
Oscilações'
CAPíTULO 15

15-1 Oscilações

Qualquer movimento que se repete a intervalos de te'2lpo iguais cons
titui um movimento periódico. Como será visto, o movimento periódico de
uma partícula pode sempre ser expresso em função de senos e co-senos,
motivo pelo qual ele é denominado também movimento harmônico.

Se a partícula em movimento periódico se move para diante e para trás
na mesma trajetória, seu movimento é denominado oscilatório ou vibratório.
Há muitos movimentos vibratórios na natureza, tais como o do volante de
um relógio, de uma corda de violino, o de uma massa presa a uma mola,
o dos átomos nas moléculas ou em uma rede cristalina, o das moléculas
de ar atingidas por uma onda sonora.

Muitos corpos oscilantes não se movem para diante e para trás entre
limites precisamente definidos, devido às forças de atrito que dissipam a
energia do movimento. É o caso, para exemplificar, de uma corda de vio
lino, cujo movimento cessa rapidamente, ou o de um pêndulo que logo deixa
de balançar. Tais movimentos denominam-se harmônicos amortecidos. Em
bora não possamos eliminar o atrito no movimento periódico de c()rpos ma
croscópicos, freqüentemente podemos cancelar seu efeito amortecedor for
necendo energia ao sistema oscilante, de forma a compensar a energia dissi
pada pelo atrito. A mola de um relógio e os pesos suspensos de certos reló
gios de pêndulo fornecem energia externa desse modo, de maneira que o
sistema oscilante, isto é, o volante ou o pêndulo, movem-se como se não
fossem amortecidos.
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Não apenas OR sistemas mecânicos podem oscilar. As ondas de rádio, as
microondas e a luz visível resultam de campos elétricos e magnéticos oscilan
tes. É o caso de um circuito sintonizado, em um rádio, ou de uma cavidade
metálica fechada, na qual se introduz energia sob a forma de microondas, que
podem oscilar eletromagneticamente. A analogia é grande, fundamentando-se
no fato de que as oscilações mecânicas e as eletromagnéticas são descritas pelas
mesmas equações básicas. Esta analogia será acentuada principalmente em
capítulos posteriores.

O periodo T de um movimento harmônico é o tempo necessário para que
a partícula móvel percorra uma vez a trajetória fechada, isto é, para com
pletar uma oscilação ou ciclo. A freqüência do movimento, lJ, é o número
de oscilações (ou ciclos) realizados por unidade de tempo. Ela é igual, por
tanto, ao inverso do período, isto é,

lJ = l/To (15-1)

A unidade lVIKSde freqüência é o hertzl (símbolo Hz), ou ciclo/s. A posição
da partícula oscilante para a qual é nula a resultante das forças aplicadas é
chamada posição de equilibrio. O deslocamento (linear ou angular) é a dis
tância (linear ou angular) a que se encontra a partícula, de sua posição de
equilíbrio, em determinado instante.

Focalizemos a atenção em uma partícula que oscile em um segmento de
reta bem definido. Seu deslocamento x varia periodicamente tanto em
módulo como em sentido; sua velocidade v e sua aceleração a também
variam periodicamente em módulo e sentido e, devido à relação F = ma, o
mesmo acontece com a força que atua na partícula.

As forças associadas com o movimento harmônico são as de tipo mais geral discutido
até agora. Nos capítulos iniciais lidamos apenas com forças (e acelerações) constantes.
Depois, ao considerar forças variáveis com o tempo, examinamos um tipo de força
(e portanto de aceleração) de sentido variável, embora seu módulo permanecesse cons
tante (a força centrípeta da Seç. 6-3) e uma força (e portanto uma aceleração) dc mó
dulo variável, embora de sentido constante (a força impulsiva da Seç. 10-1).' No movi
mento harmônico tanto a força como a aceleração variam, quer em módulo quer em
sentido.

Em termos de energia, pode dizer-se que uma partícula em movimento
harmônico passa repetidamente por um dado ponto (sua posição de equi
líbrio) no qual a energia potencial da partícula é mínima. Um pêndulo osci
lante é um bom exemplo: sua energia potencial é mínima na parte mais
baixa da trajetória, isto é, na posição de equilíbrio. A Fig. l5-la representa
uma partícula que oscila entre os limites Xl e X2, sendo O a posição de equi
líbrio. Na Fig. l5-lb indica-se a curva correspondente de energia potencial
que apresenta valor mínimo naquela posição. A força que atua na partí-

1 EstA, unidade de freqüência recebeu seu nome em homenagem a Heinrich Hertz
(1857-94), cujas pesquisas em eletromagnetismo foram universalmente reconhecidas
tomo a confirmação experimental das ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell.
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cula em qualquer posição é derivlÍvel da função energia potencial, de acordo
com a Eq. 8-7,

F = - dU/dx, (8-7)

estando represe~tada na Fig. 15-1c. A força é nula na pOSlçao de equilí
brio 0, está orientada para a direita (isto é, tem valor positivo) quando a
partícula se encontra à esquerda de 0, e para a esquerda (ou seja, tem valor
negativo) quando a partícula estiver à direita da posição de equilíbrio.
Trata-se de uma força restauradora, porque ela atua sempre de modo a ace
lerar a partícula para a posição de equilíbrio. Portanto, no movimento
harmônico, a posição de equilíbrio é sempre de_equilíbrio estável.

m
X

x Xl

v

U(X)

a

F(= ma)

(a)

Fig. 15-1 (a) Uma partícula de
massa m oscila harmonicamente
entre os pontos Xl e X2, sendo O
a posição de equilíbrio. (b) A ener
gia potencial da partícula como
função da posição. A força que
atua" na partícula, no ponto X, é
dada por F = -dU/dx. (c) A força
que atua na partícula como função
da posição Xi note que a fórça está
sempre dirigida para a posição de
equilíbrio. F(x)

Inclinação = Ig f)

dU
dx

X

Xl

(c)

X

A energia mecânica total E de uma partícula oscilante é a soma de suas
energias cinética e potencial, ou seja

E= K+ U, (15-2)

em que E permanece constante se não agirem forças não conservativas, tal
como o atrito. A Fig. 1.5-2 representa E para o movimento da Fig. 15-L
Note como a Eq. 15-2 é obedecida quando a partícula estiver na posição
típica indicada. A partícula não pode mover-se fora dos limites Xl e X2'
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pois nessas reglOes U excede E. Conforme evidencia a Eq. 15-2, isto eXI
giria que a energia cinética fosse negativa, o que é impossível.

Para uma vizinhança dada, isto é, para uma função dada U(x), uma
partícula oscilante possui várias energias totais, dependendo do modo pelo
qual ela inicia seu movimento. Por exemplo, a energia total pode ser E' e

não E, caso em que os limites de oscila-
U(x) ção seriam Xl' e X2', conforme indica a

Fig. 15-2, e não Xl e X2'

x

Fig. 15·2 A energia mecânica total
E do movimento da Fig. 15-1. Redu
zindo essa energia para E', os limites
de oscilação reduzem-se respectiva
mente a Xl' e X2'.

