tambem a gera9ao de graficos de velocidade do carro no instante do
choque em fun9ao de ex e intervale de tempo entre os choques
sucessivos em fun9ao do mesmo ex . A Iistagem desse programa se
encontra no ap€mdice B deste trabalho.

As bifurca90es previstas na se9ao anterior e i1ustradas na figura
1.09, aparecem na maioria dos graticos apresentados a seguir. Os

Si:RYIC::0 0 E IIiBLiC3'Ti::: A E i-;,'f6~-i~'A<;-A0 --'FO SC

FISICA
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cálcu los foram realizados para coeficientes de restituição de 0.2, 0.22
e 0.3, que são valores próximos ao do coeficiente de restituição
medido no laboratório durante a coleta de dados.

Nas simulações foi utilizada a condição de valor mínimo de alfa
para se determinar o ponto inicial de plotagem. Isso foi motivado pelos
problemas de "overflow" que ocorreram durante os cálculos. É
interessante notar que, na condição mínima de a, a fase de encontro

entre o carro e o pistão ocorre na fase zero do pistão, o que
justamente representa a posição em que este apresenta maior
velocidade linear e portanto transmitindo o máximo de energia para o
carro, possibilitando o estabelecimento de uma órbita estável. Com o
aumento do parâmetro a, a fase do ponto de encontro tende a

aumentar até a região em que ocorre a bifurcação.
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Todos os parametros estao plotados de forma adimensional ou
com grandezas arbitrarias.

5 T

Figura 1.11 - Grafico de intervalo de tempo entre os choques contra
a, com alfa variando de 2 a 3, incremento de alfa igual a 0.005,

coeficiente de restitui~ao £ = 0.2. Para cada valor de alfa foram

calculadas 180 intera~5es, das quais foram utilizadas no grafico
as (dtimas 50.
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Figura 1.12 - Grafico de intervalo de tempo entre os choques contra
ex. , com ex. variando de 2 a 3, incremento de alfa igual a 0.005,
coeficiente de restitui~ao £ = 0.3, e sendo calculadas 180
intera~5es para cada valor de ex. , das quais sao plotadas as ultimas

50.
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Figura 1.13 - GnHico de fase contra ex, com alfa variando de 2 a 3.0,
incremento de alfa igual a 0.005, coeficiente de restitui~ao E =
0.2, sendo calculadas 400 intera~6es para cada valor de ex, das
quais sao plotadas as ultimas 270.
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Figura 1.14 - Grafico de fase contra a, com alfa variando de 2 a 3.0,
incremento de alfa igual a 0.005, coeficiente de restitui<;ao £ =
0.3, sendo calculadas 400 intera<;5es para cada valor de a, das

quais sao plotadas as ultimas 270.
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Figura 1.15 - GnHico de fase contra a, com alfa variando de 2 a 3.0,
incremento de alfa igual a 0.005, coeficiente de restitui~ao e =

0.22 (valor de E. medido experimentalmente), sendo calculadas

180 intera~5es para cada valor de a, das quais sac plotadas as

ultimas 50.
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Figura 1.16 Grafico de fase contra a, com a variando de 2 a 6,

incremento de a igual a 0.008, coeficiente de restitui~ao de 0.22,
sendo calculadas 180 intera~5es para cada valor de alfa, das quais
sao plotadas as ultimas 50.
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1.5 - Caracteriza~ao de atratores

Suponha um sistema dinAmico dissipativo partindo de uma
condiQao inicial diferente do repouso, ap6s um intervalo de tempo. Por
ser dissipativo, ele devera atingir uma condiQao de energia mfnima,
caracterizando equilrbrio ou estabilidade. Paralelamente, no espaQo de
fase 0 volume ocupado pelas condiQaes iniciais diminui, ate atingir uma
regiao restrita deste. Esse subespaQo e chamado atrator20),

Um atrator de dimensao igual a zero e 0 existente na descriQao
de um oscilador harm6nico amortecido, onde 0 estado final do sistema
e representado por um ponto no espaQo de fase.

Um atrator com dimensao igual a 1 e aquele em que a situagao
final no espago de fase e linha fechada. Como exemplo, um oscilador
harmonico forgado amortecido.

Figura 1.17 - A elipse representa uma trajet6ria fechada no espayo de
fase e corresponde a urn oscilador harm5nico foryado amortecido.
P e q representam as coordenadas generalizadas de posiyao e
velocidade. As linhas que convergem para a elipse representam a
converg~ncia de condiyoes iniciais que nao sac de equiHbrio.

as atratores em que a dimensao e fracionaria sac chamados de
estranhos - "strange attractor" - e sac caracterrsticos dos sistemas que
apresentam comportamento ca6tico. Esse tipo de atrator e resultado de
uma seq uencia de contragoes ou dobramentos ("fold ing") em
determi nadas d iregoes, e expansoes em outras5,14,20). Restri nge a
regiao possrvel de energias a um subespago com volume finito no
espago de fase.
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Uma forma de caracterizar 0 atrator estranho e calcular a sua
dimensao20,21). E possfvel calcular um numero infinito de dimensoes,
utilizando a definiQao de dimensao generalizada, dada a seguir:

"Def.: considere um atrator contido num espaQo m-dimensional e
seja Xi, com i=1, ... N, uma seQao fin ita de uma trajet6ria discreta sobre

o atrator. Cobrindo-se 0 espaQo de fase com uma malha de celulas do
tipo rID e sendo M(r), 0 numero total de celulas que contem pontos da
serie Xi, a probabilidade Pt, de encontrar um ponto na celula k e dada

por:

N
Pk =lim(-N)

N->oo
k

onde, Nt e 0 numero de pontos na celula k. 0 conjunto infinito de
dimensoes generalizadas Dq, que caracteriza a estrutura inomogenea
estatica de um atrator, e definida atraves da qesima potencia de Pt,

como:

M(r)

1 log(LP:)
D = ---lim k=l

q (q-l) r ••••O logr

Embora, existam muitas definiQoes de dimensao, tres tem sido
usadas com maior frequencia20l para caracterizar a "estranheza" de um
atrator estranho; a saber: dimensao de Hausdorff, tambem chamada
dimensao fractal, dimensao de informaQao e dimensao de correlaQao21).

A dimensao fractal e calculada a partir da definiQao 1.42 com q = 0:

Do =-lim log M(r)
r~O logr

onde M(r) representa 0 numero de celulas de volume r que contem

pontos do atrator.
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Dimensao de informacao, calculada a partir de 1.42 com q = 1,

M(,)

LPk logpk
D

1
= lim-k=-l ---

, •..•0 logr
0.44 ).

e a dimensao denominada de correlaQao, calculada com q = 2,

0.45)

No capitulo 3, em que serao apresentados os resultados
experimentais, sera tambem apresentado 0 calculo da dimensao fractal
a partir dos resultados experimentais. Esses calculos serao realizados
utilizando-se 0 programa rubens09.m, listado no apendice A.

Nas figuras de simulaQao sac apresentados os atratores obtidos
a partir das equaQoes que regem 0 sistema mecanico, utilizando 0

valor do coeficiente de restitui~ao medido experimentalmente no
laboratorio.
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Figura 1.18 - 0 atrator foi obtido com a = 2,70, E = 0.22 e
utilizando-se 2000 pontos, sendo que destes foram desprezados os
200 primeiros como transiente. Nas figuras seguintes foi alterado
apenas 0 valor de alfa.
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1.6 - Energia no sistema mecanico

A determinaQao da energia media no sistema mecanico e
realizada utilizando a altura maxima que 0 carro do trilho de ar atinge
entre dois choques sucessivos. Para os calculos abaixo, 0 nfvel zero
de energia potencial foi adotado como sendo 0 ponto mfnimo de
movimentaQao do pistao.

No trabalho de Celaschi e Zimmerman12) foi dada a seguinte
expressao para a energia media:

onde 0 primeiro termo, na chave, representa a energia cinetica e 0

seg undo a energ ia potencial.

movirrent 0 do
carro

Figura 1.21 - GrHico mostrando a movimentalYao do pistao no tempo
e os pontos de choque entre 0 pistao e 0 carro do trilho de
ar. As alturas hn sao utilizadas para determinar a energia
potencial do carro.

A altura maxima e determinada a partir das equaQoes da
cinematica, que fornecem a seguinte expressao:
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(1.47)

myh

2 2~t2
E = m{y.A(l +senth 1)+ A2 XII , + A yXII + Y }

II 0/11- 2.ilf 2 8 (1.48)

onde X" = sen lP" - senl/>,._l· A energ ia med ia e fornecida pela med ia

aritmetica de todas as energias calculadas para 0 mesmo valor de a.

o resultado da simula~ao utilizando estas equa~6es e mostrado
na figura 1.19. Na primeira parte da figura, encontra-se 0 grafico da
energia media contra alfa e logo abaixo 0 de fase de choque, para
simples compara~ao dos resultados.
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Figura 1.22 - Na por~ao superior esta energia media (unidade
arbitraria) em fun~ao de a. e na parte inferior. fase em fun~ao de
a, em ambos considerando as 6ltimas 50 de 180 ca1cu1adas. 0
valor do incremento de a u tilizado foi de 0.005 e E =0.22.



2 - Sistema de aquisi980 e armazenamento de dados[a1

o sistema de aquisiyao e armazenamento de dados e composto

por uma interface paralela, um microcomputador Apple II, uma placa

anal6gica e sensores luminosos de fase zero e fase de choque.

Durante 0 funcionamento do sistema mecanico descrito no

capitulo anterior, os do is sensores luminosos (sensores de posiyao)

geram sinais de interrupyao de processamentolb], que indicam ao

microcomputador 0 instante de realizar uma leitura e qual a leitura a

ser feita.

A escolha de sensores luminosos para gerar os sinais de coleta

de dados traz duas vantagens: a nao-interferencia dos sensores com 0

sistema mecanico e a rapidez na gerac;ao dos sinais para a interface.

o gerenciamento das interrupc;6es e do armazenamento ordenado

dos dados e realizado pelo programa de coleta e armazenamento de
dados, doravante denominado PCAD.

2.1 Princlpio de medida

Seja T 0 perfodo de oscilac;ao do pistao e T c 0 tempo em que

ocorre um choque entre este e 0 carro do trilho de ar, medido a partir
do infcio do perfodo (fase zero). A fase <l>c correspondente a esse

choque sera

A determinac;ao de T e realizada por um sensor otico de

passagem, que detecta 0 instante em que um oriflcio, num disco
solidario ao eixo que movimenta 0 pistao, passa pela posic;ao de fase
zero (figura 2.01). Assim, cada revoluc;ao do pistao e responsavel por
um novo T. Mesmo que a rotac;ao do motor varie por interferencia do
experimentador ou por problemas na rede eletrica, 0 novo perfodo sera

[a] - Umaforma alternativade aquisictaode dadosque dispensaa usa do microcomputadore utiliza
urnregistradorXT comocoletorde dadosestctdescritanoapemdiceB.S.
[hJ - Sinal de interruPCfso:c6digo reconhecidopelo microprocessadorcomo chamada de um
componenteperiferic028).
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lido e incorporado aos dados, obtendo-se valores sempre corretos de

~c. Esta corre~ao automatica da varia~ao de frequencia ja foi utilizada

nurn trabalho de acustica22).

Para detectar a fase no instante do choque, utilizou-se urn sensor

otico solidario ao pistao e colocou-se no carro urn anteparo de forma

que, no instante do choque entre eles, 0 anteparo obstrua a passagem

de luz no sensor, possibilitando a detec~ao do instante do choque e,

indiretarnente, da fase deste.

o sistema de aquisi~ao de dados tern como objetivo registrar
todos os valores de ~c. Para isso, sac lidos todos os valores de Tee T,

em sucessivos perfodos de tempo, e armazenados em disco flexfvel.

As medidas dos intervalos de tempo T e T c sac realizadas pela
leitura de um contador. Este possui capacidade de contagem de 0 a
4096 e e acionado por um clock de 489Hz[e) .

Com 0 sistema em funcionamento, a cada passagem do eixo pela
posi~ao de fase zero e feita uma leitura de T, e ap6s a leitura 0

contador e zerado. Ocorrendo um choque, a fase do pistao elida e
armazenada na memoria, sem se alterar 0 estado do contador, ou seja,
o contador s6 e alterado na rotina de leitura de fase zero.

5e T c > T, 0 dado referente a T c sera armazenado na linha
seguinte, ficando uma linha preenchida com zeros. 0 valor do intervale
de tempo entre os choques sera dado pelo valor de T C' acrescido do
valor do perfodo T.

[el A frequencia de 498Hz e resultado da divisao do sinal de clock de 1MHz do rnicrocornputador per
2" . divisao realizada per urn contador binario CA 4020. Ver sec;ao 2.3.2.

SUVK;:O DE ErBllC r:::'::::A·E-:~-;·;OR·i:X;~~6-Ko_ IfQSe

FfSICA
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orificio

fotossensor
/

~ disco solidario ao
eixo de rotagao

fotossen sor

~ ~(ed0]====
~riffCiO

fototransistor

Figura 2.01 - Sistema sensor de fase zero, e composto por urn disco

solidario ao eixo que aciona 0 pisUio . 0 sinal de leitura da fase

zero e gerado quando 0 oriffcio no disco passa pelo fotossensor.

2.2 Diagrama de blocos do sistema de aquisic;ao de dados

No diagrama abaixo (figura 2.02) sac mostrados os componentes
externos da interface coletora de dados. A descriCao detalhada de
cada modulo com seu respectivo circuito eletr6nico se encontra no
apemdice B.

Como descrito na seCao 2.1, a cada leitura de fase zero e
necessario zerar a contagem. Para gerar esse sinal de reset do
contador foi utilizado um oscilador monoestavel, configurado para gerar
o sinal de reset ao final do pulso gerado pelo sensor de fase. Este, por
sua vez, tem comprimento suficiente para permitir a leitura do dado
antes que 0 contador seja zerado. (ver figura 2.05).
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sensor
de choque

interrup~a.o secund.
74121

sensor
de fase zero

interrup~ao pnorit.
74121

Figura 2.02 - Primeira parte do diagram a de blocos do sistema de
aquisi~ao de dados.

A figura 2.02 se refere a interface paralela, que fica instalada no
slot 3 do microcom putador. Ela e com posta por: um porto paralelo intel
825523), dois contadores binarios24) (CA 4040 e CA4020)[dl e um buffer
74LS125.

[d) 0 contador CA 4040 tern capacidade de contagem de 12 bits. ou seja. de 0 a
4096 e 0 CA 4020 tern capacidade para contar ate 16 bits sendo 4 internos24).
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sinal de
reset

MICROCOMPUTADOR
APPLE -II

divisor
4020 porto

paralelo
intel8255

unidade
de disco
flexlvel

contador
4040

Figura 2.03 - Segunda parte do diagrama de blocos do sistema de
aquisi9ao de dados, mostrando os componentes da interface
paralela.

2.3 Descric;ao da interface coletora de dados

2.3.1 Mapa da memoria do microcomputador Apple - II

A interface coletora de dados foi projetada para utilizar um
microcomputador de oito bits, do tipo Apple II, com 64K bytes. Para 0

seu desenvolvimento, foi utilizado um microcomputador Spectrum ed
que possui quatro slots para interfaceamento com dispositivos
externos.

