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Atividade: Mysterium Cosmographicum


Aluno(a): _______________________________________________________________________________ Turma: ______
Professor(a): __________________________________________________________________________________________

Parte 01 
A circunsfera de um poliedro é a esfera cuja superfície contém todos os vértices do poliedro. Nem todos os poliedros possuem uma circunsfera, mas os sólidos platônicos regulares possuem. Justificando a sua resposta, complete a tabela abaixo (o número a representa a medida das arestas do poliedro).
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Parte 02
(a)	Dê um exemplo de um poliedro convexo que não possui uma circunsfera.
(b)	Todo tetraedro possui uma circunsfera? Justifique sua resposta!
(c)	Todo poliedro que não é regular não possui circunsfera? Justifique sua resposta!

Parte 03
A insfera de um poliedro é a esfera cuja superfície tangencia todas as faces do poliedro. Nem todos os poliedros possuem uma circunsfera, mas os sólidos platônicos regulares possuem. Justificando a sua resposta, complete a tabela abaixo (o número a representa a medida das arestas do poliedro).
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Parte 04
(a) Dê um exemplo de um poliedro que não possui uma insfera.
(b) Todo tetraedro possui uma insfera? Justifique sua resposta!
(c) Todo poliedro que não é regular não possui uma insfera? Justifique sua resposta!
Parte 05
A razão harmônica é uma propriedade de um poliedro. A razão harmônica é a razão entre o raio da circunsfera e o raio da insfera do poliedro. Justificando sua resposta, complete a tabela abaixo.

Sólido Platônico Regular
Razão harmônica
Cubo

Octaedro

Tetraedro

Dodecaedro

Icosaedro


Parte 06
A distância de cada planeta ao Sol não é constante ao longo do tempo (Kepler já sabia disto quando escreveu o Mysterium Cosmographicum). Há um raio máximo, que é a maior distância do planeta ao Sol; um raio mínimo, que é a menor distância do planeta ao Sol; e um raio médio, que é a média aritmética entre o raio máximo e o raio mínimo. A tabela abaixo [Moore & Hunt, 1983] fornece estes valores em milhões de quilômetros (MKm).

Planeta
Mercúrio
Vênus
Terra
Marte
Júpiter
Saturno
      Raio Máximo
69,70
109,00
152,00
249,00
815,70
1507,00
      Raio Médio 
57,91
108,21
149,60
227,94
778,34
1427,01
      Raio Mínino
45,90
107,40
147,00
206,00
740,90
1347,00

Com estes dados, complete as tabelas seguintes com as razões entre os diversos raios entre um planeta e seu antecessor. 



Vênus


Raio Mínimo
Raio Médio
Raio Máximo
Mercúrio
      Raio Mínimo




      Raio Médio




      Raio Máximo







Terra


Raio Mínimo
Raio Médio
Raio Máximo
Vênus
      Raio Mínimo




      Raio Médio




Raio Máximo







Marte


Raio Mínimo
Raio Médio
Raio Máximo
Terra
      Raio Mínimo




      Raio Médio




Raio Máximo







Júpiter


Raio Mínimo
Raio Médio
Raio Máximo
Marte
      Raio Mínimo




      Raio Médio




Raio Máximo





Saturno


Raio Mínimo
Raio Médio
Raio Máximo
Júpiter
      Raio Mínimo




      Raio Médio




Raio Máximo





Parte 07
Para cada par de planetas consecutivos indicados na tabela abaixo, determine quais tipos de razões calculadas na Parte 06 mais se aproximam das razões harmônicas calculadas na Parte 05.  Indique também o erro percentual nessas aproximações. 

Par de planetas
Tipo da razão entre as órbitas
Valor da razão entre as órbitas
Razão
harmônica
Poliedro(s)
Erro 
Percentual
Vênus/Mercúrio





Terra/Vênus





Marte/Terra





Júpiter/Marte





Saturno/Júpiter






Parte 08
(a)	No software da atividade você pode montar uma sequência de 5 sólidos regulares, um dentro do outro. Quantas sequências podem ser montadas no total? Quantas sequências podem ser montadas no total sem repetição de poliedros?
(b)	Um cosmograma é uma sequência de 5 sólidos regulares, um dentro do outro, de tal modo que as razões harmônicas destes poliedros, do mais interno para o mais externo, são aquelas indicadas nas linhas da quarta coluna da tabela da Parte 7 (isto é, as razões harmônicas que melhor aproximam as razões entre as órbitas de planetas consecutivos). Quantos cosmogramas existem? A escolha de planetas feita originalmente por Kepler está entre eles? Lembre-se que Kepler escolheu a seguinte sequência: octaedro, icosaedro, dodecaedro, tetraedro e cubo.
(c)	Quantas sequências de poliedros possuem as mesmas razões harmônicas que a sequência de Kepler? Quantas sequências existem sem repetições de poliedros?
 
Parte 09
Quando Kepler escreveu o seu Mysterium Cosmographicum, os planetas Urano e Netuno não haviam sido descobertos. Usando as razões harmônicas calculadas na Parte 5, determine quais os poliedros mais adequados para estender o modelo de Kepler de forma a incluir os planetas Urano e Netuno. A terceira coluna da tabela abaixo exibe a razão Raio Mínimo do planeta mais externo pelo Raio Máximo do planeta mais interno.

Par de planetas
Tipo da razão entre as órbitas
Valor da razão entre as órbitas
Razão
harmônica
Poliedro(s)
Erro 
Percentual
Urano/Saturno
Mínimo/Máximo
1,7149



Netuno/Urano
Mínimo/Máximo
1,1834




Parte 10
Plutão, que era o planeta mais distante do Sol, foi rebaixado a planeta-anão em 2006. Se Plutão ainda fosse um planeta, que poliedro se adequaria a sua razão com Netuno? E qual seria o erro? 

Par de planetas
Tipo da razão entre as órbitas
Valor da razão entre as órbitas
Razão
harmônica
Poliedro(s)
Erro 
Percentual
Plutão/Netuno
Mínimo/Máximo
0.9753




Parte 11
Antes de usar o modelo 3D baseado nos sólidos platônicos, Kepler tentou usar um modelo 2D baseado em polígonos regulares.  
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Neste modelo, as órbitas de dois planetas consecutivos seriam os círculos inscrito e circunscrito de um polígono regular. O círculo circunscrito a um polígono regular é o círculo que contém todos os vértices do polígono. Já o círculo inscrito em um polígono regular é aquele que é tangente a todos os lados do polígono. Se R e r são, respectivamente, os raios dos círculos circunscrito e inscrito de um polígono regular, a razão R/r é denominada razão harmônica do polígono. 

(a)	Calcule a razão harmônica de um polígono regular de n lados. O que acontece com a razão harmônica quando n tende a infinito?
(b)	Por que Kepler abandonou a ideia de usar polígonos regulares para construir um modelo do universo?