15-2 O Oscilador Harmônico Simples

Consideremos uma partícula osci
lante (Fig. 1.5-3a) em torno de uma po
sição de equilíbrio; a energia potencial
da partícula varia de acordo com a
função

(15-3)

onde k é uma constante (ver Fig. 15-3b).
A força que atua na partícula é dada
pela Eq. 8-7:

F(x) = - dUJdx = - d(i kx2)J

/dx = -kx, (15-4)

conforme a Fig. 15-3c. Tal partícula oscilante denomina-se oscilador har
mônico simples e seu movimento chama-se movimento harmônico simples.
Mostra a Eq. 15-3 que em tal movimento a curva de energia potencial é

(a)

-------~--_III~a~v~~x
-Xl O m +Xl

Fig. 15·3 (a) Uma partícula de massa
m oscila com movimento harmônico
simples entre os pontos +Xl e -Xl>

sendo O sua posição de equilíbrio.
(b) A energia potencial e a energia
mecânica total. (c) A força que atua
na partícula. O estudante deve com
parar cuidadosamente esta figura com
a Fig. 15-1, que ilustra o caso geral
de movimento harmônico.

U(X) (b)

X
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ma fUIl(:.ão quadrática do deslocamento e, conforme a Fig. 1.'5-4, a força
:ltuantc na partícula é proporcional ao deslocamento e tem sentido oposto
:lO deste. No movimento harmônico simples os limites de oscilação são si
métricos em relação à posição de equilíbrio. Em geral esta propriedade não
é válida para o movimento mais geral da Fig. 15-1, que, embora harmônico,
não é harmônico simples. O módulo do deslocamento máximo, isto é, Xl na
Fig. 15-3, sempre considerado positivo, chama-se amplitude do movimento
harmônico simples.

Fig. 15·4 Um oscilador
harmônico simples. Em
cada caso é indicada a

força exercida pela mola.
O bloco escorrega sobre
uma mesa horizontal lisa.

O estudante terá reconhecido que a 15-:3, U(.r) = 1- kx2, é a expres-
são da energia potencial de uma mola "ideal", que se comprime ou distende
de um comprimento :r, cf. Sel,'. 8-4. Nessa mesma seção definiu-se uma
mola ideal como aquela que, comprimida ou distendidfl., exerce uma força
expressa por F(:r) = - Icr (ver Eq. 15-4), sendo k denominado constanie
elástica ou constante de força da mola.

Portanto, um corpo de massa m preso a uma mola ideal, cuja constante
de força é k, e que pode mover-se sobre uma superfície horizontal lisa, é um
exemplo de oscilado r harmônico simples (ver Fig. 115-4). Note que na posi
ção de equilíbrio (ver Figo Hí-4b) a mola não exerce forçasobte o corpo. Se
() corpo é deslocado para 11 direita (como na Fig. 15-4a), a força exercida
pela mola sobre o corpo está rlirigida para a esquerda, expressando-se por
F = - kx. Deslocando o corpo para a esquerda (Fig. l.j-4c), a força aponta
para a direita, sendo expressa ainda por F = - kx. Em cada caso trata-se de
uma força restauradora e o movimento da massa oscilante é harmônico simples.

Apliquemos a segunda lei de Kewton, F = ma, ao movimento da Figo 15-40

Substituindo F por - k;c (cf. Eq. 15-4) e a aceleração a por d2x/dt2 (= dv/dt)
:,btém-se
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ou seja,

d2x k--+-x =0.
dt2 m

OSCILAÇÕES CAPo 15

(15-5)

Por envolver derivadas, esta equação é denominada diferencial. Resolver
tal equação significa determinar a dependência funcional, entre o deslo
camento x da partícula e o tempo t, que satisfaça a equação. Quando se
sabe como x depende do tempo, conhecemos o movimento da partícula;
por isso a Eq. 1.5-5chama-se equação de movimento de um oscilador harmô
nico simples. Na seção seguinte resolveremos essa equação e descrevere
mos em detalhe o movimento.

O problema do oscilador harmônico simples é importante por duas razões.
Em primeiro lugar, a maioria dos problemas que envolvem vibrações me
cânicas reduzem-se ao do oscilador harmônic'o simples, quando a amplitude
do movimento é pequena, ou então a uma combinação de tais vibrações.
Isso equivale a dizer que, se considerarmos uma porção suficientemente
pequena da curva que representa a força restauradora, Fig. 15-1c (em torno
da origem), ela se aproximará arbitrariamente de um segmento de reta que,
de acordo com a Fig. 15-3c. é característica de um movimento harmônico
simples. Em outras palavras, a curva de energia potencial, Fig . .J.5-1b, para
o movimento oscilatório geral, reduz-se à da Fig. 15-3b do movimento sim
ples quando a amplitude de vibração em torno da posição de equilíbrio O
for suficientemente pequena.

Em segundo lugar, como já foi mencionado, as equações do tipo da 15-5
.ocorrem em muitos problemas físicos - em acústica, óptica, mecânica,
circuitos elétricos e mesmo em física atômica. O oscilador harmônico simples
apresenta aspectos comuns a vários si(:ltemasfísicos.

A Eq. 15-4 (F = - kx)é uma relação empírica conhecida como lei de

H ooke. Ela é um caso especial de uma relação mais geral, que descreve a
deformação elástica dos corpos, descoberta por Robert Hooke (1635-1703).2

As molas e outros corpos elásticos obedecem a tal lei, desde que s~a defor
mação não seja excessivamente grande. Se o sólido for deformado além de
certo ponto, denominado limite elástiço, ele não retomará sua forma inicial
quando suprimida a força aplicada (Fig. 15-5). Ocorre que a lei de Hooke
é válida quase até o limite elástico, para a maioria dos materiais comuns.
O intervalo de valores das forças aplicadas para os quais é válida a lei de
Hooke denomina-se "região proporcional". Além do limite elástico, a força
não pode mais ser especificada por uma função energia potencial, pois a

,força depende então de muitos fatores, inclusive a rapidez da deformação
e a história prévia do sólido.

2, Robert Hooke expressou sua lei em latim: Vi tensio sic vis ["a (ex)tensão é propor
cional à força"]. Embora tenha descoberto a lei em 1660, só a publicou dezesseis anos
mais tarde, ainda assim sob a forma de criptograma: ceiiinosssttuv. Hooke talvez tenha
sido motivado pelo desejo de estabelecer prioridade, sem revelar informações a outros
pesquisadores.
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Note que a força restauradora e a função energia potencial do oscilado r
harmônico simples f'lãoos mesmos que os de um sólido deformado em uma
dimensão, na região proporcional. Se libertado, o sólido deformado vibrará,
tal como o oscilador harmônico. Portanto, enquanto a amplitude de vibra
ção se mantiver suficientemente pequena, isto é, enquanto a deformação
permanecer na região proporcional, as vibrações mecânicas se comportam
exatamente como osciladores harmônicos simples. Ê fácil generalizar essa
discussão e mostrar que qualquer problema que envolva vibrações mecâ
nicas de pequena amplitude, em três dimensões, reduz-se a uma combinação
de osciladores harmônicos simples.