Os microcomputadores da linha Apple II possuem a memoria
dividida, como na tabela apresentada a seguir:
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Intervalo de endere~o Memoria

$0 - $OFFUl RAM

$100 - $lFF RAM

$200 - $2FF RAM

$300 - $3FF RAM

$COO- $1FFF RAM

$2000 - $3FFF RAM

$4000 - $5FFF RAM

$6000 - $BFFF RAM

$COOO- $C07F E/S

Utiliza~io

programas do sistema

pilha do sistema (STACK)

pg. 1 de texto e grMicos de baixa
resolu~ao

pg. 2 de texto e graficos de baixa
resolu~ao

pagina grafica de aHa resolu~ao 1

pagina grafica de aHa resolu~ao 2

espa~o dos cart6es perifericos de
E/S

integer Basic, Applesoft, Monitor
etc.

[e] - Tabela extrafda de PIMENTEL. H. G.. 198625).
[f] - 0 sfmbolo '$' na frente dos numeros ou letras indica que 0 mesmo esta
expresso em base hexadecimal (0 a F)



Capítulo 2 - Sistema de aquisição e armazenamento de dados

2.3.2 Componentes da interface coletora de dados

A interface é formada por: geradores de pulsos (circuitos
monoestáveis, 7412126)), bufferes (7412526)), contadores (4040 e 4020)
e porto paralelo (intel 8255). Ela utiliza o sinal de clock do
microcomputador como referencial de tempo e os sinais gerados pelo
sensores para controlar a aquisição dos dados.

Como a freqüência de clock gerada pelo microcomputador é
muito alta (1Mhz) se comparada ao intervalo de tempo entre dois
eventos sucessivos de leitura, que variam de 0.2 a 4s, fez-se
necessário a divisão da freqüência de clock para se obter um sinal com
freqüência mais baixa. Para esse fim, usou-se um contador CMOS
4020, que possibilita divisões desde 2 (21) até 16384 (214). Utilizou-se
a saída que divide o sinal por 211 (2048), obtendo assim uma
freqüência da ordem de 489.28 Hz. Esta freqüência foi usada como
clock de um contador CMOS 4040 de 12 bits, possibilitando a contagem
de O (zero) até 4096, em 8.22s, tempo suficiente para o monitoramento
da fase zero e da fase de choque.

Os sinais gerados pelos sensores são utilizados pela interface
para interromper o programa de controle e armazenamento de dados, a
fim de que este realize as medidas de fase zero ou de fase de choque.

2.3.3 Programa de coleta e armazenamento de dados (PCAD)

O PCAD foi escrito em linguagem de máquina (Assembler) para
se obter maior velocidade na aquisição dos dados e maior espaço na
memória para os dados do sistema27.28). Ele foi instalado no primeiro
segmento de memória livre, entre as posições $1000 e $1300.

O PCAD utiliza os sinais de interrupção de processamento
gerados pelos sensores para identificar qual informação deve ser lida.
Ocorrendo um sinal de interrupção, o microprocessador term ina a
operação que estava em andamento, interrompendo a rotina em
execução e passando a processar a rotina de leitura correspondente ao
sinal de interrupção recebido.
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As funQoes executadas pelo PCAD sao:
- defini~ao dos espa~os de mem6ria destinados ao armazena-

men to de dados;
- defini~ao das posi~oes de mem6ria destinadas aos ponteiros de

armazenamento;
- defini~ao da forma de trabalho do porto paralelo (in tel -

8255);

- identifica~ao dos sinais de interrup~ao para leitura dos dados
tanto de fase zero como de fase de choque;

- armazenamento dos dados na memoria e
- verificayao do espayo disponfvel para 0 armazenamento dos

dados.

o PCAD foi escrito de forma a permitir a leitura de ate tr~s
choques, durante um cicio completo do pistao, isto e, e intervalo entre
duas leituras sucessivas de fase zero. Os demais choques que possam
ocorrer nesse intervalo sao ignorados.

2.3.4 - Fluxograma do PCAD

o fluxograma abaixo (figura 2.04) mostra todas as fases de
execu9ao do PCAD. No primeiro ponto de decisao, 0 ·S· indica 0

caminho seguido pelo programa em caso de interruP9ao
correspondodente. No primeiro ponto de decisao, 0 ·S· indica 0

caminho seguido pelo programa em caso de interrupcao de fase
(prioritaria) .

--~-"---,-~-c :;:~·.:,;:;;~i~<';-A·O- IF Q S C

FISiCA
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DEF. POS.
INICIAL
MEMORIA

FORMATA
8255

RESET
CONTADOR

RESETA
CONTADOR

AAMAZENA
FASE ZERO

Lt 8255
ROTINA ESPERA 5

MODIFICA
ROTINA ESPERA

AR MAZE NA
CHOQUE

Este bloco define as posic;6es de memoria para armazenamento
dos ponteiros do programa e da distribuic;ao dos dados na memoria.
Define, tambem, 0 formate dos dados que serao armazenados na
memoria. Configura os portos A,S e C do intel 8255 como dutos de
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entrada. Ap6s a execu~ao desses passos, vai para a sub-rotina "loop··
para aguardar 0 sinal de interrupoao prioritaria, iniciando 0 processo
de aquisioao dos dados.

SUB·ROTINA 1

Endere~o C6digo Mnemonico Comentario
1000 78 SEI ;desabilita interrup~ao (lirq)

1001 AOFC LDY #$FC ;carrega primeira parte do endere~o

1003 EA NOP ;da interrup~ao prioritaria (lirq)

1004 EA NOP
1005 8C FE 03 STY $03FE
1008 A01F LDY #$lF ;carrega primeira parte do ponteiro

lOOA 84CC STY $CC ;de armazenamento
lOOC AO 10 LDY #$10 ;carrega segunda parte do enderec;o
100E 8C FF 03 STY $03FF ;da interrupc;ao prioritaria (/irq)

1011 A09B LDY #$9B ;carrega palavra de controle

1013 8C C3 CO STY $COC3 ;envia palavra para 0 porto

1016 AOF8 LDY #$F8 ;carrega segunda parte do ponteiro

1018 84CB STY $CB ;armazenamento

101A A005 LDY #$05 ;carrega palavra teste de interrupc;ao
101C 84 12 STY $12 ;no enderec;o $12 da pagina zero
101E 58 CLI ;habilita interrupc;ao
101F 4C AO 10 JMP $lOAO ;vai para 0 rotina loop.
1022 EA NOP

1050 AD C2 CO LDA$COC2 ;le c6digo de interrupc;ao

1053 C512 CMP $12 ;compara a palavra teste com condic;ao
1055 3003 BMI $105A ;de interrupc;ao
1057 2050 11 JSR $1150 ;vai pI sub-rotina de interrupc;ao
105A 4C 50 10 JMP $1050 ;retoma ao infcio da sub-rotina.
105D EA NOP

lOAO EA NOP
lOA 1 EA NOP

10A2 EA NOP
lOA3 4C AO 10 JMP $lOAO ;vai para 0 infcio da rotina de
lOA6 EA NOP ;espera
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A execucao da primeira parte dessa rotina, do endereco $1000 ao

$1022, produz modificacoes na memoria e no registrador IIV" , Nas
posicoes de memoria abaixo, estao listadas as modificacoes e as
funcoes que cad a uma delas realiza durante a execucao do PCAD:

- $CB: F8
- $CC: IF

- $3FE: FC
- $3FF: 10

;numero c6digo que indica interrup<;ao secundaria
;($05)

;posi~ao da mem6ria onde se inicia 0 armazenamento
;dos dados ($IFF8)

;endere~o da mem6ria onde se Iocaliza a sub-rotina
;de interrup<;ao prioritaria, que realiza a leitura da
;fase zero

;configura 0 porto paralelo intel 8255, enviando a
;palavra de controle $9B para a posi~ao de mem6ria
;correspondente.

;0 ultimo valor processado por esta sub-rotina fica
;armazenado provisoriamente neste registrador

Na segunda parte da sub-rotina, 0 contador do programa
(program counter) vai para 0 endere90 $10AO e passa a executar uma
sub-rotina "loop", aguardando um sinal de interruP9ao (lirq), que indica
interruP9ao para leitura de fase zero. Ocorrendo esse sinal, a sub-
rotina correspondente modifica a sub-rotina "loop", direcionando-a para
a sub-rotina "loop" que executa a leitura do porto C a espera do sinal
de choque. Esta esta situada entre os endere90s $1050 e 1050. Nesse
perfodo, 0 valor contido no registrador "A" (acumulador) e
constantemente alterado pelas repetidas leituras do porto C.

2.3.4.2 Segundo bloco do PCAD

Sendo identificado um sinal de leitura de fase de choque pela
sub-rotina de leitura do porto C, 0 PCAD executa a sub-rotina referente
a leitura da fase do choque, e 0 posterior armazenamento desta na
memoria. Completado esse cicio, 0 PCAD retorna ao "100;:>11inicial.
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SUB·ROTINA 2

Endere~oC6digo Mnemonico Comentario
1150 AD COCO LDA$COCO ;1eitura byte menos significativo
1153 AE C1 CO LDX $COC1 ;1eitura byte mais significativo
1156 C8 INY ;incr. do ponteiro de armazenamento
1157 91 CB STA ($CB),Y ;armazena byte menos significativo
1159 C8 INY
115A 8A TXA ;transf. dado de X para acumu1ador
115B 91CB STA ($CB),Y ;armazena byte mais significativQ
115D EA NOP ;do dado
115E EA NOP
115F EA NOP
1160 EA NOP
1161 60 RTS ;retorna para sub-rotina loop
1162 EA NOP
1163 EA NOP

A execu~ao sub-rotina 2 acarreta as seguintes modifica~6es:
- Y: Y +2 ;ponteiro de armazenamento secundario; durante a

;execu9ao do PCAD, 0 registrador Y e incremen
;tado duas vezes, com a finalidade de completar a
;seqtiencia de armazenamento
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Diagrama de tempos do cicIo de aquisi~ao do dado de choque
Lltl

T duralfao da sub-rotlna
sibil ---------- L

r/ wrt
sinal de armazenamento :Llt~:
------lflJ~-

read sinal de leitura do choque
In _

Figura 2.05 - Diagrama de tempos da aquisi~ao do choque, onde os
valores dos intervalos de tempo, em microssegundos, san:
~tl=33,4, ~t2=44,0, ~t3=7.0 e ~t4=19,0.

No diagrama de tempos acima, 0 motive para 0 comprimento de
pulso de interrupcao secundaria (int) ser tao longo e permitir 0
reconhecimento deste sinal durante a execucao da rotina "loop", de
leitura do porto C, independentemente de on de se encontre 0 "program
counter" dentro da rotina.

o componente utilizado para gerar 0 sinal interrupgao (circuito
74121) foi configurado para gerar um pulso com comprimento de 331..ls,
garantindo 0 reconhecimento do mesmo por parte da rotina.

Este bloco e responsavel pela leitura da fase zero. No instante
em que 0 pistao passa pela posigao de fase zero, a interface envia 0
sinal de "interrupt request" (lirq) para 0 microprocessador. 0 sinal
interrompe a rotina que estava em curso, armazenando os dados
necessarios para que, ap6s a execucao da rotina listada abaixo, 0
microprocessador recomece do ponto em que foi interrompid027.28).

Ap6s 0 armazenamento desses dados, 0 microprocessador passa a
executar a sub-rotina 3.
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A sub-rotina 3 inicialmente Ie os portos A e 8 e em seguida
armazena os dados na memoria. A parte final da rotina realiza 0 teste
de preenchimento da memoria disponfvel para 0 armazenamento dos
dados. Se esta estiver totalmente preenchida, a aquisicao e
interrompida.

Endere~oC6digo Mnemonico Comentario
10FC 78 SEI ;desabilita "interrupt request"

10FD ACCOCO LDY $COCO ;leitura do byte menos significativo

1100 AE C1 CO LDX $COC1 ;leitura. do byte mais significativo

1103 8C 40 10 STY $1040 ;armazena dado na posi9ao $1040
1106 AO 00 LDY #$00 ;carrega ponteiro auxiliar
1108 A908 LDA#$08 ;carrega incremento de pagina
110A 18 CLC ;limpa flag de carry

110B 65CB ADC$CB ;soma conteudo do acumulador a posi~ao
110D 85CB STA$CB ;de mem6ria $CB
11OF 9003 BCC $1114 ,
1111 E6CC lNC $CC ,
1113 EA Nap ,
1114 AD 4010 LDA$1040 ,
1117 91 CB STA ($CB),Y ;armazena dado na mem6ria
1119 C8 lNY ,

IlIA 8A TXA ,
111B 91CB STA ($CB),Y ;
I11D A25F LDX#$5F ;teste de mem6ria; se estiver
111F E4CC CPX $CC ;completa, vai para 0 final da

1121 DO 06 BNE $1129 ;rotina de interrup9ao
1123 A2FO LDX#$FO ,
1125 E4CB CPX$CB ,

1127 FO 02 BEQ $1124 ,
1129 A250 LDX $50 ;encerra rotina de espera

112B 83 A4 10 STX $lOA4 ;e habilita rot. loop
112E 58 CLl ;habilita interruP9ao
112F 40 RTI ;retoma da interrup~ao
1130 4C 0012 JMP $1200 ;vai para a rotina fun
1133 EA Nap ,
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llFF EA NOP
1200 78 SEI ;oosabilitainterru~o
1201 205012 JSR $1250 ;sinalde termino da aquisi~o
1204 2050 12 JSR $1250
1027 4C 00 00 JMP $0000 ;encerra aquisi~o

A mem6ria estando completa, a sub-rotina 3 encerra 0 programa,
dando um alarme para indicar que a mem6ria esta cheia, e retorna 0

microprocessador para 0 ambiente Basic de trabalho, para que se
processe a transferencia desses dados para um disco flexfvel.

Durante a execu9ao dessa rotina, sac alterados os seguintes
endere~os e registradores:

- $CB
- $CC

;0 ponteiro de armazenamento de dados contido
;nesses endere~os e incrementado

;este endere~o recebe 0 valor $50, redirecionando
;a sub-rotina loop para a rotina de leitura do porto
;C, babilitando a interrup~ao de leitura da fase de
;cboque
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Diagrama de tempos do cielo de aquisi~ao do dado de fase

irq sinal do sensor

r I w sinal de leitura

res sinal de reset

~ t s dur~ao da sub-rotina
,

---t:.-ts---L

Figura 2.06 - Diagrama de tempos do tereeiro bloeo do PCAD.

responsavel pela aquisi9aO da fase zero. Neste diagram a os
valores dos intervalos de tempo (em microssegundos) sao:
~tl = 51,4, ~t2 = 12,0, ~t3 = 7,0, ~t4 = 1,8 ,
~t5 = 102,8.



3. Resultados Experimentais

3.1 - Regiao de trabalho

Com a finalidade de garantir 0 movimento harmonica do pistao
que impulsiona 0 carro do trilho de ar foi utilizado um sistema
IIKearfottll, formado por um disco girat6rio onde se fixa um segundo
disco menor e em posi~ao excentrica ao eixo. Sobre 0 segundo disco
existem do is pinos que tem dupla finalidade guiar 0 movimento do
segundo disco e oscilar 0 pistao que impulsiona 0 sistema, figura 3.01.
Este dispositivo nao suportou choques intensos durante a realiza~ao
dos experimentos.

