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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Resolver problemas fundamentais sobre a cinemática da partícula, analisando movimentos rectilíneos e curvilíneos em diferentes sistemas coordenados.
2. Resolver problemas fundamentais sobre a dinâmica da partícula, formulando as leis de Newton e deduzindo as equações do movimento.
3. Resolver problemas sobre dinâmica de sistemas partículas, em particular sistemas variáveis com e sem conservação de massa.
4. Resolver problemas sobre dinâmica de corpos rígidos, compreendendo momento angular, matriz de massa, dir. principais de inércia, com estudo da cinemática
dos corpos em movimentos planos e espaciais.
5. Aplicar conhecimentos fundamentais sobre métodos da energia e da quantidade de movimento.
6. Resolver prob. simples de vib. mecânicas, até dois graus de lib. , com e sem amortecimento, em regime livre ou forçado. Determinar a freq. natural de vibração.
Caracterizar o fenómeno de ressonância.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Compreender Cálculo diferencial, integral e matricial. Compreender Física e Mecânica Aplicada I.

Conteúdo da unidade curricular
1 - Cinemática da partícula (1 semana). 2 - Dinâmica da partícula (1, 5 semana). 3 - Dinâmica de um sistema de partículas (0, 5 semana). 4 - Dinâmica de um
sistema de partículas – métodos energéticos (0, 5 semana). 5 - Cinemática de corpos rígidos (2, 5 semana). 6 - Dinâmica de corpos rígidos (4, 5 semana). 7 Dinâmica de corpos rígidos – métodos energéticos (0, 5 semana). 8 - Vibrações mecânicas (2, 5 semana). Revisões (1, 5 semana).

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Capítulo 1 - Cinemática da partícula (1 semana):
- Movimentos rectilíneo e curvilíneo.
- Determinação da posição, velocidade e aceleração.
- Sistemas de coordenadas cartesianas, curvilíneas, e polares.
2. Capítulo 2 - Dinâmica da partícula (1, 5 semana):
- Segunda Lei de Newton.
- Equações do movimento.
- Equilíbrio dinâmico. Momento linear e angular de uma partícula.
- Conservação do momento angular. Movimento de uma partícula sob acção de uma força central.
3. Capítulo 3 - Dinâmica de um sistema de partículas (0, 5 semana):
- Aplicação das leis de Newton.
- Quantidade de movimento e momento angular.
- Momento angular em relação ao centro de massa.
- Conservação da quantidade de movimento.
- Energia cinética e potencial.
4. Capítulo 4 - Dinâmica de um sistema de partículas – métodos energéticos (0, 5 semana):
- Princípio do trabalho e energia. Conservação da energia.
- Princípio do impulso e da quantidade de movimento. Sistemas estacionários e instacionários.
5. Capítulo 5 - Cinemática de corpos rígidos (2, 5 semana):
- Movimentos de um corpo no plano e no espaço.
- Rotação em relação a um ponto fixo e em relação a um eixo fixo.
- movimento geral de rotação e translação. Velocidade / aceleração absoluta e relativa.
- Centro instantâneo de rotação. Sistemas de eixo fixo e em movimento.
- Derivada de um vector escrito num sistema em movimento.
6. Capítulo 6 - Dinâmica dos corpos rígidos (4, 5 semana):
- Equação do movimento no plano e no espaço. Momento angular de um corpo rígido.
- Princípio D’Alembert. Sistemas de corpos rígidos.
7. Capítulo 7 - Dinâmica dos corpos rígidos – métodos energéticos (0, 5 semana):
- Princípio do trabalho e energia de um corpo rígido. Trabalho de forças generalizadas.
- Energia cinética de um corpo rígido. Conservação da energia. Conservação do momento angular.
8. Capítulo 8 - Vibrações mecânicas com um grau de liberdade (2, 5 semana):
- Caracterização dos fenómenos vibratórios. Vibrações amortecidas e não amortecidas.
- Vibração livre e forçada.
- Equação diferencial do movimento. Frequência natural. Fenómeno de ressonância.
9. Revisões (1, 5 semana):
- Aulas para revisões.

Bibliografia recomendada
1. [1] - Beer P. Ferdinand, Johnston Jr. Russel, Cornwell; ‘’Mecânica Vetorial para Engenheiros - Dinâmica”; - 9 edição; McGraw Hill.
2. [2] - Piloto, P. A. G; “Applied Mechanics II”, Diapositivos com apresentação do conteúdo programático (versão em inglês, "english version").
3. [3] - Meriam J. L. , Kraige L. G. ; “Engeneering Mechanics - Dynamics”, John Wiley &amp; Sons, Inc.
4. [4] - R. C. Hibbeler; “Mecânica: Dinâmica”; 8 ed. , LTC

Métodos de ensino e de aprendizagem
Em ambiente presencial, exposição teórica dos conceitos fundamentais necessários para compreensão do conteúdo, complementada com a apresentação de
exercícios. Nas restantes horas de contacto é proposta a resolução de problemas para a aplicação dos conceitos assimilados nas aulas. Em ambiente não
presencial é proposta a resolução de problemas e trabalhos, com recurso a meios computacionais.
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Alternativas de avaliação
1. Época Final: (avaliação distribuída) - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Exame Final Escrito - 70% (O Exame Final tem a duração de 2, 5 horas e avaliação em 70% da classificação final.)
- Trabalhos Laboratoriais - 30% (Tebalho de laboratório durante o período lectivo e com peso relativo de 30%.)
2. Época de Recurso e Especial: - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (O Exame Final tem a duração de 2, 5 horas e avaliação em 100% da classificação final.)
3. Época Final - (Trabalhador) (Final)
- Exame Final Escrito - 100% (Os alunos com o estatuto trabalhador poderão optar por um Exame Final para 100% da classificação.)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros

Validação Eletrónica
Luís Manuel Ribeiro Mesquita

João da Rocha e Silva

Paulo Alexandre Vara Alves

11-10-2020

12-10-2020

15-10-2020

23-11-2020

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Paulo Alexandre Gonçalves Piloto

Página 2 de 2