15
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Fig. 15-5 Gráfico típico da força aplicada F como função do alongamento resultante
de uma barra de alumínio sob tensão. A amostra tinha trinta centímetros de compri-

, mento e 6,5 cm2 de. área transversal. Note que podemos considerar F = kx somente
para o trecho Oa, uma vez que além de a a inclinação da curva não é mais constante,
variando com x de modo complicado. Em um ponto como b (o limite elástico) a amostra
não retoma a seu comprimento original quando suprimida a força aplicada. Entre b e b'

o alongamento aumenta, mesmo se a força for constante; o material escoa como um
líquido viscàso. Em c a amostra não 'pode mais ser esticada; qualquer aumento de elon
gação provoca a ruptura da amostra. A força aplicada é igual em módulo à força restau
radora, razão pela qual não existe o sinal negativo na relação F = kx.

Cordas ou membranas vibrantes, vibrações sonoras, as oscilações de áto
mos em sólidos, assim como as oscilações elétricas ou acústicas em uma
cavidade, podem ser todas descritas ,sob forma matematicamente idêntica à
de um sistema de osciladores harmônicos. A analogia permite-nos resolver
problemas em uma área, usando as técnicas desenvolvidas em outras áreas.

15-3 O Movimento Harmônico Simples

(15-6)
à2x k-+-x=O.
dt2 m

Vamos agora resolver a equação de movimento do oscilado r harmônico
simples,



Lembremos que qualquer sistema de massa m, sobre o qual atue a força
F = - kx, será governado pbr essa equação:. No caso de uma mola, a cons
tante de proporcionalidade k é a constante ,elástica, determinada pela du
reza da mola. Em outros sistemas oscilantes k pode estar relacionada a
outras propriedades físicas do sistema, como será visto posteriormente.
Podemos usar como protótipo a mola oscilante.

A Eq. 15-6 é uma equação diferencial, isto é, uma relação entre dada
função do tempo x(t) e sua derivada segunda em relação ao tempo, d2:r/dt2•

Para determinar a posição da partícula como função do tempo devemos
ter uma função x(t) que satisfaça aquela equação, que pode ser reeE'crita como

404

k--x.
m

OSCILAÇÕES CAPo 15

(15-7)

Esta última significa que x(t) é uma função tal que sua derivada segunda
em relação ao tempo seja igual à própria função, com sinal oposto, a menos
de um coeficiente constante k/m. Sabe-se do cálculo que as funções seno e
co-seno têm tal propriedade 3, por exemplo,

d d2 d
- cos t = - sen t -- cos t = - - sen t = - cos t.
dt ' dt2 dt

Essa propriedade não é afetada se a função co-seno for multiplicada por uma
constante A. Devemos considerar o fato de que a função seno se· compor
tará do mesmo modo e que a Eq. 15-7 contém um fator constante, escre
vendo-se por isso uma possível solução da Eq. 15-7 como

Por outro lado, como

x = A cos (wt + o) (15-8)

cos (wt + o) = cos ocos wt - seno sen wt = a cos wt + b sen ú:t,
f

a constante o abrangerá qualquer combinação de soluções em serro ou em
co-seno. Portanto, com as constantes desconhecidas (ainda) A, w e o conse
guimos escrever uma solução tão geral quanto possível da Eq. 15-7. A fim
de determinar essas constantes de forma que a Eq. 15-8 seja efetivamente
a solução da Eq. 15-7, diferencia-se a Eq. 15-8 duas vezes em relação ao
tempo:

dx

dt
- wA seu (wt + o),

- w2A cos (wt + o);

3 O movimento harmônico é não somente periódico como também limitado. Apenas
as funções seno e co-seno (ou combinações delas) possuem ambas as propriedades.

""dl,i@Mi)!E
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substituindo na Eq. 15-7 obtém-se

-w2 A cos (wt + a) = - ~ A cos (wt + a).
m

Logo, se escolhermos a constante w como

k
w2 = ,

m

resultará

x = A cos (wt + a),

405

(15-9)

(15-10)

que de fato é uma solução da equação do oscilador harmônico simples.
As constantes A e li continuam ~inda indeterminadas e por isso são ainda

completamente arbitrárias. Isso' significa que qualquer escolha de A e a

satisfará a Eq. 15-7, isto é, o oscilador pode ter uma grande variedade de
movimentos .. De fato, esta é uma das características ·de uma equação dife-'
rencial de movimento, que não descreve um único movimento mas um grupo
ou uma família de movimentos possíveis que têm alguns aspectos comuns
e outros diferentes. No presente caso w é comum a todos os movimentos
permitidos, porém A e a podem diferir de um para outro. Veremos mais
tarde que A e o são determinados, para um movimento harmônico parti
cular, pelo modo como ele começa.

Determinaremos agora o significado físico da constante w. Se o tempo t

na Eq. 15-8 for aumentado de 271-jW a função torna-se

x = A cos [w(t + 271/w) + a]

= A cos (wt + 271 + a)

= A cos (wt + a~,

isto é, a função apenas se repete após o intervalo de tempo 271/(0), que é por
isso denominado período do movimento, T. Como (0)2 = k/m resulta

\f --~~---_._--- ..._.-.__....-..

'( 271 ~m)
T = - = 271 -. Iw k 1

'",-- __ .0"".. 0.0 ...--. .. ....;._, ', __.., '. __." _._,..,....,_" .• "'- __.,._'""=_~_~.~._.J

Portanto, todos os movimêD.tõSâescrilospela Eq. 15:7 têm o mesmo período
de oscilação, determinado apenas pela massa m da partícula vibrante e pela
constante elástica k. A freqüência 11 do oscilador é o número de oscilações
completas realizadas na unidade de tempo, e é expressa por

Logo

1 w 1ff11=-=-=- -.T 271 271 m

w = 271" 11

T

(15-11)

(15-12)
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,

A grandeza w é às vezes denominada freqüência ang1dar e difere da freqüência
jI pelo fator 211". Tem as dimensões de inverso de tempo (como a velocidade
angular) e mede-se na unidade rad/s. Na Seç. 15-6 será indicado o signifi
cado geométrico dessa freqüência angular.

A constante A tem significado físico simples. A função co-seno pode
assumir àpenas os valores entre -1 e +1. O deslocamcnto x, em relação à
posição central de equilíbrio x = O tem portanto o valor máximo A. Logo,
A. (= :1'mãx.) é a amplitude do movimento. Como A não é fixado pela nossa
equação diferencial, Rão possíveis movimentos de várias amplitudes, todos
de mesma freqüência e mesmo período. A frcgüência do movimento harmô
nico simples é independente da amplitude do movimento.

A grandeza (wt + õ) denomina-se fase do movimento e a constante õ é a
constante de fase. Dois movimentos podem ter a mesma amplitude e a mesma

11"

freqüência mas diferir em fase. Por exemplo, se õ = - 2'
x = A cos (wt + õ)

= A sen wt,

A cos (wt - 90°)

portanto o deslocamento era nulo no instante t = O. Quando õ = O, o des
locamento x = A cos wt é máximo no instante t = O. Outros deslocamentos

iniciais correspondem a outras constantes de fase.

A amplitude A e a constante de f~se õ da oscilação são determinadas
pela posição e pela velocidade iniciais da partícula; essas duas condições
iniciais determinam A e õ exatamente. 4 Desde que o movimento tenha
começado, no entanto, a partícula continuará a oscilar com amplitude e
fase constantes, a uma freqüência fixa, a menos que outras forças perturbem
o sistema .