Figura 3.01 - Oscilador Kearfott. A letra "A" representa a amplitude

de oscilac;:ao e a flecha 0 sentido. Veja apendice D. figura D.03.

Para garantir a integridade do oseilador linear determinou-se,
empirieamente, que a inelina~ao maxima do trilho de ar nao deve ser
superior a 1.5°. Por outro lado, se a inelina~ao for inferior a 0.35°, 0

sistema nao apresenta estabilidade sufieiente para 0 apareeimento de
6rbitas simples ou bifurea~6es.

A medida da inelina~ao do trilho de ar foi determinada utilizando
o intervalo de tempo gasto para 0 carro pereorrer uma distaneia de 50
em, partindo do repouso:

e = arcsen(2 ~S/~t2 g)

para ~S = 50 em e 9 = 9.8 m/s2 temos:
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e = arcsen(l/9.8 ile) (3.02)

o coeficiente de restitui9ao entre 0 carro e 0 pistao foi medido no
laboratorio, sendo encontrado 0 valor de 0.22. Alguns graficos
apresentados no capitulo 1 foram calculados com este valor de
coeficiente de restitui9ao.

3.2 Gnlficos de <\> x a

As coletas foram efetuadas apenas com as interrupcoes
necessarias para descarregar os dados em disquete. Cada interruP9ao
demora aproximadamente 2 minutos.

Durante a utilizac;ao do sistema de aquisic;ao de dados, a durac;ao
de uma coleta depende diretamente da inclinac;ao do trilho de ar, po is
esta determina a velocidade angular do pistao na regiao de trabalho.
Quanto maior a inclinac;ao do trilho, maior a velocidade angular do
pistao para que se estabelec;a uma 6rbita simples. Isso decorre da
expressao que define 0 parametro a:

As figuras 3.02 e 3.03 sac resultantes de coletas, on de a
variac;ao do parametro de controle a foi obtida pelo ajuste do cambio
de disco que transmite a rotac;ao do motor para 0 oscilador linear. 0
ajuste e manual e discreto, provocando "riscos" verticais
caracterfsticos. Nas simulac;oes apresentadas no primeiro capItulo,
riscos verticais semelhantes aparecem devido ao incremento discreto
na variavel a durante os calculos.
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Figura 3 .02 - Coleta realizada com 0 trilho de ar inclinado de 0.45
graus (0 carro gastou 3.6s para percorrer 50cm no trilho de ar
inclinado). A figura contem aproximadamente 2000 pontos.
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Figura 3.03 - Resultado de uma coleta realizada com 0 trilho de ar
inclinado de 0.8 graus (aproximadamente 6000 pontos).

Na sel;ao 1.6 foram apresentadas varias express6es para 0

calculo da dimensao de atratores. Aqui sera utilizada a de Hausdorff,
tambem denominada dimensao fractal ..

Nos graficos a seguir sac apresentados, na parte A, os atratores
resultantes da computal;ao de <1>n em funl;ao de <1>n+l e na parte S, em
grafico de <1>n em funl;ao de <x, a parcela dos dados correspondentes ao
atrator.
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Figura 3.04 - Parte dos pontos do arquivo disposto na figura 3.01,
mostrando 0 atrator - fn em fun~ao de fn+ 1 - na parte A. Na
parte B e apresentado 0 grafico de fn em func;ao de ex
correspondente a esses pontos. Corresponde a primeira
metade dos pontos do grafico 3.02.
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J .
i

I-3
-1.5

Figura 3.05 - Parte dos pontos do arquivo disposto na figura 3.01,

mostrando 0 atrator - fn em fun~ao de fn+ 1 - na parte A . e na
parte B e apresentado 0 grcifico de fn em fun~ao de ex.
correspondente a esses pontos. Segunda metade dos pontos do
gnifico 3.02.
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Figura 3.06 - Parte dos pontos dos arquivos disposto na figura 3.02,
mostrando 0 atrator - fn em funf;;ao de fn+ 1 - na parte A, e na
parte B e apresentado 0 grafico de fn em fun~ao de ex
correspondente a esses pontos. Primeira de quatro partes em
que foram divididos os pontos do grafico 3.03.
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Figura 3.07 - Atrator (parte A). Regiao correspondente do grafico de

fase de choque em fun<;iio de alfa (B).
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Figura 3.08 - Atrator ( A). Regiao correspondente do grafico de fase
de choque em fun~ao de alfa (B).
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Figura 3.09 - Atrator ( A). Regiiio correspondente do grafico de fase
de chogue em fun<;iio de alfa (B),
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A partir dos resultados experimentais apresentados nas figuras

3.08 e 3.09 sob forma de atrator, calculou-se a dimensao fractaI20,21)

dos atratores apresentados e do atrator resultante da soma de todos os
pontos, das duas figuras. Para esta finalidade, foi utilizada a definic;ao
de dimensao dada pela equac;ao (1.47), na sec;ao 1.6, que utiliza 0

algoritmo "box counting", que se resume, em realizar divis6es

consecutivas na regiao ocupada pelo atrator, particionando 0 espac;o

em celulas iguais, contanto quantas dessas celulas contem pontos do

atrator. As celulas sac do tipo rm, onde m representa a dimensao do

espayo que contem 0 atrator.

Nas tabelas 3.01, 3.02 e 3.03 os valores de r correspondem a
partic;ao realizada nos eixos da fase de choque (n) e (n+1). Por
exemplo, r = 2 significa que os eixos foram divididos em duas partes
cad a um, resultando num espac;o dividido em quatro partes iguais; se r
= 3 significa que foram divididos em tres partes, resultando em nove
partes, e assim sucessivamente.

Os atratores expostos nas figuras 3.08 e 3.09 possuem 925
pontos cad a um. Para estes, foi realizada a partic;ao do espac;o ate a
ordem 30, que resultou em 900 celulas. Para 0 atrator resultante da
soma, com 1850 pontos, a partic;ao foi realizada ate a ordem 34, que
corresponde a 1156 celulas.

Para realizar as calculos da determinac;ao do numero de celulas
que continham pontos do atrator, na partic;ao 34, um microcomputador
IBM-PC/AT - 386/33MHz levou 34 minutos, manipulando uma matriz
com 1850 choques.

Os dados dispostos nas tabelas 3.01, 3.02 e 3.03 foram utilizados
para fazer uma regressao, partindo de r = 4 ate 0 maior valor de r. 0
coeficiente de inclinac;ao da reta de regressao e a dimensao fractal
para a atrator exposto na figura correspondente20.21).
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M(r) Log (r) Log(M(r))

\

I

1 1 0 0
I

2 I 4 0.301 0.602

3 8 0.477 I 0.903

4 11 0.602 1.041

6 18 0.778
\

1.255

8 25 0.903 1.397

10 37 1 1.568

12
\

44 1.079 1.643

14
\

51 1.146 1.707

16 63 I 1.204 1.799

18 73 1.255 1.863

20
\

85
\

1.301
\

1.929

22 I 92 1.342 1.963I
24

\
107 1.380 2.029

26 119 1.414 2.075

28 128 1.447 2.107

30 146 1.477 2.164
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Figura 3.10 - Obten<;ao da dimensao fractal do atrator (dimensao de

Hausdorff). as pontos se referem it tabela 3.01 e a reta foi

calculada atraves de regressao matematica.

Para 0 grafico 3.10 0 valor encontrado para a dimensao fractal,
do atrator foi
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\ r-1 M( r) I Log (r) Log(M(r))I

1 1 I 0 0I

\

,

2 4 I 0.301 0.602
I,

3 I 9 I 0.477 0.954
I

4 I 13
\

0.602 1.113

6
\

24 I 0.778 1.380

8 35
\

0.903 1.544

10 42 I 1 I 1.623

12 51
j

1.079 1.707I
!

14 I 59 I 1.146 I 1.770 I

16 I 67 i 1.204 I 1.826
I

18
\

79
\

1.255 1.897

20 I 90 I 1.301 I 1.954
I

22 101 I 1.342 I 2.004
I

24 113 I 1.380 2.053

26
\

120 I 1.414 I 2.079

28 131 I 1.447 2.117

30 146 I 1.477 2.164
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Figura 3.11 - Obtenc;ao da dimensao fractal do atrator. Os pontos se

referem a tabela 3.02 e reta foi calculada atraves de regressao

matematica.

Para 0 grcHico 3.11 0 valor encontrado para a dimensao fractal do
atrator foi
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Tabela 3.03

r-1 M(r) Log(r) Log(M(r))

1 1 a a
2 4 0.301 0.602

3 9 0.477 0.954

4 13 0.602 1.113

6 20 0.778 1.301

8 36 0.903 1.556

10 44 1 1.643

12 54 1.079 1.732

14 65 1.146 1.812

16 73 1.204 1.863

18 87 1.255 1.939

20 104 1.301 2.017

22 115 1.342 2.060

24 130 1.380 2.113

26 141 1.414 2.149

28 153 1.447 2.184

30 169 1.477 2.227

32 185 1.505 2.267

34 200 1.531 2.301
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Figura 3.12 - Os pontos se referem a tabela 3.03. que foi obtida pela
soma dos pontos dispostos nas figuras 3.07 e 3.08.

Para 0 grafico 3.12 0 valor encontrado para a dimensao fractal do
atrator foi:



4 . Discussao

4.1 Interface de aquisi9ao de dados

A interface foi desenvolvida pressu pondo que 0 intervalo de

tempo entre dois sinais de contagem (ciock) e de 2,04 milissegundos

(freqQencia do "clock" de contagem igual a 489,28Hz). 0 tempo gasto

pela interface para coletar um dado de fase de choque ou fase zero

nao e superior a 300J!s. Por esse motivo, nao houve preocupa~ao com

a otimizayao do programa de aquisiyao, nem em utilizar mem6rias para

o armazenamento provis6rio dos dados ou ainda um microcomputador
mais moderno e poderoso. A principal vantagem do usa do Apple II e
que este equipamento pode permanecer a disposi9ao do experimento.

Durante a serie de coleta de dados nao ocorreram interruP90es
de fu ncionamento da interface ou quais q uer outros problemas

decorrentes de mau funcionamento do circuito eletronico.

A forma escolhida para realizar a coleta dos dados do sistema
mecanico procurou utilizar ao maximo a mem6ria do microcomputador,

sem alterar os espa90s destinados ao armazenamento de programas
ou dados dos programas. Com esse fim, foram utilizadas apenas os

espa90s de mem6ria destinados aos graficos de alta resolu9ao. Nestas
regioes foi possfvel armazenar aproximadamente duas mil oscila90es
do pistao, leitura de fase zero, por arquivo coletado. Entre duas
leituras sucessivas de fase zero ha espa90 para armazenar ate tres
choques entre 0 pistao e 0 carro do trilho de ar.

Com 0 intervalo de tempo medio entre dois sinais consecutivos
de fase zero variando de 0.7s a 2s, 0 tempo de coleta dos dados variou
de, aproximadamente, 30 minutos a 1h30min, tempo em que 0

compressor de ar permaneceu ligado continuamente. Ap6s 0 intervalo
de duas coletas, ele era desligado para resfriamento e posterior
reinfcio da coleta.

SERVIC;:O DE BIBLlOHCA E i·;~-FC)R~XAC;Xo- \Fose
flS leA
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Os resultados das simula90es apresentadas no capftulo I, sob
forma de graficos de fase de choque contra alfa e intervalo de tempo
entre os choques, contra alfa apresentam 0 comportamento tfpico dos
sistemas ca6ticos enunciado por Ott5), que se baseia na sequencia:

o deslocamento do primeiro ponto de bifurca9ao em fun9ao do
coeficiente de restitui9ao, demonstrado na figura 1.09 e 1.10 com
calculos baseados no desenvolvimento da se9ao 1.2, foi comprovado
pelas simula90es das equa90es que descrevem 0 sistema, para
diferentes valores do coeficiente de restitui9ao. Na figura 1.13 (£=0.2),

o primeiro ponto de bifurca9ao aparece quando a = 2.5 e na figura 1.14

(£=0.2), quando a = 2.1. Estes resultados estao em concordancia com

o apontado no grafico da figura 1.10, pela letras A e B.

Na simu la9ao realizada a partir da expressao de energ ia media
do carro - equa9ao 1.48 figura 1.22 - obtivemos resultado coerente com
os obtidos por Celaschi e Zimmermam12), ate a regiao da segunda

bifurca9ao. A partir deste ponto a energia media apenas aumenta sem
apresentar padrao definido.

Os resultados obtidos com a interface mais sistema mecanico sac
mostrados no capftulo 3 - figuras 3.02 a 3.09 -,

Na figura 3.02 e apresentada uma bifurca9ao obtida com baixa
inclina9ao do trilho de ar onde, para manter 0 sistema em
funcionamento, 0 pistao dispende pouca energia. Nessa figura sac bem
nftidas a bifurca9ao e a regiao de estabilidade.

No gratico apresentado na figura 3.05, - G>n x G>n+ 1, a bifurca9ao e

bem nftida, representada pelos dois acumulos de pontos, ja esb09ando
a tendencia de forma9ao de um atrator, quando do valor de alfa for
aumentado 0 suficiente para que 0 sistema entre em regime ca6tico.

Na figura 3.03 sac mostrados diversos arquivos coletados com a

mesma inclina9ao do trilho de ar; porem, nesta situa9ao, a quantidade
de energia que deveria ser fornecida pelo pistao para 0 carro e maior,
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pois a inclinayao do trilho e maior. A reglao vazia que caracterizaria a
bifurcayao aparece preenchida por uma nuvem de pontos; porem, isto
pode ser devido a maior inclinayao do trilho de ar, que obriga 0 pistao
a fornecer maior quantidade de energia para 0 carro.

o deslocamento do ponto de bifurcayao nos graticos

apresentados nas figuras 3.02 e 3.03, indica que 0 coeficiente de
restituiyao entre a esfera de borracha e 0 carro do trilho de ar,

provalvelmente, nao e constante, diminuindo com 0 aumento da
intensidade dos impactos,

Diversos autores'3-15) descrevem a simetria do atrator
"horse-shoe" ou ferradura, sendo considerada como normal.

exemplo, na figura 4.01 e mostrado 0 atrator de Henon,
teoricamente a partir de um sistema de equayoes.

como
Como
obtido

::.;; .;l'tapa:.de;:Ha:non;coN :a.;;;;1.4a:h.:;:;8.3:
:. ~... ..:: ..: ' .~:: ..!' '!"!' !!"!!" , .. t • , f! .. « • ,. • •. ,

:;i;

,,', .i;,-.: i. .".;;,-;""'..

. : ... : .. ~ ·1 ~.. H .. : ... ~
; 8;, ~ r.'.: ~::'.": I

I,:
.; ..; I:.;; ; ; .

. . t: .

Figura 4.01 - Atrator de Henon. obtido a partir das equa~oes de
Henon. calculando-se 5000 pontos. A dimensao fractal deste
atrator e 1.2621).
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Nas figuras 3.08 e 3.09 sac apresentados os atratores obtidos

experimental mente. Os dois resultados estao bem pr6ximos, em forma.
ao atrator de Henon, obtido por meio de simulayoes.

