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Introdução
Bilhares dinâmicos são sistemas correspondentes ao movimento iner-

cial de uma massa pontual numa dada região que possui uma porção suave
na fronteira, onde as colisões elásticas são realizadas e é válida a Lei de
Snell. O sistema de bilhares aparece naturalmente em muitos problemas
de acústica, óptica, mecânica clássica e fı́sica estatı́stica.

Os modelos de bilhares são sistemas Hamiltonianos dados por:

H(p, q) =
p2

2m
+ V (q) (1)

onde V (q) é o potencial da forma:

V (q) =

{
0 se q ∈ Ω

∞ se q /∈ Ω

e Ω é uma mesa de bilhar suave estritamente convexa num espaço Euclid-
iano d-dimensional e q ∈ Ω.

A dinâmica dos bilhares é definida pela forma da fronteira. Isso de-
monstra toda a diversidade de possı́veis comportamentos dos sistemas
Hamiltonianos, desde aqueles que são integráveis até aqueles completa-
mente caóticos.

Neste trabalho aprofundamos o conhecimento de sistemas Hamiltoni-
anos a fim de analisar, em primeira instância, os bilhares elı́pticos. Pos-
teriormente, estendemos o estudo para sistemas caóticos para analisar os
bilhares de Bunimovich e simulamos, com o auxı́lio do Matlab, os espaços
de fase em questão.

Bilhares Elı́pticos
Na primeira parte do trabalho demonstramos alguns resultados e trata-

mos de aspectos dos bilhares elı́pticos no que se refere às trajetórias e à
consequente formação de cáusticas.

A figura 1 ilustra a formação de uma cáustica elı́ptica. Este caso ocorre
quando o segmento de uma trajetória de bilhar não interseta o eixo focal
da elipse, |F1F2|.

Figura 1: Simulações realizadas no Software para o caso de uma cáustica elı́ptica. Os parâmetros de entrada
(posição e ângulo iniciais) foram ajustados para realizar 200 iterações.

A figura 1 ilustra a formação de uma cáustica hiperbólica. Este caso
ocorre quando o segmento de uma trajetória de bilhar interseta o eixo focal
da elipse, |F1F2|.

Figura 2: Simulações realizadas no Software para o caso de uma cáustica hiperbólica. Os parâmetros de
entrada (posição e ângulo iniciais) foram ajustados para realizar 200 iterações.

Bilhares de Bunimovich
Na segunda parte do projeto estudamos os chamados Bilhares de Buni-

movich ou Bilhares Cogumelos. De modo geral, os sistemas Hamiltoni-
anos dos objetos em questão são divididos em duas regiões: uma delas a-
presenta comportamento regular, caracterizados por zonas de estabilidade
ou ilhas KAM (figura 3), enquanto as demais possuem comportamento
caótico (figura 4). Por conta disso, os bilhares tratados apresentam com-
portamento “misto”e são comumente conhecidos como sistemas Hamilto-
nianos com espaço de fase dividido.

Figura 3: Trajetórias integráveis no bilhar cogumelo.

Figura 4: Trajetórias caóticas no bilhar cogumelo.

Conclusões
Em suma, pudemos aplicar conhecimentos de mecânica hamiltoniana

ao estudo das trajetórias em diversas mesas de bilhar. Assim, analisamos
geométrica e analiticamente os bilhares dentro de elipses e com o Matlab
simulamos as trajetórias da partı́cula para diversos parâmetros de entrada.
Posteriormente, fizemos um breve estudo de integrabilidade e periodici-
dade, discorrendo sobre as variáveis de ação e ângulo. Finalmente, trata-
mos dos bilhares de Bunimovich: para determinadas condições iniciais, se
a partı́cula não intercepta a haste do bilhar, as trajetórias são integráveis;
caso isso ocorra, temos caoticidade.
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