. Na Fig. 15-6 o deslocamento está representado como função do tempo
para vários movimentos harmônicos simples. Fazem-se três comparações.
Na Fig. 15-6a, I e II têm a mesma amplitude e mesma freqüência mas di
ferem em fase de õ = 11"/4 ou 45°. Na Fig. 1.5-6b, I e III têm a mesma fre
qüência e mesma constante de fase, diferindo em amplitude por um fator 2.
Na Fig. 15-6c, I e IV têm amplitude e constante de fase idênticas, mas suas
freqüências diferem por um fator 1/2 (ou seus períodos por um fator 2). O
estudante deve estudar com atenção essas curvas, familiarizando-se com a
terminologia usada no movimento harmônico simples.

Outro aspecto característico do movimento harmônico simples é a re
lação entre deslocamento, velocidade e aceleração do oscilador. Compare
mos essas grandezRs na curva I da Fig. 15-6, que é típica. Na Fig. 1.')-7
representam-se separadamente o deslocamento x, a velocidade 1) = dx/dt e
a aceleração a = d2;r/dt2, todos como função do tempo, t. As equações dessas

4 Uma constante de fase pode ser aumentada de um múltiplo inteiro de 211" (ou 360°)
e ainda descrever bem o movimento.
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= 45"

(a)

(b)

Fig. 15-6 Várias soluções da cqua
ção do movimento harmônico simples.
(a) Ambas as soluçõcs têm a mesma
amplitude e mcsmo período, mas dife··
rem em fase de 45°. (b) Ambas têm o
mesmo período e a mesma constante
de fase, diferindo em amplitude por um
fator 2. (c) Ambas têm a mesma cons
tante de fase e mesma amplitude, dife
rindo em período por um fator 2.

curvas são, respectivamente:

x - A cos (:»t + ó),
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Fig. 15-7 As relações entre desloca
mento, velocidade e aceleração no mo
vimento harmônico simples. A cons
tante de fase li é nula neste caso parti
cular, pois o deslocamento é máximo
para t = O; ver Eq. 15-8.

dx
v - - wA sen (wt + ó)

dt
(15-13)

a
dv

dt
- (~2 A cos (wt + ó).

Para o caso representado tomou-se ó = O. As unidades e a escala para des
locamento, velocidade e aceleração foram omitidas, para fins de comparação.
Note que o deslocamento máximo é A, a velocidade máxima wA. e a acele
ração máxima w2A.

Quando o deslocamento é maximo, em qualquer sentido, a velocidade é
nula porque a velocidade deve então mudar de sentido. A aceleração nesse
instante, tal como a força restauradora, tem valor máximo mas seu sentido
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é oposto ao do deslocamento. Quando este for nulo, a velocidade da partí
cula será máxima e a aceleração é nula, correspondendo a uma força res
tauradora nula. A velocidade aumenta à proporção que a partícula se move
para a posição de equilíbrio, depois decresce quando se aproxima do deslo
camento máximo, tal como no pêndulo.

Fig. 15·8 Força atuante, aceleração, velocidade e deslocamento para uma partícula
de massa m que executa movimento harmônico simples. Comparar cuidadosamente com
a Fig. 15-7.

Na Fig. 15-8 mostram-se os valores instantâneos de x, v e a em quatro
instantes de movimento de uma partícula que oscila presa à extremidade
de uma mola.

15-4 Considerações de Energia no M@viment@ Harmônico Simples

A Eq. 15-2 significa que, para o movimento harmônico, inclusive o movi
mento harmônico simples (em que não atuam forças dissipativas) a energia
mecânica total E (= K + U) se conserva. Esta relação pode agora ser
estudada em pormenor para o caso especial do movimento harmônico sim
ples, no qual a expressão do deslocamento é

x = A. cos (wt + li). (1.5-8)
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A energia potencial U em qualquer instante é dada por

U = -}kx2

= -}kA 2 cos2 (wt + õ)

409

(L5-14)

A energia l?otencial apresenta o valor máximo -}kA 2. Durante o movimento
a energia potencial varia entre zero a este valor máximo, como mostram
as curvas das Figs. 1.5-9a e 15-9b.

A energia cinética K = -}mv2, utilizadas as relações

v = dxjdt = - wA sen (wt + õ)

e
w2 = k/m.

pode ser escrita sob a forma

K = -}mv2 = -}m",: i12 sen2 (wt + õ)

= ~ kA2 sen2 (wt + õ).2 '·.'c,,,;_· I (1.5-15)

.2
~
Q)c

LU

(a)

A energia cinética, portanto, tem valor máximo de -} kA 2 ou -} m(wA)2,
em concordância com a velocidade máxima wA antes citada. Durante o
movimento a energia cinética varia entre zerQ e este máximo, de acordo com
os gráficos das Figs. 15-9a e 15-9b.

, 1 kA' E~---:'\---r'\"--r;:- K + U= Kmá~. = Umáx. ="2' =
\,,1\,,/'I/ \/ II \' \

\ , , , \ . • 1 I U = U • eos2 wt

X X ~ A K = K m~x. sen2 w:,I ,• '\ ,• mexo

/\ 1\ 1\ ,\
, \ /' \ / '

o T

(b)

-A

/,
.2
~
Q)c

LU

o

K. = U • = ~ kA2 = E
mox. - mexo 2

x
A

Fig. 15·9 Energia.-; de um oscilador harmônico simples. (a) Energia potencial (linha
interrompida, - -), energia cinética (linha mista . - . -) e energia total (linha inter
rompida paralela a Ot). (b) Energias cinética, potencial e total, representadas como funções
do deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Comparar com a Fig. 8-4.
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A energia mecânica total E = K + U será portanto
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E = K + U = -}kA 2 sen2 (wt + o) + -}kA 2 cos2 (wt + o) = -}kA 2; (15-16)

vê-se que a energia mecânica total é constante como poderia' ser previsto,
tendo o valor -} kA 2. Quando o deslocamento for máximo a energia cinética

será nula e a energia potencial será -}kA 2 • Na posição de equilíbrio a energia

potencial será nula, mas a energia cinética valerá -} kA2. Nas posições in
termediárias, os dois tipos de energia terão valores tais que sua soma terá
sempre o valor -} kA 2. A curva da energia total constante está mostrada
nas Figs. 15-9a e 1.5-9b. A energia total de uma partícula em movimento har
mônico simples é proporcional ao quadrado da. amplitude do movimento. Está
claro (Fig. 15-9a) que a energia cinética média do movimento durante um
período é exatamente igual à energia potencial média e cada uma dessas
quantidades médias vale + kA 2.

A expressão mais geral da Eq. 15-16 é

k
A partir dessa relação obtém-se v2 = - (A 2 - x2) ou

m

v = &r = ± A J~ (A 2 _ x2).dt "-m

(15-17)

(15-18)

Esta relação mostra claramente que a velocidade é maXlma na poslçao d?
equilíbrio x = O e nula nos pontos de deslocamento máximo x = A. Com
efeito, pode-se partir do princípio de conservação da energia, Eq. 15-17(em
que f kA 2 = E) e por integração da Eq. 15-18 obtém-se o deslocamento
como função do tempo. O resultado é idêntico ao da Eq, 15-18, que foi
obtido a partir da equação diferencial do movimento, Eq.15-6 (ver Probl.18).