Simm20) calcula a dimensao de atratores para alguns sistemas.
Porem. esse calculo e realizado utilizando-se nOimalmente mais de oito
mil pontos para uma dada condi9ao do sistema de equayoes2021),

Neste trabalho, entretanto, devido ao numero relativamente pequeno

de dados de cada coleta, nao foi posslvel tomar um numero
significativo de pontos para um mesmo valor dos parametros de
controle. Por esse motivo, e ainda sendo a estrutura do atrator
complexa, nao foi possivel avaliar se a dimensao calculada, com base

nesses dados, e correta. Entretanto, esse valor deve se aproximar da
realidade, porque 0 atrator de Henon que possui forma semelhante tem

um valor bastante proximo do obtido experimental mente.

Para realizar as simula90es do modelo matematico, desenvolvido

no primeiro capitulo, foi necessario desenvolver de programas de
calculo que trabalhassem com as equa90es 1.35, 1.36 e 1.37, gerando

os graficos de simula9ao, correspondentes as situa90es observadas
durante 0 experimento. Estes programas foram escritos em linguagem

PascaI30-32), que alem da facilidade de uso permite utilizar recursos.
como co-processamento, para aumentar a rapidez dos calculos.

As variaveis utilizadas nos calculos foram definidas como de
precisao dupla para diminuir a possibilidade de erros acumulativos de

aproxima9ao durante os calculos.

A ordem dos calculos realizados nos programas foi a descrita por

Kowal ik13
), e e a segu inte: partindo de u ma condi9ao in icial q ualq uer de

velocidade do carro no instante do choque, instante do choque e fase
do choque, calcula-se primeiramente qual a velocidade do carro no
proximo choque, em seguida a fase em que ocorreu 0 choque e

finalmente 0 intervalo de tempo entre 0 dois choques. A ultima
expressao, por se tratar de uma equa9ao transcendente, tem seu

calculo realizado utilizando metod os numericos.
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No programa alfacom (ver apendice AL para a resolu9ao da

equa9ao transcendental utiliza-se 0 metodo de NewtonZ8), que se
mostrou suficiente para a visualiza930 das regi6es de estabilidade,

bifurca90es e caos.

Uma constata9ao e que os resultados dessas simula90es nao
coincidem com os resultados obtidos nas simula90es realizadas por
Celaschi e Zimmerman quanta a clareza das regioes (ausencia de

pontos esporadicos entre as curvas que limitam 0 atrator). Contudo os

pontos de estabilidade e bifurca9ao estao em perfeita concordancia.
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Mostrou-se posslvel a constru9ao de um experimento

relativamente simples que, utilizando apenas as leis de Newton,
consegue apresentar elementos de comportamento ca6tico, Essa
simplicidade pode ser utilizada ao longo de um curso sobre caos ou
simples mente como ilustra9ao. Os resultados experimentais obtidos se
encontram em concordancia com 0 desenvolvimento te6rico,
possibilitando dessa maneira a sua utiliza9ao tambem em cursos

puramente experimentais, frequentados por alunos que ja ten ham
algum conhecimento de computa93o e n090es basicas de calculo e

mecanica.

Um avanyo alcanyado por este trabalho e permitir, atraves da

coleta computadorizada e armazenamento dos dados, a determinay30

do comportamento do sistema 'bouncing-ball', possibilitando ainda

realizar uma avaliay30 da dimensao do atrator estranho que surge na
regiao de caos, utilizando os dados experimentais obtidos.

o contato com sistema microprocessado de coleta de dados e
processamento de informayoes obriga 0 usuario ao conhecimento e

utilizayao de alguns programas uteis no dia-a-dia de pesquisadores na
area de Ffsica: VTkemit, programas de simulayao (Pascal), matlab etc.

A avaliayao das contribuiyoes deste trabalho no ensino de caos
s6 podera ser feita no decorrer de sua utilizayao por parte dos alunos
de graduayao.

No presente trabalho, alem de atingirmos os objetivos didaticos,
pudemos obter resultados experimentais ineditos. Graficos de fase de
impacto, atratores e determinayao de dimensao fractal do sistema

bouncing-ball existem na literatura, realizados atraves de simulayoes.
Nao conhecemos, na literatura publicada ate 1991, publicayoes com

resultados experimentais semelhantes.
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5.2 Sugest6es de continuidade do trabalho

Com este trabalho nao se esgotam totalmente as possibilidades

de utiliza9ao da interface ou do sistema mecanico. Estes podem ainda

ser utilizados de diversas formas:

a) a interface pode ser utilizada para coletar intervalos de tempo

provenientes, em princlpio, de qualquer sistema (desde que estes

ocorram em intervalos entre 300J!s e 8s), Ela pode ser utilizada no

experimento denominado "Ieak faucet"11i, ou "experimento da gota",

b) no campo das ciencia medicas ha alguns trabalhos que
estudam 0 comportamento do intervalo de tempo entre batimentos

cardfacos4
), onde os resultados obtidos ate 0 momenta indicam que 0

corayao humane sadie tem comportamento ca6tico e 0 que esta em

vias de enfarto do miocardio modifica 0 seu comportamento perdendo a

componente ca6tica e tornando as batidas mals regulares. 0
equipamento produzido pode ser adaptado para esta aquisi9ao de
dados es pecffica.

c) neste trabalho nao foram feitas analises mals detalhadas dos
graficos de fase contra alfa, apresentados no capftulo 3, analises

utilizando tecnicas de filtragem para retirar os rufdos existentes nos
dados poderiam ser realizadas num trabalho futuro.

d) 0 estudo da transferencia de energia do pistao para 0 carro,
utilizando os resultados experimentais, poderia ser utilizado para
comprovar a hip6tese feita por Celaschi e Zimmerman 12) de que 0

parametro a e uma grandeza com caracterfsticas de temperatura.

e) apesar de terem side confeccionadas varias pe9as mecanicas,
algumas melhorias ainda podem ser implementadas, tais como:
diminuiyao da massa do carro do trilho de ar, de forma a permitir a

utilizayao do sistema com inclinayoes maiores e coletas de dados
realizadas com mais rapidez. A interface pode ser reprojetada, com
finalidade de acoplamento a um microcomputador tipo IBM-PC, que
agilizaria a analise dos dados experimentais e aumentaria a

capacidade de armazenamento dos mesmos.
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Apendice A - Programas de Simula9ao e Calculo

Neste apendice apresentamos os programas de simula9ao, cujos
resultados sac apresentados nos itens 1.4 e 1.5 .. e na sequencia sac
apresentados, tambem, os programas para manipula9ao dos dados
obtidos experimenta!mente.

A.1 - Programas com Iinguagem PascaI30
.
32

)

A.1.1 - Programa de conversao de arquivo Apple para PC.

Durante uma sequencia de aquisiyao dos dados experimentais
sac gerados aproximadamente 16Kbytes de dados em base

hexadecimal, que deverao ser convertidos para a base decimal e
trabalhados dentro do software de calculo no ambiente Matlab. Depois

de convertido, cada arquivo passa a ocupar 60Kbytes de mem6ria
tornando, devido ao seu tamanho, diffcil a sua manipula9ao dentro do

ambiente basic do Apple II. Surge daf a necessidade de transferencia
dos arquivos para um micro tipo IBM-PC/XT. A transferencia e
realizada utilizando 0 programa VTkermit

o programa abaixo realiza a conversao de um arquivo de dados
que se encontra em hexadecimal e no formato de mem6ria do Apple-II.
para um arquivo em formato decimal compreensfvel pelo IBM-PC. Este

programa foi escrito em linguagem Pascal e chamado de Leitura.pas.
tendo side compilado como Converti.exe.

program leit_arqv _disc;
uses crt;
var

arq_entra, arq_sai :text;
linha, entra, sai
str _I, str_h
str1
valor, code.

begin
clrscr;
i:=O;
write ('Arquivo de entrada: ');
readln (entra);

:string;
:string [2];
:string[5];

: integer;
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write ('Arquivo de saida: ');
readln (sai);
assign (arq_entra,entra);
reset (arq_entra);
assign (arq_sai, sai);
rewrite (arq_sai);
while not Eof(arq_entra) do
begin

readln (arq_entra, linha);
if POSC-', linha) > 0 then delete (Iinha, 1, pos('-',linha)+1);
ins e rt (' " Iin ha, Ie ngt h ( Iin ha)+ 1) ;
repeat
str J := linha:
delete (Iinha, 1, pose', linha)):
str _h := linha:
if length(str_h) > 0 then
begin

delete (Iinha, 1, pos(", linha));
str1:= '$'+str_h+str_l:
val (str1.valor,codeJ;
if i<3 then

begin
write (arq_sai. valor);
write (arq_sai,' ');

end;
if i=3 then

begin
writeln (arq_sai, valor):
i: =-1 ;

end:
i:=i+ 1

end;
until length(linha) = 0;
end;
close (arq_entra);
close (arq_sai);
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A.1.2 - Programa de simula9ao do sistema mecanico

Para a realizayao das simulayoes e gerayao de figuras com
finalidade de comparayao com os resultados experimentais foi escrito 0

programa Alfacom.pas. Algumas das figuras geradas com este
programa estao listadas no texto do capftulo 1.

Os calculos foram realizados utilizando as equayoes abaixo:

(A.Ol )

(A.02)

as calculos foram realizados na seguinte ordem,3): partindo das

condi90es iniciais do problema, utiliza-se a equa9ao A.03 para
encontrar a instante em que a carro se choca com a pistao. Em seguida

determina-se a proxima fase em que a carro se choca com a pistao via

equa9ao A.02, e final mente, com estes valores, determina-se a
velocidade do carro no instante do proximo choque, equa9ao A.03.

No programa Alfacom. pas, f1 representa a velocidade e fi 1 a fase

do choque. A equa9ao (A.03), par ser do tipo transcendental, e
resolvida par meio de metodos numericos. Utilizou-se no programa um

algoritmo misto composto par duas partes, a primeira utiliza a
algoritmo da bissetriz e a segunda a de Newton. Durante a realiza9ao

dos calculos, a algoritmo e interrompido quando a diferen9a entre duas
intera90es subsequentes for menor que 0,00001. Caso a equa9ao nao
convirja, novas calculos sao iniciados com novas condi90es iniciais.
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Pro grama Alfacom. pas

{$N+} {aciona coprocessador matematico}
program simulacao;
uses

9 rap h ,c rt ,d 0 s :

{come90 da rotina de inicializayao do modo grafico do Turbo Pascal}
const

DriverNames : array[0 .. 10] of string[8] =
('Detect', 'CGA', 'MCGA', 'EGA', 'EGA64', 'EGAMono',
'RESERVED', 'HercMono', 'ATT400', 'VGA', 'PC3270');

Fonts: array[O .. 4] of string[13] =
('DefaultFonf, 'TriplexFonf, 'SmallFont',

'GothicFont');

LineStyles : array[O .. 4] of string[9] =
('SolidLn', 'DottedLn', 'CenterLn', 'DashedLn', 'UserBitLn'):

FillStyles: array[O .. 11] of string[14] =
('EmptyFill', 'SolidFill', 'LineFill', 'LtSlashFill', 'SlashFill',
'BkSlashFill', 'LtBkSlashFill', 'HatchFill', 'XHatchFill',
'I nterleaveF ill', 'WideDotF ill', 'C 10seDotF ill');

HorizJust: array[O .. 2] of string[10] = ('LeftText', 'CenterText',
,Rig ht Text' ) ;

VertJust: array[O .. 2] of string[10] = ('BottomText', 'CenterText',
'TopText') :

GraphDriver :integer; {The Graphics device driver}
GraphMode :integer; {The Graphics mode value}
MaxX, MaxY :word; {The maximum resolution of the screen}
ErrorCode :integer;{Reports any graphics errors}
MaxColor :word; {The maximum color value available}
OldExitProc :Pointer; {Saves exit procedure address}
color :word;
x,y,z, aux :double:
a.b.c,d,e,f,1 :integer;
c1.d1,c2,d2 :integer;
fiO, fi1, to, t1, to, f1, k
alf, alfa, alfam, incr, sb

:double;
:double;

{$F +}
procedure MyExitProc;
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begin

ExitProc := OldExitProc;
CloseGraph:

end;

{SF-}
procedure Initialize;
Begin

DirectVideo := False;
OldExitProc := ExitProc;
ExitP roc: = @ MyExitProc;
GraphDriver := Detect:
InitGraph(GraphDriver, GraphMode, ");
ErrorCode := GraphResult;
if ErrorCode <> grOk then
begin

Writeln('Graphics error: " GraphErrorMsg(ErrorCode));
Halt(1);

end:
Randomize:
MaxColor := GetColor:
MaxX := G etMaxX;
MaxY := GetMaxY;

end;
{termino da rotina de inicializayao do modo gratico}

procedure ledados;
{procedimento para entrada das constantes iniciais para os calculos}
begin

textcolor(cyan) :
setcolor(3) :
cleardevice:
settextstyle (0.0.1);
outtextxy(round(c/20),round(d/20),'Quantas interacoes voce deseja

calcular para cada valor de alfa? ');
got 0xy (45. 3): rea d (b) ;
outtextxy( rou nd (c/20), rou nd (d/20+d/ 15) ,'Q uantas interayoes devem

ser desprezadas como transiente inicial? ');
gotoxy(45,5); read(e);
outtextxy(round(c/20),round(d/20+d/7.5),'Qual 0 valor do incremento

de alfa?');
gotoxy(45, 7); read(incr);
outtextxy(round(c/20),round(d/20+dl7.5+d/15),'Qual 0 valor inicial de

alfa?');
gotoxy(45.9); read(alfa);
outtextxy(round(c/20),round(d/20+d/3.75),'Qual 0 valor final de alfa?');
gotoxy(45.11); read(alfam);
setcolor(3) ;
outtextxy(round(c/20),round(d/20+d/3.75+d/15),'Qual 0 valor da

constante de restituicao? ');
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got 0xy (42, 13); rea d ( k) ;

end:

procedure mont_tela1: {grafico de FASE x ALFA}
var

III :integer:
x1.x2ly1,y2 :double:

begin
cleardevice;
setcolor (15);
bar(O,O.c,d);
settextsty Ie (1,0,1):
setcolor(O) ;
for j:= 1 to 5 do

begin
x1 :=(c/20)+j*(c/5)*O.9:
y1 :=d-(d/20)-(d/1 00);
x2: =( c/20)+ j* (c/5) *0. 9;
y2:=d-(d/20)+(d/100):
line (round(x1 ),round(y1),
rou nd (x2), rou nd (y2));

end:
Ii ne (r 0 u nd (c120) , r0 u nd (d120) , r0 u nd (c/2 0) , r0 u nd (d *0 .95) ) ;
setlinestyle (solidln, 1,normwidth);
for i:= 0 to 7 do

begin
y1 :=i*(d/8)*0.9+(d/20);
Ii ne (r 0 un d (( c/2 0) -cl 100) I r0 un d (y 1) ,

ro un d ( (c/2 0) + cl 100) , ro un d (y 1) );
end:

Ii ne(rou nd (c/20), round (d*O. 95), round (c*O. 95), rou nd (d*O. 95));
settextstyle(2, 0, 0):
out text x y ( r0 u nd (c *0 .0 1) , r0 u nd (d12 .05) ,' 0' ) :
outtextxy( round (c*O. 007), rou nd (d*O. 05),' PI');
outtextxy( rou nd (c*O. 007), rou nd (d*O. 92) ,'- PI');
outtextxy( rou nd (c*O. 045), rou nd (d *0. 96),' alf ai');
outtextxy( rou nd (c*O. 93), rou nd (d*O .96),' alf am'):
outtextxy( rou nd (c*O. 96), rou nd (d*O. 93),' alf');
outtextxy(round(c*0.02),1,'fase');
settextstyle(3,0, 1);

end:

procedure mont_tela2: {grafico de TEMPO x ALFA}
var

i,j : integer:
x1,x2,y1,y2 :double:

begin
cleardevice;
setcolor (15);
bar(O,O,c,d);
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settextsty Ie (1,0,1);
setcolor(O) ;
for j:= 1 to 5 do

begin
xi :=(c/20)+j*(c/5)*0.9;
y1 :=d-(d/20)-(d/1 00);

x2: =(c/20)+ j* (c/5) *0.9:
y2: =d-( d/20)+ (d/1 00);
line (round(x1 ),round(y1),

rou nd (x2)! round (y2));
end;

Ii ne (r 0 u nd (c12 0) , r 0 U nd (d120) , r0 U nd (cl 20) , r0 U nd (d *0 .9 5) ) ;
setlinestyle (solid In, 1,normwidth);
for i:=Oto 7 do

begin
y1 :=i*(d/8)*0.9+(d/20);
line (round((e/20)-e/1 OO),round(y1),

r0 u nd ( (c/ 2 0) + e/ 100) , r0 u nd (y 1) ) ;
end;

Ii ne( rou nd (c/20). rou nd (d *0. 95), rou nd (c*O. 95), rou nd (d*O. 95));
settextsty Ie (2,0,0);
out text x y ( r0 u nd (c *0 .0 1) , r0 u nd (d/ 2 .05) ,' 2 .5' ) ;
outtextxy( rou nd (e*O. 007), rou nd (d *0. 05),' 5');
outtextxy( rou nd (e*O. 007), rou nd (d *0. 94), '0');
outtextxy( rou nd (c*O. 045), rou nd (d*O. 96),' alf ai');
outtextxy( rou nd (c*O. 93), rou nd (d *0. 96),' alfam');
outtextxy( rou nd (e*O. 96), rou nd (d*O. 93),' alf');
outtextxy(round(c*0.02),1,'tempo');
settextstyle(3,O,1 );

{setcolor(2);}
{outtextxy(round(c*0.36),round(d*0.01), 'GRAFICO DE TEMPO x

ALFA');}
end;

procedure mont_tela3; {grafico de VELOCIDADE x ALFA}
var

i,j : integer;
x1,x2,y1,y2 :double;

begin
cleardevice;
seteo lor (15);
bar(O,O,C,d);
settextstyle (1,0,1);
setcolor(O) ;
for j:= 1 to 5 do

begin
xi :=(c/20)+j*(c/5)*0.9;
y1 :=d-(d/20)-(d/1 00);
x2: =( e/20)+ j* (e/5)*0. 9;
y2:=d-(d/20)+(d/1 00);
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line (round(x1 ),round(y1),

rou nd (x2), rou nd (y2));
end:

Iine (r 0 u nd (c120) , r 0 U nd (d12 0) , r0 U nd (c/2 0) , r0 U nd (d *0 .9 5) ) ;
setlinestyle (solidln, 1,normwidth);
fori:=Oto7do

begin
y1 :=i*(d/8)*0.9+(d/20);
Iine (r 0 u nd ( (cf 20) -c f 100) , r0u nd (y 1) ,

r0 u nd ( (c/ 20) + cf 100) \ r0 Und (y 1) ) ;
end:

Ii ne(rou nd (c/20), round (d*O. 95), rou nd( cWO.95), rou nd (d*O. 95));
settextsty le( 2,0,0);
outtextxy( ro u nd (c*O. 0 1L rou nd (d/2. 05), '0');
out text x y ( r0 u nd (c*0 .007) I r0 u nd (d *0 .05) , IP I' ) ;
outtextxy( rou nd (c*O. 007), rou nd (d *0. 92), '- PI ') ;
outtextxy( rou nd (c*O. 045) I rou nd (d *0. 96),' alf ai');
out text x y ( r0 u nd (c*0 .93) , r0 u nd (d *0 .96) , I a If am' ) ;
outtextxy( rou nd (c*O. 96), rou nd (d*O. 93),' alf');
outtextxy(round(c*0.02),1,'velcl');
settextstyle(3,O, 1);

end;

procedure mont_tela4; {grafico de FASE x ALFA na condicao de orbita
estavel}
var

I,J :integer:
xi ,x2,y1,y2 :double:

begin
cleardevice:
setcolor (15);
bar(O,O.c,d);
settextstyle (1,0,1);
setcolor(O) ;
for j:= 1 to 5 do

begin
xi :=(c/20)+j*(c/5)*0.9;
yi :=d-(d/20)-(d/i00);
x2: =( c/20)+ j* (c/5) *0. 9;
y2:=d-(d/20)+(d/i 00);
line (round(xi ),round(yi),

ro un d (x2) , ro un d (y2) );
end:

Ii ne (rou nd (c/20), rou nd (d/20), rou nd (c/20), rou nd (d*O. 95));
setlinestyle (solidln, 1,normwidth);
for i:= 0 to 7 do

begin
yi :=i*(d/8)*0.9+(d/20);
line (round((c/20)-c/i OO),round(yi),
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r0 U n d ( (c /20) + c/ 100) , r0 U n d (Y1) ) ;
end:

Iine(rou nd (c/20), round (d*O. 95), round( c*O. 95), rou nd (d*O. 95));
settextsty le( 2,0,0);
outtextxy( rou nd (c*O. 0 1), rou nd (d/2. 05),' 0');
outtextxy( rou nd (c"O. 007), round(d*O. 05),' PI');
outtextxy( rou nd (c*O. 007), rou nd (d *0. 92) ,'. PI');
outtextxy( rou nd (c*O. 045), rou nd (d *0. 96),' alf ai');
outtextxy( rou nd (c*O. 93), rou nd (d *0.96),' air am');
outtextxy( rou nd (c*O. 96) I rou nd (d *0.93),' alf');
outtextxy(round(c*0.02),1,'fase');
settextstyle(3,O, 1);

end;

procedure menu;
{ escolha do grafico a ser tracado }
begin

initialize;
cleardevice:
setcolor(14);
settextstyle(3,O, 1);
moveto(O,O);
c:= getmaxx;
d:= getmaxy;
outtextxy (round(c/20),round(d/20),'ESCOLHA 0 GRAFICO:');
setcolor( 10);
outtextxy (round(c/1S),round((d/20)+(d/10)),'<1> PI FASE X ALFA');
gotoxy(36,20);
outtextxy (round(c/1S),round((d/20)+(d/S)),'<2> PI TEMPO X ALFA');
outtextxy (round(c/1S),round((d/20)+(3*d)/10),'<3> PI VELOCIDADE X

ALFA');
outtextxy (round(c/1S),round((d/20)+(4*d)/10),'<4> PI GRAFICO DE'

ESTABILIDADE');
settextstyle( 1,0, 1);
outtextxy (round(c/2.4S),round(S.7S*d/10),'< >');
textco 10 r (g ree n);
read (I);
if (k 1) or (1)4) then

menu:
if 1=1 then

begin
ledados;
mont_tela 1;

end;
if 1=2 then

begin
ledados;
mont_tela2 ;

end;
if 1=3 then
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begin

ledados:
mont_tela3:

end:
if 1=4 then

begin
ledados:
mont_tela4:

procedure min:
begin

aux:= ((1-k)/(1+k))*3.1415926535:
end' ,

procedure tempo;
var

ts1. ts2, par :double;
k1, j, i :integer;

begin
ts1:=1;
ts2:=tO+1;
k1 :=0;
while (abs(ts2-ts 1»0.0000001) and (k1 <20) do

begin
ts1:=ts2;

par:=(fiO +(alf*ts1 ));
sb:= to -(alf*ts1)-(alf*cos(par));

if (abs(sb)<=0.00001) then
begin

sb:= 0.000001;
k1:=51;

end:
t s2: = (- (0.5" a If"ts 1"t s 1) - (a If"ts 1"cos (p a r)) -sin (f iO) +sin ( par) )/ s b;
k1:=k1 + 1;
end;

to: =ts2;
if to<O then t1 :=0.001;

end;

procedure tempo2;
var

m,n,er,fn1.fn2,xb :real;
begin

m:=25; n:=O; er:=1;
fn 1: = sin (fiO) -5 in (fiO+alf*m)+ m"fO-O. 5"( alf*m"m);
fn2: = sin (fiO) -5 in (fiO+alf*n)+ n*fO-O. 5*( alf*n"n);
if ((fn1>0) and (fn2>0)) or ((fn1<0) and (fn2<0)) then m:=O;
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while (er>0,00001) do

begin
er: =abs( men)/2;
xb:=(m+n)/2:
f n 1: =s in (fiO) -s in (fiO+alf*xb) +x b*fO-O. 5 * (alf*xb *xb);
if fn 1<0 then n: =xb:
if fn 1>0 then m:=xb:

end;
to:=xb:
if to<O then t1 :;:;0,001;

procedure calcjnicial; {serve para qualquer grafico}
var
s, r, fia : double;
I, J, m : integer;

begin
mln;
j:=b-e;
for i:=1 to j-25 do

begin
if (alf<aux) then

alf:=aux;
tempo2;
fi1:= fiO +(alf*tO);
f1:= k*((alf*tO) - fO) + alf*(1+k)*cos(fi1);
f 0: =f 1; f i0: =f i1;

end:
for i:=(j-24) to j do

begin
tempo;
fi1:= fiO +(alf*tO);
f1:= k*((alf*tO) - fO) + alf*(1+k)*cos(fi1);
to: =f 1; f i0 :=f i 1;

procedure calc_final1; {calculando e plotando grafico FASE x ALFA}
var

s, af, r, fai1, cs : double;
i, I : integer;

begin
alf:=alfa;
while alf<alfam do

begin
calc_inicial;
for i:=e to b do
begin
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fi1:= fiO +(alf*tO);
f1:= k*((alf*tO)-fO) + alf*(1+k)*cos(fi1);

f 0: =f 1; f i0: =f i 1;
cs: =cos(fiO);
if abs(cs)<0.0000001 then
cs: =0. 000000 1;
fai1 :=arctan(sin(fiO)/cs);
if abs(fai1»10000 then
fai1 :=1 0000;
putpixel( rou nd (( c/20) +0. 9*( c/ (alf am-alfa)) * (alf-

end;
alf:=alf+incr;

procedure calc_finaI2; {calculando e plotando grafico TEMPO x ALFA}
var

s, af, r. fai1, cs : double:
ct, tai1 : double;
i, I : integer;

begin
alf:=alfa;
while alf<alfam do

begin
calc_inicial;
for i:=e to b do

begin
tempo:t 1: =to;
fi1:= fiO +(alf*tO);
f1:= k*(alf*tO-fO) + alf*( 1+k)*cos(fi 1):
f 0: =f 1: f i0: =f i1;
tai1 :=t1:
if (tai1 )<0 then
tai1:=O;
putpixel( rou nd (( c/20)+0. 9*( c/ (alfam-alf a)) * (alf-
a Ifa) ) I ro un d (( d *0.90) -0.9* (d/ 5) *ta i 1),2) ;
end;

procedure calc_finaI3; {calculando e plotando grafico VELOCI DADE x
ALFA}
var

s, af. r, fai1, cs : double:
ct, t a ii, f 1 1 : do ubi e ;
i, I : integer;

begin
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alf:=alfa;
while alf<alfam do

begin
calc_i n icial:
for i:=e to b do

begin
tempo;t1 :=to;
fi1:= fiO + alf*tO; {determina9ao. fi(n+1)}
f1:= k*(alf*tO-fO) + alfll( 1+k)"cos(fi 1); {determina9ao.

f(n+ 1)}
fO:=f1: fiO:=fi1;
f11 :=cos(f1);
f11 :=arctan(sin(f1 )/f11);
put Pix e I(ro u nd ( (c/2 0) + 0.9 * (cl (a Ifam - a Ifa) ) * (a If -a Ifa)) I

round(d/2-Q,9*(d/(3.14159265)) *f11)! 1);
end;

alf:=alf+incr;
end:

procedure calc_finaI4:
var

S, af, r, fai1, cs : double;
ct I t a ii, f 1 1 : do ubi e ;
i,l : integer;

begin
alf:=alfa:
while alkalfam do

begin
for i:=O to (e-1) do

begin
fi1 :=fiO+fO;
f1:= k*fO+2*(1+k)*alf*sin(fi1):
f 0: =f 1; f i0 :=f i 1;

end;
for i:=e to b do

begin
fi1 :=fiO+fO;
f1:= k*fO+2*(1+k)*alf*sin(fi1);
f 0: =f 1; f i0: =f i 1;
f11 :=cos(f1);
f11 :=arctan(sin(f1 )/f11);

putpixel( rou nd (( c/20)+0. 9*( c/ (alf am-alf a)) * (a If-a If a)),
ro un d (d/2 -0.9* (d/ (3. 141 59265)) *f 11 ) , 1) ;

end:
alf:=alf+incr;

end:
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menu;
if 1=1 then

begin
fiO:=1 ;
fO:=110; {condicoes iniciais}
to:=1 ;
calc_final1 ;

end' ,
if 1=2 then

begin
fiO:=1 ;
fO:=O; {condicoes iniciais}
to:=1;
calc_finaI2:

end;
if 1=3 then
begin

fiO:=1 ;
fO:=1; {condicoes iniciais}
to:=O;
calc_finaI3:

end;
if 1=4 then
begin

fiO:=1 ;
fO:=1 ;
to:=O:
calc_finaI4:

end;
repeat until keypressed;
closegraph;

A.1 .3 - Programa para gerar 0 grafico da figura 1.09

{+N$}
program graficoalfakx:
uses

digitar rotina de inicializa9ao do modo gratico. Esta rotina se encontra
listada acima, na primeira parte do programa ALFACOM.PAS.

var
x,y,z,pi,w : real;
a,b,e,f : integer;
c,d : real;
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c1 ,d1 ,c2,d2 : integer;
color : word;
i,j,k,1 : integer;

{$F +}

procedure inicio;
var

color :word;

begin
initialize;
c:= getmaxx/1.5;
d:= getmaxy/1.5:
color:= 15;
setcolor( color);
bar(O.O.round(c~1.499),round(d~1.499));
color:= 0;
seteolor(eolor);
for j:= 1 to 9 do

Ii ne (r 0 u n d ( (e/2 0) + j ~(e/1 0) ~0 .9) ,r0 u nd (d - (d/ 2 0) - (d/1 00) ) ,
ro un d ( (e/2 0) + j* (e/1 0) ~0.9), ro un d (d - (d/2 0) + (d/1 00)) );

Ii ne (rou nd (e/20), rou nd (d/20), rou nd (e/20), rou nd (d ~O.95));
Ii ne ( r0 u nd (e/2 0 + (e ~0 .9) ) , r0 u nd (d - (d/20) -

(d/1 00) ) , r0 u nd ((e/2 0) + (e~0 .9) ) ,
ro un d (d - (d/2 0) + (d/1 00)));

setlinestyle (dottedln, 1,normwidth);
for i:= 0 to 9 do

line (round((e/20)-e/1 00), round(i*(d/1 0)*0.9+(d/20)),
r0 u nd ( (e/2 0) + e/1 00) ,r0 u nd ( i* (d/1 0) *0 .9 + (d/20) )) ;

Ii ne(rou nd (e/20), round (d*0.95), round (e*0.95), round (d*O. 95));
settextsty Ie (2,0,.0);
out text x y ( r0 u nd (e*0 .0 1) , r0 u nd (d/2. 1) I ' , ) ;

outtextxy( rou nd (e*O. 02), rou nd (d*O. 04),' 10');
o uttextxy( rou nd (e*O. 03), rou nd (d*O. 93) ,'0');
outtextxy( rou nd (e*O. 045), rou nd (d*O. 97), '0. 0');
o uttextxy( rou nd (e*O. 94), rou nd (d *0.97),' 1.0');

end;

begin
inieio;
pi:=3.14159265;
for i:=1 to 4 do

begin
x:=0.001 ;
w:=x;
while (x<1) do

begin
y:=(i*pi*( 1-x))/(1 +x);
z:=y ~ sqrt(1 + sqr(((1+w*w)/(1-w~w))*(2/(i*pi))));
put pixel( rou nd (( e/20)+ (0.9* e*x)),
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ro un d (d - (d/2 0) - (0,9 *y* (d/ 10) )) ,0);

putpixel( rou nd (( c/20)t (0, 9* c*w)),
ro un d (d - (d/2 0) - (0,9 *z* (d/ 10) )), 0) ;

x:=xtO,002:w:=WtO,002;

end;
repeat
k;=k
until keypressed:

end,

A.1.4 - Programa para gerar grafico da figura C.04

program logistic;
uses

crt,graph,dos;

{II ••••••••• II 11 ••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••• II •• II ••• 11 •• 1. II II II •••••• II ••••••

• • •
digitar rotina de inicaliza9ao do modo grafico. Esta rotina se encontra
listada acima, na primeira parte do programa ALFACOM,PAS,

procedure inicio;
var

i,j :integer;
color :word;

begin
initialize;
color:= 2;
setcolor(color);
cleardevice;
c:= getmaxx;
d:= getmaxy;
outtextxy(round(c/20),round(d/10),'quantas interacoes voce deseja?

write In; writel n; writeln; writel n; write ('
outtextxy (round(c/20),round(d/10+d/15), 'apos

plotar? ');
writeln; write(' '); read (e);
cleardevice;

');read(b);
quantas interacoes

St:.~l€;:O DE BIBLIOHCA E 1~~FORMA<;:AO - IFOSC
F1SICA
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for j:= 1 to 5 do

Ii ne (r 0 und ((e/2 0) + j • ( e/5) •0 ,9) , r0 und (d- (d/ 20) - (d/ 100) ) ,
ro un d ( (e/2 0) + j. (e/ 5)· 0.9), r0 un d (d - (d/2 0) +(d/ 100) ) );

line (rou nd( e/20), round(d/20), rou nd (e/20), rou nd (d ·0, 95));
setlinestyle (dottedln, 1,normwidth);
for i:= 0 to 3 do

Ii ne (r 0und ((cl 20) -c1100) ,r0und (i• (d14) • 0 .9+ (d120) ) ,
rou nd (( e/20)+c/ 100), rou nd (i· (d/4) ·0. 9+ (d/20)));

Ii ne(rou nd (c/20), rou nd(d"O. 95), rou nd (c·O. 95), round( d·O. 95));
outtextxy( rou nd (c"O. 97), rou nd (d "0,93),' b');
outtextxy( rou nd (e"O, 045),0, IXI);
out text xy ( r0 un d (c" O.1) ,r0 und (d"0, 80) ,1X ( n+ 1)=x (n) " b • (x (n) - 1) I ) ;

outtextxy(round(e·0.1),round(d"Q,85),'incremento de b = 0,0011);
settextsty Ie (2. 0, 0);
o uttextxy( ro un d (c·O, 0 1), ro und (d/2. 1). I 0');
o uttextxy( ro und (e" 0,01), ro und (d" 0,05) ,12') ;
outtextxy( rou nd (c·o. 0 1), rou nd (d"O. 92),1- 2');
outtextxy( rou nd (c"O. 045), rou nd (d "0. 95), '0');
outtextxy( rou nd (c·O. 93), rou nd (d·O. 95), '2.0');

begin
InICIO:

c: = getmaxx;
d:= getmaxy;
C 1:= r 0 u n d (c/O. 90) ;
d1 :=round (d/4);
c2: =rou nd (c/20);
d2:=round (d/2);
x:= 0.5;
y:=0.001 :
while (y<1.999) do

begin
for a:=1 to b do

begin
x: =x " y " (x - 1);
if ((a>e) and (a<b)) then

putpixel (round(c2+c"(y-0.01 )/2.2),
round(d2-((d1 "x)"1.1))A):

end;
y:=y+0.003;
x:=0.5;

end;
repeat
until keypressed

end.



Apendice A - Programas de simula9ao e calculo

A.2 - Programas escritos no ambiente Matlab33).

No ambiente Maltlab foram feitos varios programas de analise de
dados e calculos. 0 primeiro foi para gerar 0 grafico com os resultados
da coleta de dados, programa denominado de Rubens03.m.

Para a utilizayao desse programa e necessarlo se fazer algumas
modificayoes no arquivo de dados gerados pelo programa

Convert I.exe:
- identificar a variavel "T", que se refere ao tempo que 0

carro do trilho de ar leva para percorrer a distancia de 50cm.
- colocar a declarayao de matriz no arquivo de dados.

Para exemplificar este procedimento seguem abaixo os arquivos,
antes da edi9ao e ap6s as modifica90es .

957
955
955

85
54
122

o
o

o

o
o

o

930
924
929

206
12
191

o
o

o

o
o

o

% arquivo gerado no dia 25/11/91
T=3.53:
data= ...
[957 85 0 0
955 54 0 0
955 122 0 0

930
924
929

206
12
191

o
o

o

o
o

0];
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Programa rubens03.m

t=data(:,i);
y1 = data(:,2);
y2 = data(:,3);
y3 = data(:,4);

[a,b]=size(yi)

aux=t/(i 020484/(2"11));
w2 = ((ones(t)./aux)*2*pi),"2;
alfa = 0.Oi9*w2/(i/T"2);
%alfa = 0.Oi9*w2.1gama;

xi = 2*pi*(yi).It;
for j=1:a

ifx1(j»pi
x1 (j)=x1 (j)-2*pi;

end
cleary1;

x2 = 2*pi*(y2)./t;
for j=1:a

if x2(j»pi
x2 (j) =x 2 (j) - 2 *pi;

end
clear y2:
x3 = 2*pi*y3./t:
clear y3:clear t;
for j=1:a

if x3(j»pi
x3 (j) =x3 (j) - 2 *p i;

end
clear y3;

plot (alf a, x 1" ,c 15'. a If a, x2,'. c 15' ,a Ifa. x3,'. c 15');
xlabel('alfa') ;ylabel('fase do choque')
grid;

clear t;
clear x2; clear x3;clear w2;

Pro grama utilizado para gerar gnifico da figura 1.10
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k=0:0.001 :.999;
a Ifa 1= ( 1* Pi* (1 - k) .I ( 1+ k) ) ;
alfa2=(2*pi*(1-k) ./(1 +k));
alfa3=(3*pi*(1-k) ./(1 +k));
a Ifa4= (4 * pi * ( 1- k) ./ ( 1+ k) );
a ux 1= ( ( (0 ne s (k) + k. "2 )1(0 ne s ( k) - k. "2 ) ) * (21pi) ) ."0 .5 ;
a ux2 = (( 0 nes (k) +k. "2)1 (0 nes (k)· k. "2)) * ( 11(p i *pi)) ;
a ux3= (( 0 nes (k) + k. "2) 1(0 nes (k) - k. "2)) * (41 (9 * Pi* pi) );
a ux4= (( 0 nes (k) + k. "2) 1(0 nes (k) - k. "2)) * ( 11 (4 * pi * pi) );
alf1 =(alfa1 :(ones(k)+aux1 )."0.5);
alf2=(alf a2. *( ones( k) +aux2). "0.5);
a If3= (a If a3. * (0 nes (k) +a ux3). "0.5);
alf4=( alfa4. * (ones( k) taux4). "0.5);
plot (k, a If ai, I. c 13' 1 k. alf a2,'. c ii' , k, a If a3,' .c 12' ,k. a Ifa4,' .c 14', k. a If 1 ,'.
c13', ...
k, a If2, '·c ii' ,k. a If3, '·c 12', k, alf4, '-c 14');
tit Ie (' E sta b i 1 id ad e e Bif u rca9ao') ,xl a be I(' K') ,yl a be I(' alf a')
grid-

Programa de visualizac;ao do atrator

k=1 ;
[n, m]=s ize( data);
x=n;
y=m-1 ;
if m==4

for i=1:n
if data(i,2)-=O

atr(k, 1)=data(i, 1);
atr(k,2)=data(i.2);
k=k+ 1;

end;
if data(i,3)-=O

atr(k, 1)=data(i, 1);
atr(k.2)=data(i,3) ;
k=k+ 1;

end;
if data(i,4)-=O

atr( k, 1) =data( i, 1);
atr(k,2)=data(i,4) ;
k=k+ 1;
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end:
datat=atr:
clear atr:

end' ,

t= datat(:,i);
yi = datat(:,2);
[a,b]=size(yi )
aXis([-1.5 3 -pi pi]);
aux=t/(1020484/(21\11));
w2 = ((ones(t)./aux)*2*pi),1\2:

for i=x:y
x1(i) = 2*pi*(y1(i))./t(i); %subtrair 385 de y(i) para aquivo 04
if xi(i»pi

xi (i)=xi (i)-2*pi;
end
af(i) = (0,019" w2(i)) / (1/TI\2);

end
clear y1:

plot (af,x1,',c15');
xlabel('Fi(n) Alfa');
ylabel('Fase do choque, Fi(n+1)')
grid;
title('A B')
hold;
tk( 1)=pi:tk(2)=-pi;
yt ( 1)= 1 ,77 ;yt (2 )= 1 ,77 :
yr(1 )=1.75;yr(2)=1.75;
plot (yt ,t k. 'c 15 I , Yr, t k, ' c 15 ') ;

clear af:
clear t;
clear x2: clear x3;clear w2;
k=x1 :
z=y-1 ;
for i=x: z

t1(i,1)=k(i);
t1 (i,2)=k(i+1);

end;
plot (t 1 (: , 1) ,t 1 (: ,2) ,' .c 15') ;
clear x1;
clear k:
clear t1;
hold;
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Programa de calculo da dimensao do atrator...,

Para realizar 0 calculo da dimensao do atratror apresentado nas
figuras 3.10 utilizou-se 0 programa abaixo, fornecendo 0 valor do
numero de partiyoes a serem realizadas na figura. Este programa so e
val ido para atratores que estejam confi nados a reg iao x E [-1.2, 2] eyE

[-1.2,2] do grafico de 0n contra ~n+1,

Programa rubens09.m
xi=-1.2:
yi=-1.2;
xm = 2:
ym = 2:

x = xi: (xm-xi)/n:xm;
y = yi:(ym-yi)/n:ym;
k=1 :
[a. b]=size(data):

if b==4
for i=1:a

if data(i,2)-=O
atr( k, 1) =data( i, 1);
atr( k. 2) =data( i,2);
k=k+ 1;

end;
if data(i,3)-=O

atr(k,1 )=data(i,1);
atr( k. 2) =data (i,3):
k=k+ 1;

end:
if data(i,4)-=O

at r ( k. 1) =d at a ( i, 1) ;
at r ( k, 2) =d at a ( i, 4) ;
k=k+ 1:

end;
end:

end:

t = atr(:,1);
y1 = atr(:,2);

[a,b)=size(y1 );
axis([-1.5 3 -pi pi));

aux=t/(1020484/(2"11));
w2 = ((ones(t)./aux)*2*pi)."2;



Apendice A - Programas de simula9ao e calculo

for i=i:a
xi (i) = 2*pi*yi (i)./t(i);
itx1(i»pi

xi (i)=xi (i)-2*pi;
end
af(i) = (0.019 * w2(i)) / (1/TI\2);

clearyi;
clear af:
clear t;
clear at:
clear w2;

for 1=1:b-1
datav(1, 1)=x1 (I);
d at a v ( 1,2) =x 1 (I + 1 ) ;

m=O:
mp=O;
[a,b] = size(datav);

fori=1:n
for j=1:n

q=1 :
while q<a

if ((x(i) < datav(q, 1)) & (datav(q, 1) <= x(i+1 )))
if ((y(j) < datav(q,2)) & (datav(q,2) <= y(j+1 )))

mp=1 ;
q=a-1 ;

end:
end;

q=q+ i ;
end:
m=m+mp;
mp=O;

end:
end;
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B.1 Circuito eletronico da interface de aquisi9ao de dados

Na figura da pagina seguinte se encontram dispostos os diversos

blocos componentes do sistema de aquisiyao de dados. 0 circuito da

fonte34) localizada na regiao inferior esquerda da figura nao se

encontra na placa da interface, mas numa caixa externa ao

microcomputador.

o bloco central corresponde a interface, que fica instalada no
interior do microcomputador, no slot 4. Para determinayao do seu
endereyo foi utilizado 0 diagrama dos slots do Apple 1135),

Os sensores ficam conectados ao sistema mecanico e sac
interligados por meio de fios a mesma caixa citada acima (ver figura da
montagem mecanica, no apendice D).
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Diagrama eletr6nico da interface

Figura B.O 1 - Esquema eletr6nico completo da interface coletora de
dados.
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B.2 Sensores de fase e choque36
)

o gerador de pulso de interrupcao para leitura da fase zero para

o microcomputador! consiste, basicamente, de um circuito monoestavel

(74121), ajustado para gerar um pulso de 50 microssegundos (50 ~s) e

ligado a um driver (74125), que possU! maior capacidade de

fornecimento de corrente.

Os valores do resistor e do capacitor foram calculados utilizando
a f6rmula fornecida pelo manual TTL da Texas! que e a seguinte:

Largura do pulso = In 2 . R . C

o monoestavel da figura b.1 foi configurado para gerar 0 pulso no
instante em que 0 sinal proveniente do circuito sensor mudar de

estado. Neste caso, pass a de nfvel 16gico baixo para nfvel alto.