O efeito das forças dissipativas será discutido na Seç. 15-9.

~ Exemplo 1. A mola hórizontal da Fig. 15-4 distende-se 7,5 cm em relação à pOSlçao
de equilíbrio, quando atua nela uma força de 3,0 N. Um corpo de 0,70 kg é prendido
então à extremidade da mola e afastado 10 cm da posição de equilíbrio, ao longo de uma
mesa horizontal lisa. Largando-se o corpo ele executará movimento harmônico simples.

(a) Qual a constante elástica da mola? .
Uma força de 3,0 N que atua na mola produz um deslocamento de 7,5 cm; portanto,

3,ON
k = o = 40 N/m.

0,075 m

Por que não usamos aqui a relação k = -F/x?

(b) Qual a força exerci da pela mola sobre o corpo de 0,70 kg, exatamente antes de
ser largado?
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A mola distende 10 em, portanto a força exercida pela mola é

N
F = -kx = -40- . O,lOm = -4,ON,m

o sinal negativo indicando que o sentido da força é oposto ao do deslocamento.

(c) Qual o período de oscilação depois de largar o corpo?

411

0,70 kg

40 N/m = 0,83 s,

ao qual corresponde a' freqüência v( = l/T) igual a 1,2 Hz e a freqüência angular w( =2 •.v)

de 7,6 rad/s.

(d) Qual a -amplitude do movimento?

Ao deslocamento' máximo corresponde energia cinética nula e energia potencial má
xima. Esta é a condição inicial antes de largar o corpo, portanto a amplitude é o deslo
camento inicial de 10 cm, logo A = 10 cm.

(e) Qual a velocidade máxima do corpo vibrante?

Pela Eq. 15-13, Vmâx. = wA = (~) Q> A,

Vmâx. = 7,6s-1 : 10 cm = 0,76 m/s.

A velocidade máxima ocorre na posição de equilíbrio, onde x = O. Este valor é alcan
çado duas vezes em cada período, sendo a velocidade -0,76 m/s quando o corpo passa
por x = O pela primeira vez depois de largado, e +0,76 m/s quandQ passa no mesmo
ponto ao voltar.

U) Qual a aceleração máxima do corpo?

2 k
Pela Eq. 15-13, amâx. = w A = - A,

rn

40 N/m
amâx. = ---- . 0,10 m = 5,7 m/s'2.

0,70 kg

A aceleração máxima ocorre nos extremos da trajetória, onde x = +A e v = O.
Portanto, a = -5,7m/s2 em x = +A e a = +5,7m/s2 em x = -A; a aéeleração e o
deslocamento têm sentidos opostos.

(g) Calcular a velocidade, a aceleração e as energias potencial e cinética do corpo
quando ele se move de sua posição inicial até metade da distância desta à posição de
equilíbrio.

Nesse ponto x = A/2 = 5 em e, pela Eq. 15-18,

40

v = -7- (0,10)2 - (0,05)2 m/s =0, O

- v'0,43 m/s = -0,65 m/s

k 40 2a= - -x = -- X 005m/s = -0,29m/s2
rn 0,70 '

1 1
K = - mv2 = - X O 70 X O43 J = 0,15 J2 2' ,

1 1
U = - kx2 = - 40 X (O 10)2 J = 005 J.2 2 ' ,
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(h) Calcular a energia total do sistema oscilante.
Como a energia total se conserva, podemos calculá-Ia em qualquer estágio do movi~

mento. Usando os resultados anteriores obtém-se

E = K + U = 15 X 10-2 J + 5 X 10-2 J = 20 X 10-2 J (partícula em x = A/2)

E = Urnáx.= -} kX;;'áX. = -} . 40 : (10-1)2 J = 20 X 10-2 J (partícula em x = A)
121

E = Krnáx. = "2mVrnáx.="2' 0,70 :(0,76)2 J = 20 X 10-2 J (partícula em x = O)

(i) Qual o deslocamento do corpo como função do tempo?
Tem-se em geral

x == A cos (wt + o),

Já obtivemos .ti = 0,10 m; devemos determinar agora w e o.

2". 2".
W = - = -- = 7 6 rad/s

T 0,83 ' ,
portanto,

x =)10 cos (7,6 t + o).

No instante t = O, x = 0,10 m, logo nesse instante

x = 0,10 cos o = 0,10 m,
ou seja,

o = O rad.

Portanto, com A = 0,10 m, w = 7,6 rad/s e o = O tem-se

x = 0,10 cos 7,6t,

equação que descreve o movimento do corpo (x em metros, t em segundos e 7,6 em
radianos). <lI'III

15-5 Aplicações do Movimento Harmônico Simples

Serão estudado~ nesta seção alguns sistemas físicos que se movem em mo
vimento harmônico simples. Outros serão considerados ao longo do livro.

Fig. 15·10 As forças que atuam em
um pêndulo simples são a tensão T
no fio e o peso mg da massa m. São
indicados os módulos das compo
nentes radial e tangencial de mg.
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o Pêndulo Simples. O pêndulo simples é um corpo ideal que consiste de
uma massa puntiforme suspensa por um leve fio inextensíve1. Quando
afastado de sua posição de equilíbrio e largado, o pêndulo oscilará em um
plano vertical, sob a ação da gravidade. O movimento é periódico e osci-
latório; qual o período do movimento? ..

A Fig. 15-10 representa um pêndulo de comprimento l, sendo m a massa
da partícula; o fio forma com a vertical o ângulo e. As forças que atuam
em m são mg, seu peso, e T, a tensão do fio. Escolhamos um sistema de
referência em que um dos eixos seja tangente à trajetória circular percor
rid~ pela massa m, e o outro tenha a direção do fio, isto é, do raio do cír
culo. Decompondo mg segundo esses eixos, o módulo da componente radial
será mg cos e e o da tangencial será mg sen e. A resultante das forças radiais
origina a forç~ centrípeta necessária para manter m na trajetória circular.
A componente tangencial de mg constitui a força restauradora que atua
em m e que faz o corpo tender a voltar à posição de equilíbrio. A força
restauradora será, portanto,

F = - mg sen O.

Note que esta força não é proporcional ao deslocamento angular e, e sim
a sen e; o movimento resultante, portanto, não será harmônico simples.
No. entanto, se o angulo O for pequeno, sen e será muito aproximadamente
igual a () (medido em radianos).5 O deslocamento ao longo do arco é x = lO

e, para pequenos ângulos, o movimento será praticamente retilíneo. Por
tanto, supondo sen e ,...., O pode-se escrever

F = - mge = - mg x = _ mg x.
l l

Logo, se os deslocamentos forem pequenos, a força restauradora será propor
cional ao deslocamento e terá o sentido oposto, o que constitui a caracte
rística fundamental do movimento harmônico simples. A constante mg/l
desempenha a função da constante k na equação F = - kx. Verifique as
dimensões de k e de mgjl. O período de um pêndulo simples, quando a am
plitude for pequena, é pois

ou (15-19)

Observe que o período é independente da massa da partícula suspensa.

"

5 Por exemplo:

() = 0° = 0,0000 radiano
2° = 0,0349 "
5° = 0,0873

= 10° = 0,1745
= 15° = 0,2618

sen () = 0,0000
= 0,0349
= 0,0872
= 0,1736
= 0,2588

Diferença %
°

0,00
0,11
0,51
1,14
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(15-20)

Quando a amplitude de oscilação não é pequena, pode ser demonstrado que a equa
ção geral do período será

r-

~ 1 ( 120m 1 32 4 Om )
7' = 2". - 1 + -- . sen -- + - .- . sen -- + ...

g 22 2 22 42 2

em que Om é o deslocamento angular máximo e os termos seguintes tornam-se cada vez
menores. O período pode então ser calculado com o grau de precisão necessário, toman
do-se número suficiente de termos da série. Quando Om = 15°, correspondente ao deslo
camento angular total de 30°, o .período verdadeiro difere do que é previsto pela Eq. 15-19
em menos de 0,50/0.

Como o período de um pêndulo simples é praticamente independente da amplitude,
o pêndulo é útil como relógio. Desde que as forças amortecedoras reduzem a ampli
tude de oscilação, o período permanece muito aproximadamente inalterado. Em um
relógio de pêndulo a energia é fornecida automaticamente por um mecanismo de escapa
mento que compensa as perdas devidas ào atrito. O relógio de pêndulo com escapamento
foi inventado por Christian Huygens (1629-1695).

O pêndulo simples proporciona também um método conveniente para medir o valor
da aceleração da gravidade, g. Em .lugar de realizar uma experiência de queda livre, bas
tará medir l e 7'.

em que K é uma constante que depende das pro
priedades do fio, denominando-se módulo de torção.
O sinal negativo indica que o sentido do torque é
oposto ao do deslocamento angular e. A Eq. 15-21
é uma condição para haver movimento harmônico
simples angular.

A equação de movimento desse sistema é

(15-21)T = - KO,

o Pêndulo de Torção. Na Fig. 15-11 mostra-se um disco suspenso de
um fio preso ao seu centro de massa; no extremo oposto o fio está fixado fir
memente a um suporte. Na posição de equilíbrio, traça-se uma linha radial
que parte do centro do disco e vai até P. Girando o disco em um plano
horizontal até a posição radial Q, o fio será torcido e exercerá um torque no

disco, tendendo a fazê-Io retomar à posição de
equilíbrio P. Trata-se de um torque restaurador.
Se a torção for pequena, verifica-se que o torque
restaurador é proporcional à torção ou ao des
locamento angular (lei de Hooke), isto é,

logo, usando a Eq. 15-21, obtém-se

Fig. 15-11 O pêndulo
de torção. A linha tra
çada desde P até o cen
tro oscila entre Q e R,
descrevendo um ângulo
20m, sendo 0m a ampli
tude (angular) do movi
mento.

T = Ir:t.
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ou seja

~O.I

415

(15-22)

Xote a semelhança entre esta equação, de um movimento harmônico sim
ples angular, e a Eq. 15-F do movimento harmônico simples linear.
Com efeito, ambas as equações são matematicamente idênticas. Basta
substituir o deslocamento angular e pelo deslocamento linear x, o momento
de inércia I pela massa m e o módulo de torção K pela constante elástica k.
A solução da Eq. 15-22 será, portanto, um movimento harmônico simples
na variável, e(t), isto é,

o = 0m cos (wt + ó), (15-23)

(15-24)

em que 0m é o deslocamento angular máximo, ,ou seja, a amplitude da osci
lação angular. Na Fig. 15-11 o disco oscila em torno da posição de equilí
brio O = O (linha OP), sendo 20m O percurso angular total (de OQ até OR).

O período de oscilação será, por analogia com a Eq. 15-10,

T = 27r~.

Conhecido K e medindo T, pode ser determinado o momento de inércia I de
qualquer corpo rígido, em relação ao eixo de rotação. Conhecido I e medin
do T, o módulo de torção K de qualquer fio pode também ser determinado.

:VIuitos instrumentos de laboratório envolvem oscilações de torção, no
tadamente o galvanômetro. A balança de Cavendish é um pêndulo de torção
(Cap. 16). O volante de um relógio é outro exemplo de movimento harmô
nico angular; o torque restaurador é neste caso fornecido por uma mola
espiral ("cabelo").

~ Exemplo 2. Uma barra delgada de 0,10 kg e 0,10 m de comprimento é suspensa
por um fio que passa pelo seu centro e é perpendicular a seu comprimento. O fio é tor
cido e a roda começa a oscilar com período de 2,0 s. Quando um corpo achatado, com a
forma de triângulo eqüilátero, é suspenso da barra pelo seu centro de massa, o período
passa a 6,0 s. Determinar o momento de inércia do triângulo em torno do eixo.

O momento de inércia da barra é M12/12 (ver Tab. 12-1), portanto,

O,lOkg' (O,10m)2
Ibarra = ------- = 8,3 X 10-5 kg·m212

e pela Eq. 15-24,

Tbarra

Ttrlângulo

portanto,

( IbarraItrlângulo )1/2 11'1)2ou I triângulo = I barra \ Tb '

I '1 -5 k 2 (6,0 s ) 2 7 - -4 k 2
triângulo = 8,3 X O g·m· -- =,a X 10 g·m.

. . 2,0 s

A amplitude de oscilação afeta o período nestes casos?
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Fig. 15-12 Um pêndulo físico la
minar, cujo centro de massa é C,

gira em torno de um eixo que passa
por P quando deslocado de um ân
gulo 8 em relação à sua posição de
equilíbrio (que corresponde a C

diretamente abaixo de P). O peso
[vr g proporciona um torque restau
rador.

OSCILAÇÕES CAPo 15

o Pêndulo Fisico. Qualquer corpo rígido
suspenso de forma que possa oscilar em
um plano vertical, em torno de um eixo
que passe pelo corpo, é denominado pên
dulo físico ou pêndulo composto. Trata-se
de uma generalização do pêndulo simples,
em que um fio sem peso suporta uma par
tícula. Realmente todos os pêndulos reais
são pêndulos físicos.

Na Fig. 15-12 representa-se um corpo
de forma irregular que pode girar em
torno de um eixo horizontal sem atrito
que passa pelo ponto P e é deslocado de
um ângulo a em relação à posição de
equilíbrio, que corresponde à posição em
que o centro de massa C do corpo está
verticalmente abaixo de P. Sendo d a
distância do eixo ao centro de massa I o
momento de inércia do corpo em relação
ao eixo e 1M. a massa do corpo, o torque
restaurador, para um deslocamento an
gular a, será

T = - M gd sen a,

e é devido à componente tangencial da força da gravidade. Como T é
proporcional a sen a e não a a, não é válida aqui, em geral, a condição de
movimento harmônico simples angular. Se os deslocamentos angulares
forem pequenos, entretanto, a aproximação sen a ""' a será excelente, como
antes, e portanto, para pequenas amplitudes,

T = - Mgda

ou

T = - Ka,

em que K

portanto,

1111gd. Mas

T -

e o período de oscilação de um pêndulo físico que oscile com pequena ampli
tude terá por valor

T = 211' ~ ~ = 21r~ ll:gd .
(15-25)
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Para maiores amplitudes o movimento continuará. harmônico, mas não
simples.