C06
lnF

R13
12.7k

5i~1 do

strnsor dtrT.-

Figura B. 0 2 - Esquema eletronico das liga~oes do gerador de pulso de
interrup~ao.
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B.3 Porto paralelo 8255 e slot do microcomputador Apple II

Abaixo esta disposta a representaQao eletr6nica do porto paralelo

Intel 8255 (intel 1988) com as ·pinagens·, Ele possui 24 pinos, que
podem ser configurados como entrada ou safda de dados, e destes
foram utilizados i2 pinos para efetuar a leitura do contador CA 4040,
responsavel pela contagem de tempo no experimento. No diagrama da
interface aparecem as liga90es deste componente (figura b. 7),

Figura B.03 - Porto paralelo 8255 utilizado para enviar os dados para
o microcomputador

a ·slot· do microcomputador Apple II abaixo foi utilizado para
encaixar a interface de aquisi9ao de dados
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Figura B. 04 - Slot do microcompu tador Apple II utilizado para

cole tar os dados do experimento.

8.4 Circuitos sensores de fase zero e instante de choque

Os circuitos utilizados para detec9ao de fase zero e momento do
choque sac basicamente os mesmos, sendo a unica diferen9a a

configura9ao do amplificador operacional utilizado para controlar a
passagem do sinal pelo transfstor e, posteriormente, para 0 gerador de

interruP9ao. No circuito sensor de posi9ao, 0 sinal do sensor passa
pela entrada nao-inversora, ao contrario do que ocorre com 0 circuito
sensor de fase. 0 motivo dessa altera9ao e que um sensor atua pela
ausencia do feixe de luz (sensor de posi9ao) e 0 outro pela presen9a

(sensor de fase).

Os sensores sac sistemas acoplados led-fototransistor, que

mudam de estado, satura9ao ou corte, na presen9a ou ausencia da luz
fornecida pelo led.

o pulso gerado pelo transistor passa pelo amplificador
operacional que, por sua vez, leva 0 transistor que se encontrava
saturado ao corte. A transi9ao de estado do transistor fornece ao
oscilador monoestavel a informa9ao para que ele gere um pulso de

interruP9ao para 0 microprocessador.
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FU7
4.7k

Figura B. 05 - Esquema eletr6nico do sensor de posi~ao e do sensor de
fase zero.
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8.5 Gerador de rampa para registrador XT

o uso de um gerador de rampa e de um registrador XT para

registrar 0 intervalo de tempos entre dois choques sucessivos e uma
forma alternativa de visualizar a regiao de estabilidade e bifurca90es

apresentadas pelo sistema, sem necessidade do uso de um
microcomputador.
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o circuito da figura (8.07) e um integrador que foi projetado para

gerar uma rampa com tempo de subida da ordem de 20 segundos, e

pode ser regulado para tempos maiores ou menores, dependendo da
conveniencia, ajustando-se 0 potenci6metro RVOX.

o sinal que vem do sensor no instante do choque serve para

descarregar 0 capacitor C01 e, consequentemente, zerar a rampa.

Dessa forma, a deflexao horizontal da pena do registrador XT sera

proporcional ao intervalo entre dois choques sucessivos.

Este sistema foi utilizado para permitir a observa9ao de um valor
constante de intervalo de tempo entre dois choques, para baixo valor
de ex e dois para valores (bifurca9ao) para valor alto. Foi porem
abandonado po is nao permite um processamento facil dos resultados
(calcu 10 dad imensae do atrator e dimensae fractal).
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C.1 Introdu9ao

Tufillaro e Alban09) propuseram a montagem de um experimento

did,Hico para estudo de fenomenos ca6ticos, incluindo os principais

conceitos pertinentes a esse assunto. A justificativa utilizada e que por

se tratar de uma linha de pesquisa relativamente recente (tendo menos
que vinte anos, excetuando-se 0 trabalho publicado por E. Lorenz em
19636)), com aplica90es nas mais diferentes areas de pesquisa2-6,40)1 os
conceitos fundamentais ainda nao estao esquematizados em nfvel de

gradua9ao; dar a importancia de se sistematizar uma introdu9ao aos
sistemas ca6ticos, objetivando familiarizar os alunos de graduayao com

os conceitos e comportamentos tfpicos desses sistemas.

Partindo dessa premissa1 esquematizei um roteiro que tem por

objetivo descrever alguns desses t6picos e esclarecer a utilizayao do
sistema desenvolvido no presente trabalho.

o sistema proposto aqui e conhecido na literatura como
Bouncing-ball que, em resumo1 e formado por uma bola, que

permanece livre sobre uma superffcie que oscila verticalmente com
movimento harmonica, por exemplo: bola de ten is e raquete. Nesta

pratica, a bola foi substitufda pelo carro do trilho de ar e a superffcie
oscilante por um pistao em cuja extremidade, que se choca com 0

carro, foi colocada uma bola de borracha com baixo coeficiente de
restituiyao.

A apresentayao do experimento seguira uma ordem crescente de
complexidade e dos exemplos utilizados. Inicialmente sera apresentada

a equayao logfstica utilizada na descriyao do crescimento de
populay6es em nichos ecol6gicos2.3l, em seguida, sera desenvolvido 0

sistema bouncing-bal11 sob 0 ponto de vista abordado por P .J.
Holmes 14) I que e didaticamente aconselhavel pois este permite a
obtenyao das condiy6es de estabilidade e equilfbrio, sem a
necessidade de ferramentas matematicas mais complexas; e finalmente
um resumo do capftulo 1 do presente trabalho, visando apresentar os
resultados te6ricos que deverao ser comparados aos resultados

praticos obtidos pelo aluno no experimento.

SERVK;O DE IlfBUOTECAE"INFCr.MAC;:AO _ IFQSC
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Na apresentayao da equayao logfstica serao realizadas
simUlayOeS em diferentes condiyoes com· finalidade de familiarizar 0

aluno com as nOyoes basicas de fen6menos ca6ticos.

C.2 Introducao te6rica
>

E comum no estudo da natureza, e consequentemente dos
fen6menos ffsicos, a procura de situayoes simplificadas e a constru9ao
de modelos para se tentar a soluyao aproximada de um problema.
Grande parte do desenvolvimento a que chegamos hoje em dia esta

apoiado nesses modelos, que Ituncionam beml sob determinadas

condiyoes ideais. Ha casos I tambem, em que os modelos apresentam
apenas uma tosca ideia da complexidade real do problema.

Vamos propor agora mais um modelo simplificado desse tipo, que
e utilizado no estudo de dinamica de popula90es.

Imagine, inicialmente, que estamos estudando uma popula9ao
que possui X elementos. Quando X e pequeno, a popula9ao tende a
aumentar e se X for grande ela tende a diminuir, motivada por diversos

fatores: competi9ao por alimento, aumento da popula9ao de predadores
e etc. Estas caractedsticas garantem que uma fun9ao que descreve 0

comportamento da popula9ao nao deve ser linear. Outra informa9ao util
e que f(O) = O. Uma equa9ao que satisfaz estas condi90es e:

onde "a" representa a tendencia de aumento da popula9ao (se a > 1) e

"b" a atua9ao de fatores externos.
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A equaqao C.02 e conhecida por equaqao logfstica e a sequencia
d e 9 ra f ic 0s , C .0 1 a C .04 i f 0 i ext raid a 0 art igod e d iv u I9 a 9a0 de
Hoffstandter (1981 )38)

Exercfcio 1 - Considere a > 4 e analise suas consequencias para

a popula9ao

Na seq uencia de figuras abaixo e apresentado 0 comportamento
da equa9ao logfstica para diferentes valores de "a". A sequencia de
interaqoes Xt, Xt+1, Xt+2 ... e mostrada pelos sucessivos Ibatimentosl

indicados pelas flechas de sentido.

/

/ /
/

//>

Figura C. 01 - Grafico dernonstrati vo da sequencia de in terar;oes

da equa~ao logfstica para a = 1.7. Para este valor de a s6
existe urn ponto de estabilidade (Pr).
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Figura C.02 - Grafico demonstrativo da sequencia de intera90es
da equa9ao logistica para a = 2.4. Nesta condi9ao ja se
toma visivel a bifurca9ao, pontos Pie Pi.

E interessante notar que com a varia9ao do parametro "a" a
equa9ao logfstica passa da regiao de estabilidade, figura C.01, por

bifurca9ao, figura C.02, ate a regiao onde nao ha padrao definido,

figura C.03.

Figura C.03 - Grafico demonstrativo da seqUencia de intera90es
da equa9ao logistica para a = 3.4. Este valor de a
corresponde a regiao de caos .
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Antes de continuar este desenvolvimento e interessante
enunciar a definiqao de caos segundo 0 Dicionario da Ifngua
portug uesa39) :

•Nas mitologias e cosmogonias pre-filos6ficas, vazlo

obscuro e ilimitado que precede e propicia a gerayao do

mundo; ... ; grande oonfusao ou desordem.'

Figura C.04 - Grafico da equa~ao logfstica. onde 0 valor de b e
variado de 0 a 3.99. sendo plotados 120 pontos. ap6s urn
transiente de 100 intera~oes.

A resenha abaixo trata do sistema bouncing-ball, como tratado
por P. J. Holmes 14). a motivo se sua apresenta9ao, e que esse
tratamento permite a determina<;ao algebrica do primeiro ponto de
bifurca9ao e da regiao de estabilidade, sem a necessidade de se
utilizar do calculo variacional.

a trilho de ar esta inclinado de teta, e um pistao oscilante se

encontra fixe em sua extremidade inferior. A velocidade instantAnea do
pistao e b(tj)
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Figura C.05 - Trilbo de ar inclinado, mostrando todas as for~as que
atuam sobre 0 carro do trilbo de ar, a velocidade do pistao e a
velocidade de retorno do carro.

A primeira suposi9ao simplificadora e que a massa do pistao e
muito grande, comparada com a massa do carro do trilho de ar; isto

significa que com 0 impacto do carro a base, esta nao sofre altera9ao
significativa em sua velocidade b(tj)' Dessa forma, a rela9ao entre as

grandezas no impacto e:

tomando-se 0 pistao como referencia. As grandezas a, U(tj)e (V(tj)

sao, respectivamente, 0 coeficiente de dissipa9ao, a velocidade de

afastamento do carro em rela9ao ao pistao e a velocidade de
aproxima9ao. Supondo, tambem que a amplitude de oscila9ao da base

e muito pequena, se comparada com 0 movimento do carro, pode-se
escrever que1al :

onde tj+l representa 0 instante do impacto seguinte a tj'

Reescrevendo a equa9ao (C.03 ) para tj+l' tem-se:

utilizando a aproxima9ao (C.04) os intervalos entre dois impactos
sucessivos sao dados pela expressao:
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substituindo (C.06) em (C.OS), obtem-se um rela9ao de recorrencia
para U(tj):

U(tj+l) = a U(tj) + (l + a) b{tj + [2 U(tj)/g sen(8)]} (C.07)

A base possuindo movimento harmonica, a sua velocidade
instantanea b(tj) e:

(C.08)

onde ~ representa a amplitude do movimento e CO a velocidade

angular.

As sUbstitui~6es abaixo serao realizadas com a finalidade de
tornar as equa~6es que descrevem 0 sistema adimensionais,

facilitando os calculos,

<Pj = CO tj

Aj = [2 U(tj) CO]/g sen(8)

Introduzindo as express6es (C.09), (C.10) e (C.11) na equa~ao
(C.06) e repetindo 0 procedimento para a expressao (C.07) I chega-se

as duas express6es que descrevem 0 sistema:

fa;y: <Pj+ 1 = <Pj + Aj
Aj+l = a Aj - Y COs(<Pj + Aj)

(C.12)
(C .13)

Se S e um volume no espa~o de fase (<P x A), as sucessivas

intera~6es de fa;y levam a uma contra~ao desse volume inicial. Isso

e visto pelo calculo do determinante jacobiano de f :

det(fa,y) = a

StRYI<;:ODE BIBLI()i~c;:-£--i~ .•F-6RW,-A<;;(O-'~ IFOSC
FI 5 leA
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Exercfcio 2 - Calcule 0 determinante jacobiano aClma, provando
que ele e igual a.

Como a < 1, 0 fator de escala entre duas aplica90es sucessivas

ocasiona uma contra~ao de volume5),Tanto que, se t -> infinito (muitas

aplica~6es) I 0 volume do espaQo de fase permitido para 0 sistema

tende a zero, ou seja, os valores de (<t>j , Aj), a uma regiao cada vez

menor, caracterizando assim a existencia de um atrator.

A Iimita9ao de Aj a uma regiao do· espa90 de fase e de facil

deduqao. Retomando a expressao (C.13) e considerando os m6dulos

de ambos os lados:

IAj+ 1\ <= Y I (l - a ) ;

Esse resultado garante que a funyao Aj+I fica Iimitada a regiao

determinada pelas duas condiyoes abaixo:

Encontrando a regiao que limita 0 sistema, passamos a analisa-
la. a pr6ximo passo sera determinar os pontos fixos do sistema
(pontos de equitrbrio). Estes sac os pontos do espayo de fase para
onde 0 sistema converge, ap6s um transiente inicial. A condiyao inicial
determinara 0 caminho tomado pelo sistema.
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o parametro a (coeficiente de dissip3yaO) e constante durante as

intera96es; ja Y depende do valor de g' e CO, servindo como parametro

de controle, podendo ser variado alterando-se a inclina920 do trilho de
ar ou a velocidade angular do pist20 oscilante.

Supondo a existencia de um ponto de estabilidade onde as

condiyoes abaixo sac satisfeitas:

(C .21)

(C.22)

Exercfcio 3 - Encontre as equar;oes que fornecem os va/ores de

A * e <1>* para 0 equilfbrio

Esta condiy20 pode ser estendida para as orbitas(b) de varias
ordens; porem a resoluy20 algebrica das equayoes se torna cada vez
mais complexa; impossibilitando a sua realizay20 para orbitas maiores.

A analise da estabilidade desses pontos e realizada analisando
autovalores da matriz formada pelos coeficientes de fa,y:

• se os autovalores de D(fa,y):

- est20 contidos num circulo unitario no plano complexo (1I onde

I~I < 1, 0 ponto (cj>*j, A *j) e um sorvedouro, ou seja, e um ponto

estavel (atrator)

- estao fora desse crrculo (I~I > 1), 0 ponto (cj>*j, A *j) e uma

fonte, ponto de instabilidade (repulsor)

- estao um dentro e outro fora do crrcu 10 (IAi I - 1), nessa
situay20 0 ponto (cj>*j, A *j) e um ponto de sela.

Como 0 valor do determinante e igual ao coeficiente de
restituiyao, que por sua vez e sempre inferior a um, e:

1..1 . 1..2 = a (C.23)

[b] 6rbitas sao uma seqQencia de pontos do espac;o de fase, visitados pelo
sistema sempre na mesma ordem.
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s6 e posslvel a existencia de pontos de sela e pontos de estabilidade
para quaisquer valores de Al e A2.

AI,2 = Y2 {(kjj + a + 1) ± [(kjj + a + 1)2 - 4a]Yl} (C.24)

(C.25)

Os valores de y entre esses valores possibilitam apenas a
existencia de um ponto fixe (ponto de equilrbrio). Se 'Y < 2[n2

1t
2(a - 1)2

+ (a + 1)2]Yz, 0 ponto (<l>*j, A*j) passa a ponto crrtico de sela, que e
instavel. E, nessas condiyoes, surgem dois novos pontos estaveis
(sorvedouros). Aumentando-se 0 valor de 'Y, surge uma sequencia de
bifurcayoes, aumentando a ordem da 6rbita indefinidamente, ate 0 caos
(6rbita de ordem infinita) 14).

A forma de tratar 0 problema bouncing-ball mostrada acima foi
descrita por J. P. Holmes (1982) e apresenta grande discrepancia
experimental com a realidade, pois considera nula a amplitude de
oscilayao do pistao que impulsiona 0 sistema.

Existem alguns outros sistemas que apresentam caracterrsticas
semelhantes de estabilidade e bifurcayao, descritos nos artigos de:
Briggs (1987)37), Meissner (1986)41), Lindsay42l alem dos ja citados.

Pippard1cl ja tinha resolvido este problema de forma mais
elegante e real, considerando nao-nula a amplitude de oscilayao do
pistao. Abaixo adaptamos uma parcela do seu trabalho para este
experimento.

Na figura (C.OS) e apresentado um diagrama simplificado da
montagem experimental, onde 0 carro desce 0 trilho de ar com
acelera9ao 'Y dada por g sene <l». Na extrernidade inferior do tri Iho, ha
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um pistao que oscila com frequ~ncia angular variavel 0), controlada

mecanicamente pelo experimentador. Sendo a amplitude de oscilaQao
do pistao igual a At a posiqao do pistao em funqao do tempo e:

P(t) = A sen(ro t), (C.27)

e sua velocidade dada par:

u(t) = ro A cos(ro t) (C.28)

Com 0 sistema em funcionamento, 0 carro se move livremente
sobre 0 trilho de ar e se choca com 0 pistao oscilante. No enesimo
choque ocorrido entre ambos, V n e a velocidade do carro no instante
do choque e un a velocidade do pistao nesse mesmo instante.
Ocorrendo urn choque com 0 pistao na fase <l>n,0 pr6ximo s6 ocorrera
na fase (co tn + <l>n). Nesse intervalo de tempo, 0 carro se movimenta

com acelera9ao y, devido a inclina9ao do trilho de ar. Desse modo, 0

pr6ximo ponto de encontro entre 0 carro e 0 pistao sera fornecido pela
expressao:

y t I I 1 V (t) y 11

u(t) 1
IA

li(1) 1
"'---_I iV (t)

Figura C.06 - Ponto de Choque, mostrando os instantes anterior e

posterior ao choque entre 0 carro e 0 pistlio.
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sen(CO tn + ~n) = sen(~n) + (1/ A) [V n tn - (1/2) 'Y tn
2
] (C.30)

Colocando 0 sistema de referencia no pistao, a velocidade do
carro em relayao a este e 0 resultado da soma das duas velocidades:

(C.34)

onde V n' e a velocidade de afastamento do carro, ap6s 0 enesimo

choque.

No caso mais geral, 0 reencontro do carro com 0 pistao, ap6s urn

choque, ocorre numa outra posiyao (fase) do pistao, e, portanto, com
outro valor do m6dulo da velocidade.

Se, ap6s uma seq(j~ncia de choques, a velocidade do carro no
instante em que ele atinge 0 pistao e sempre igual, em m6dulo, a
velocidade com que se afasta deste, choque ap6s choque, diz-se que 0

sistema se encontra numa 6rbita[d) estavel ou numa 6rbita simples.
Nessa condic;ao, a parcela de energia perdida no choque e reposta
pelo pistao.

A taxa de perda de velocidade em um choque entre dois corpos e
chamada de coeficiente de restituic;ao e e definida como:

Ocorrendo enesimo choque na fase <Pn, 0 choque seguinte

ocorrera, CO tn depois, na fase <Pn+l:

<Pn+ 1 = <Pn + CO tn

V n+l' = V n+l - CO A cos(CO tn + <Pn)

ld) - 6rbita : 6 uma sequ&ncia de pontos de encontro entre 0 carro e 0 pistao. No
caso da 6rbita simples, 0 ponto de encontro ocorre sempre na mesma fase do
pistio. Para 6rbita dupla, existem dois pontos de encontro distintos, que ocorrem
alternadamente. Generalizando, uma 6rbita de ordem n e formada por n pontos de
encontro distintos, que se repetem ap6s uma sequ&ncia completa
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Substituindo-se as express6es (C.34) e (C.31) em (C.32), obtem-

As equa90es (C.35), (C.33) e (C.30) regem 0 sistema "bouncing-

ball" para quaisq uer valores de e e COl. 4).

Exercfcio 4 - Utilizando as expressoes (C. 35), (C. 33) e (C. 30)

determine a condiQao para ocorr~ncia de 6rbita estavel.

A primeira bifurcaQao e dada pela expressao abaixo, deduzida

por Pippard:

a <= 1tm [(1 - £)/(1 + £)]{ 1 + [(2/1tm)(1 + £2)/(1 - £2)]} Y:z

Vamos definir, a seguir, 0 que e um atrator estranho e como
caracteriza-Io.

Suponha um sistema dinAmico dissipativo partindo de uma
condiqao inicial diferente do repouso. Ap6s um intervalo de tempo, por
ser dissipativo, ele devera atingir uma condiqao de energia mfnima,
caracterizando equitrbrio ou estabilidade. Paralelamente, no espaqo de
fase 0 volume ocupado pelas condiqoes iniciais diminui, ate atingir uma
regiao restrita deste. Este subespaqo e chamado atrator.

Um atrator de dimensao zero e 0 existente na descriqao de um
oscilador harmOnico amortecido, onde 0 estado final do sistema e
representado por um ponto no espaqo de fase.

Um atrator com dimensao igual a 1 e aquele em que a situa9ao
final no espaqo de fase e linha fechada. Como exemplo, um oscilador
harmOnico forqado amortecido.

Os atratores em que a dimensao e fracionaria sac chamados de
estranhos - "strange attractor" - e sac caracterfsticos dos sistemas que
apresentam comportamento ca6tico. Esse tipo de atrator e resultado de
uma seqQ~ncia de contraqoes ou dobramentos ("folding") em
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determinadas direQoes e expansoes em outras5.14.201,. restringindo a

regiau possfvel de energias a um subespayo com volume finito no

espayo de fase.

Uma forma de caracterizar 0 atrator estranho e calcular a sua

dimensao. E possfvel calcular um numero infinito de dimens6es,

utilizando a definiyao de dimensao generalizada20), dada abaixo:

"Def.: considere um atrator contido num espaQo m-dimensional e
seja Xi, com i=1, ... N, uma seyao fin ita de uma trajet6ria discreta sobre

o atrator. Cobrindo-se 0 espayo de fase com uma malha de celulas do
tipo rill e sendo M(r) 0 numero total de celulas que contem pontos da
serie Xi, a probabilidade Pk, de encontrar um ponto na celula k, e
dada por:

N
P.=lim(-N)H __

k

onde Nk e 0 numero de pontos na celula k. 0 conjunto infinito de
dimensoes generalizadas Dq, que caracteriza a estrutura inomogenea
estatica de um atrator, e definida atraves da qesima potencia de Pk
como:

.II(r)

1 log(LP:)
D = ---lim k=l

i (q-l) r_O logr

Embora, existam muitas dimensoes, tres tem side usadas com
maior frequencia para caracterizar a "estranheza" de um atrator; a
saber, dimensao de informaQao, dimensao'de correlaQao e a dimensao
de Hausdorff, tambem chamada dimensao fractal, calculada a partir da
definiQao (C.3B) com q = 0:
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D =lim1ogM(r)
o logr

(C.39)

onde M(r) representa 0 numero de celulas de volume r que contem
pontos do atrator.

Coleta de dados pela interface

Seja T 0 perrodo de oscila~ao do pistao e Tc 0 instante em que
ocorre um choque entre este e 0 carro do trilho de ar. A fase $c
correspondente a esse choque sera

A determinayao de T e realizada por um sensor 6tico de
passagem, que detecta 0 instante em que um oriffcio, num disco
solidario ao eixo que movimenta 0 pistao, passa pela posiyao de fase
zero. Assim, cada revoluQao do pistao e responsavel por um novo T.
Mesmo que a rotaQao do motor varie por problemas na rede eletrica ou
por interfer~ncia do experimentador, 0 .novo perfodo sera lido e
incorporado aos dados, obtendo-se valores sempre corretos de <Pc.

Para detectar a fase no instante do choque, utilizou-se um sensor
6tico solidario ao pistao e colocou-se no carro um anteparo, de forma a
que, no instante do choque entre eles, 0 anteparo obstrua a passagem
de luz no sensor, possibilitando a detecQao do instante do choque e,
indiretamente, da fase deste.

o sistema e aquisiQao de dados tem como objetivo registrar todos
os valores de cj>c'Para isso serao lidos todos os valores de Tc e T, em
sucessivos perfodos de tempo, e armazenados em disco flexfvel.

As medidas dos intervalos de tempo TeTe sac realizadas pela
leitura de um contador. Este possui capacidade de contagem de 0 a
4096 e e acionado por um clock de 489Hz[e] .
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Com 0 sistema em funcionamento, a cada passagem do eixo pela
posiyao de fase zero e feita uma leitura de T, e ap6s a leitura 0

contador e zerado. Ocorrendo urn choque, a fase do pistao elida e
armazenada na mem6ria, sem se alterar 0 estado do contador, ou seja,
o contador s6 e alterado na rotina de leitura de fase zero.

Se Tc > T, 0 dado referente a Tc sera armazenado na linha

seguinte, ficando uma linha preenchida com zeros. 0 valor do intervalo
de tempo entre os choques sera dado pelo valor de Tc, acrescido do
valor do perfodo T.

microcomputador por 211 , divisio realizada por um contador binario CA 4020. Ver
.e9io 2.3.2.
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C.3 Roteiro Experimental

1. - Ligar 0 compressor de ar

2.- Medir a inclina~ao do trilho de ar, utilizando 0 tempo gasto pelo
carro para percorrer uma distAncia de 50cm no trilho, partindo do

repouso. Este intervalo de tempo sera utilizado para determinar os
valores de alfa durante 0 experimento.

Obs.: a inclina~ao do trilho de ar nao deve ser superior a 1.5
graus ou inferior a 0.35 graus.

3.- Determine 0 coeficiente de restitui~ao, entre 0 carro e 0 pistao.
Utilize esse dado para determinar 0 valor de alfa onde ocorrem 0

primeiro ponto de estabilidade, e a primeira bifurcaQao.

4.- Utilizando 0 valor medido do coeficiente de restituiQao utilize 0

programa Alfacom.exe para fazer uma simulaQao e determinar 0

comportamento do sistema, delimitando as regiaes de estabilidade
bifurcaQao e caos.

6.- Ajuste a velocidade angular do pistao ate que se estabeleQa uma
6rbita simples (1 choque por revoluQao do pistao).

7.- Aumente a rotaQao do pistao ate que os choques ocorram com
intervalos de duas ou tr~s revoluQaes dele.

8.- Com 0 sistema em funcionamento, Iigue 0 microcomputador e
introduza 0 disquete com os programas em Assembler. Digite:
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g.- Ajuste euidadosamente a rotaQao do pistao, diminuindo a sua
velocidade angular a cada 5 ou 10 minutos. Utilize 0 cursor de ajuste
do cAmbio de borracha. Cada ajuste nao deve ser superior a 300 de
rotaQao, no eixo que controle. Continue ajustando ate 0 sinal de
mem6ria cheia - sequencia de bips.

Ap6s 0 termino de uma coleta para descarregar os dados no
disquete, digite:

- Bsave nome-do-arquivo, A$2000, L$3FFF <enter>

10.- Repita os procedimentos 8 e 9 ate atingir a regiao em que 0 carro
permanece encostado no pistao por todo 0 movimento deste. Deverao
ser gerados dois ou tres arquivos de dados para cada serie de coletas.

11. - Os dados armazenados
um microcomputador tipo
transferencia e feita por
procedimento e 0 seguinte:

do disquete devem ser transferidos para
18M-PC para serem analisados. A

intermedio do programa VTKermit. 0

a) conectar a interface RS 232 do Apple com a interface RS 232
do PC. Nao e necessario usar 0 mesmo Apple conectado ao
experimento.

b) no Apple, digitar:

* call -151

c) no PC, digitar

* Vtkermit
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e) ao final da transmissao digitar no PC:

* <crtl> + <]>

12. Com os dados no disquete, editar 0 arquivo transmitido, utilizando

algum editor que trabalhe com arquivo nao-documento (WordStar,

Norton Editor, Qedit etc.).

Na edi9ao retirar a primeira linha que contem "2000.5FFF". Em
seguida, executar 0 programa que realiza a conversao de hexadecimal
para decimal, desprezando os endereQos de mem6ria, que aparecem
no infcio de cada linha. Isso e feito digitando:

a:> Nome do arquivo de entrada: nome-do-arquivo-de-dados

a:> Nome do arquivo de safda: nome-do-novo-arquivo.

13. Editar 0 novo arquivo, ja convertido, acrescentando data e hora da
coleta e 0 tempo medido no item 2 deste roteiro:

% data XX, hora YY

T= tempo medido;

data=[ "dados numericos"

Esta seqQ~ncia permite ao Matlab reconhecer os dados que serao
utilizados pelo programa Rubens03.m para montar 0 grafico de fase de
choque contra alfa.

Para visualizar 0 atrator na area de caos deve-se utilizar 0

programa Rubens04.m, definindo 0 choque inicial e 0 final dentro do
arquivo coletado: X para 0 primeiro choque e Y para 0 ultimo:
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No formato acima 0 atrator plotado contera os primeiros 1500 pontos

do arquivo que esta sendo analisado.

14. 0 calculo da dimensao do atrator que surge na regiao de caos pode
ser realizado, utilizando 0 programa Rubens09.m, desde que se tenha
um microcomputador 386 com coprocessador matematico.

Para utilizar 0 programa e necessario indicar a regiao em que se
encontra 0 atrator, que e feito fornecendo as coordenadas de uma area

quadrada que contenha 0 atrator. Em seguida, indicar a ordem da

partiqao a ser efetuada. Exemplo:

A area e identificada por intermedio da montagem do gratico que
contem 0 atrator.
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Apendice D . Sistema mecanico

as componentes da montagem mecanica do experimento sao os

seguintes:

-1 motor de passo, com sistema de cambio de borracha para
regular a velocidade do pistao, como mostrado na figura 0.01.

-1 trilho de ar, com comprimento de 1,5 m, peya (08), na
figura 0.02.

-1 suporte de encaixe e sustentaQao do oscilador, composto
por tr~s peQas: pistao com suporte para bola de borracha, acoplamento
do motor ao oscilador e peQa para fixar todos os componentes mecanicos,
peQas (04), (07) e (01), respectivamente, na fig ura 0.02.

-1 carro para trilho de ar, adaptadopara que 0 choque entre
ele e 0 pistao ocorra sempre na direQao do centro de massa, peQa (05),
na figura 0.02.

-1 disco de alumfnio, com furo para detec9ao da posi9ao de
fase zero do pistao, peQa (06L na figura 0.02

As peQas, execeto as do trilho de ar, foram confeccionadas parte na
oficina mec4nica da eoee e parte na oficina mec4nica do
NPoIA/EMBRAPA.
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