Xote que o método se aplica a um objeto laminar de qualquer forma e
que o eixo pode passar por qualquer ponto. Como caso especial consideremos'
uma partícula de massa m, presa à extremidade de um fio de comprimento l.
Neste caso I = mZ2, lJ1 = me d = l, portanto

T = 21T ~ I . = 21T A fI,AIgd ~-g

que é o período de um pêndulo simples com pequena amplitude. O pêndulo
físico é utilizado para determinações de g de grande precisão.

Resolvendo a Eq. 15-25 para o momento de inércia I, obtém-se

T2Mgd1=---
41r2

(15-26)

As grandezas do segundo membro são todas diretamente mensuráveis e o centro de massa
pode ser determinado por suspensão, como na. Fig. 14-4. Portanto, o momento de inércia
em relação a um eixo que não passe pelo centro de massa de um corpo de qualquer forma
pode ser determinado suspendendo-o do referido eixo, como pêndulo fisico.

Exemplo 3. Determinar o comprimento de um pêndulo simples cujo período seja
igual ao de determinado pêndulo físico.

Igualando·o período de um pêndulo simples ao de um pêndulo físico tem-se

logo

I
1= Md'

(15-27)

isto é, no que se refere ao período, a massa de um pêndulo físico pode considerar-se como
concentrada em um ponto cuja distância em relação ao eixo seja I = I/M d. Este ponto
chama-se centro de oscilação do pêndulo físico e depende da localização do eixo, para
qualquer corpo.

Exemplo 4. Um disco pode oscilar em torno de um eixo que passa pela sua borda
(Fig. 15-13). Determinar seu período para pequenas oscilações e o comprimento do
pêndulo simples equivalente.

O momento de inércia de um disco em relação a um eixo que passe pelo seu centro

de massa é t1\ofr2, sendo r o raio e 1\01 a massa do disco. O momento de inércia em
relação ao eixo que passa pela bOl:da será

1 2 2 3 2
1= 2:Mr + Mr = TMr.

O período, portanto, com d = r, será

J-I- /3 Mr2 I&:T = 21r ., }v[gr = 21r ~·2Mgr = 21r '2; ,
independente da massa do disco.
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O pêndulo simples de mesmo período terá comprimento

I 31=-- =-r
~~lr 2'

l' = 2". vIiiia ,
como antes. Isto ilustra uma propriedade
geral do centro de oscilação ° e do ponto
de suspensão P, a saber, se o pêndulo
for suspenso de um eixo que passe por
0, seu período não se altera e P torna-se
novo centro de oscilação.

Se o disco fosse suspenso no centro,
qual seria seu período de oscilação?

Exemplo 5. O período de um disco
de raio r = 10,0 em, que executa peque

em sua borda é de 0,784 s. Determinar onas oscilações em torno de uma suspensão
valor local de (J.

A partir de l' = 2". V:Jr/2y obtém-se

Fig. 15-13 Ex. 4. Um pêndulo físico
constituído de um disco que gira em torno
de um eixo que passa na borda (P), ao
lado de um pêndulo simples de~ mesmo
período. ° é o centro de oscilação.

ou seja, três quartos do diâmetro do disco. O centro de oscilação do disco que oscila em
torno de P será portanto 0, abaixo e dis-

3
tante 2r do ponto de suspensão. Exige-se
do pêndulo simples alguma massa deter
minada"?

Se suspendermos o disco de um ponto
intermediário, entre a borda e o centro,

como em O; encontra-se I = 1-Jlfr2 e
1

d = 2r; o período l' será

Substituindo aR valOl'eR fornecidos resulta

6".2 . 0,100 2 2
(J = _0 m/s = 9 79 m/s.

(0,784)2 ,

15-6 Relação entre Movimento Harmônico Simples e Movimento Circular
Uniforme

Consideremos agora a relação entre o movimento harmônico simples,
que é retilíneo, e o movimento circular uniforme. Essa relação é útil ao
descrever muitos aspectos de movimento harmônico simples, assim como
permite atribuir um significado geométrico simples à freqüência angular w

e à constante de fase o. O movimento circular uniforme é também um exem
plo de superposição de movimentos harmônicos simples, fenômeno que
mais tarde encontraremos com freqüência, ao estudar o movimento O'1ldu
latório

Na Fig. 1.5-14, Q é um ponto que percorre um círculo de raio A, com
velocidade angular constante w, expressa, suponhamos, em radianosjsegundo.
P é a projeção de Q sobre o diâmetro horizontal, que supomos coincidir com



15-6 RELAÇÃO MOV. HARMÔNICO SIMPLES E CIRCULAR UNIFORME 419

ô eixo Ox. Chamemos Q de ponto de referência e o círculo sobre o qual ele
se move de círculo de referência. À proporção que o ponto de referência gira,
sua projeção P se move também, para diante e para trás, ao longo do diâ
metro horizontal. A componente x do deslocamento de Q é idêntica ao des
locamento de P; de modo análogo, as componentes x da velocidade e da
aceleração de Q coincidem respectivamente com a velocidade e a acelera
ção de P.

y

x

y

x

(a)

y

t= O
(b)

y

t> O

(c)

x

(d)

x

Fig. 15-14 Helação entre movimento harmônico simples e movimento circular uni
forme. Q executa um movimento circular uniforme e P um movimento harmônico sim
ples. Q tem velocidade angular w, P freqüência angular w. (a,b) A componente x do des
locamento de Q é sempre igual ao deslocamento de P. (c) A componente x da velocidade
de Q é sempre igual à velocidade de P. (d) A componente x da aceleração de Q é sempre
igual à aceleração de P:

Chamemos 5 o ângulo entre o raio OR e o eixo Ox, no instante t = O. Em
qualquer instante posterior esse ângulo valerá wt + 5, pois Q se move com
velocidade angular constante. A coordenada x de Q, a qualquer instante,
será portanto

x = A cos (wt + 5). (15-28)

Portanto, o ponto projetando P move-se sobre o eixo XiX com movimento
harmônico simples, que pode, como se vê, ser descrito como a pndeção de
um movimento circular uniforme ao longo de um diâmetro.
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A freqüência angular w do movimento harmônico simples identifica-se
também com a velocidade angular do ponto de referência. A freqüência do
movimento harmônico simples é o número de revoluções do ponto de refe
rência por unidade de tempo, portanto v = w/21r ou W = 21rv. O tempo
necessário a uma revolução completa é o período do movimento harmônico
simples, logo T = 21r/w ou W = 2n)T. A fase wt + õ do movimento harmô
nico simples é o ângulo formado por OQ com o eixo x/x, a qualquer instante
(Fig. 15-14b, c, d); o valor desse ângulo no instante t=O (Fig. 15-14a) é õ,

a constante de fase ou fase inicial do movimento. Finalmente, o raio do
círculo de referência será a amplitude do movimento harmônico simples.

wA é o módulo da velocidade tangencial do ponto de referência Q, por
tanto a componente x desta velocidade (Fig. 15-14c) é

Vx = - wA sen (wt + õ).

Esta relação atribui a v-' valor negativo quando Q e P se movem para a es
querda, e valor positivo quando seu movimento é para a direita; além disso,
Vx se anula nos pontos extremos do movimento harmônico simples, aos
quais correspondem os ângulos wt + õ = O e wt + õ = 1r. .

A aceleração de Q, que executa movimento circular uniforme, tem dire
ção radial, sentido da periferia para o centro e módulo w2A; a aceleração
de P será a componente x da aceleração do ponto de referência Q (Fig.15-14d),
portanto

ax = - w2A cos (wt + õ)

exprime a aceleração do ponto 'que está em movimento harmônico simples.
No ponto O, correspondente à posição de equilíbrio, ax é nula, correspon
dendo a wt + õ = 1r/2 e wt + õ = 31r/2, respectivamente.

Estes resultados são idênticos aos que foram estabelecidos para o movi
mento harmônico simples ao longo de Ox; ver as Eqs. 15-13.

Se a projeção de Q houvesse sido tomada ao longo de Oy, seu movimento
seria descrito pela equação

y = A sen (wt + õ); (15-29)

que é também a equação de um movimento harmônico simples. Esta so
mente difere em fase da Eq. 15-28, pois se substituirmos õ por õ - 1r/2 vere
mos que cos (wt + õ) transforma-se em sen (wt + õ). Está claro que a pro
jeção do movimento circular uniforme, ao longo de qualquer diâmetro, é
um movimento harmônico simples.

Reciprocamente, o movimento circular uniforme pode ser descrito como
uma combinação de dois movimentos harmônicos simples, executados em
direções perpendiculares, de mesma amplitude e freqüência, e cujas fases
diferem de 90°. Quando um dos movimentos componentes tem desloca
mento máximo, o outro ponto encontra-se na posição de equilíbrio. Combi
nando essas componentes (Eqs. 15-28 e 1.5-29) obtém-se imediatamente a
relação
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Combinando as relações correspondentes para vy e ay, deduzem-se também
as relações

v

a

Vv 2+ v 2 = wAx y ,

Va/ + ay2 = w2A,

que correspondem respectivamente, aos módulos do deslocamento, da velo
cidade e da aceleração no movimento circular uniforme.

Muitos movimentos complicados podem ser considerados como combi
nações de movimentos harmônicos simples; o movimento circular é um
exemplo particularmente simples. Na seção seguinte serão consideradas
outras combinações.

~ Exemplo 6. No Ex. I consideramos um corpo em movimento harmônico simples
horizontal, cuja equação de movimento (em que unidades?) era

x = 0,10 cos 7,6t.

Este movimento pode ser representado também como projeção do movimento circular
uniforme ao longo de um diâmetro horizontal.

(a) Dar as propriedades do movimento circular uniforme correspondente. A compo
nente x do movimento circular uniforme é

x = A cos (wt + 5),

x

y

portanto,

A
x = 0,10 cos 7,6t e x = - = 0,05,

2

Esse tempo pode também ser determinado dire
tamente da equação de movimento:

60° "Ir/3 rad "Ir

t = -- = ~~~~= -s = 0,148.
w 7,6 radjs 23

portanto o ponto de referência deve ter raio A = 0,10 m, a fase inicial ou constante de
fase deve ser 5 = ° e a velocidade angular deve ser w = 7,6 radjs, para que possamos
obter a equação x = 0,10 cos 7,6t para a projeçãQ horizontal.

(b) A partir do movimento do ponto de referência, determinar o tempo necessário
para que o corpo percorra metade da distância entre sua posição inicial e o centro do
movimento.

Quando o corpo houver percorrido a distância
indicada, o raio que localiza o ponto de referência
terá descrito o ângulo wt = 60° (Fig. 1;";-15). A
velocidade angular é constante, 7,6 radjs, portanto
o tempo necessário para descrever 60° será

0,05 = 0,10 cos 7,6t ou 7 6t = arc cos -l = -~, 2') .
oJ

logo

"Ir

t = --- s = O 14 s.
23 '

Fig. 15-15 Ex. 6. As partí
culas Q e P da Fig. Vi-l4, no
instante em que wt = 60°. Sendo
conhecido w, pode ser determi
nado t.
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15-7 Superposição de Movimentos Harmônicos

Freqüentemente dois movimentos harmônicos simples per,pendiculares,
se superpõem, resultando um movimento que é a soma de duas oscilações
independentes. Consideremos primeiro o caso em que as jreqüências das
vibrações são idênticas, tal como

x = Ax cos (wt + õ),

y = Ay cos (wt + 0:)
(15-30)

Os movimentos ao longo de Ox e de Oy, entretanto, têm amplitudes e cons
tantes de fase diferentes.

Se as constantes de fase forem iguais, isto é, se õ = 0:, o movimento resul
tante será retilíneo, o que pode ser demonstrado analiticamente, pois quando
é eliminado entre as equações

obtém-se

x = Ax cos (wt + õ) y = Ay cos (wt + õ)

A"
y = -"-' x,

Ax

equação de uma reta de coeficiente angular Ay/Ax. Na Fig. 15-16a, b, mos
tra-se o movimento resultante para dois casos: Ay/Ax = 1 e Ay/Ax = 2.
Em ambos os casos os deslocamentos ao longo de Ox e de Oy alcançam os
respectivos máximos e mínimos simultaneamente, estando por isso em fase.

Se as constantes de fase forem diferentes, o movimento resultante não
será retilíneo. Por exemplo, se as constantes de fase diferirem de 7[/2, o des
locamento máximo ao longo de Ox ocorre quando o correspondente deslo
camento em Oy for nulo, e vice-versa. Quando as amplitudes forem iguais,
o movimento resultante será circular, e se forem diferentes, resultará um
movimento elíptico. Dois casos, os de Ay/Ax = 1 e Ay/Ax = 2, são mos
trados na Fig. 15-16c e d, para õ = o:+ 7r/2; os casos AufAx = 1 e AjA, = 2,

para õ = o: - 7r/4, são mostrados na Fig. 15-15e e j.

Todas as combinações possíveis de dois movimentos harmônicos simples
perpendiculares e de mesma freqüência correspondem a trajetórias elípticas;
o círculo e a reta são casos particulares de trajetórias elípticas. Isto pode
ser provado analiticamente combinando as Eqs. 15-30 e eliminando o tempo;
o estudante pode mostrar que a equação resultante é a de uma elipse. A
forma da elipse depende apenas da ração das amplitudes, Ay/Ax, e da di

jerença de jase entre as duas oscilações, õ - 0:. O movimento resultante pode
ter tanto o sentido horário como o anti-horário, dependendo da compo
nente que está em avanço de fase.

Um modo simples de aproduzir tais figuras é por meio de um osciloscópio,
em que os elétrons são defletidos por dois campos elétricos perpendiculares
entre si. As intensidades dos campos alternam-se senoidalmente com a
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mesma freqüência, mas suas fases e amplitudes podem variar. Desse modo
os elétrons são levados a traçar as várias figuras discutidas acima em uma
tela fluorescente. Pode-se também produzir mecanicamente tais figuras,
por meio de um pêndulo que oscila com pequena amplitude, mas não limi
tado a um plano vertical. Tais combinações de dois movimentos harmônicos
simples perpendiculares e de mesma freqüência são particularmente impor
tantes no estudo da luz polarizada e dos circuitos de corrente alternada.

As superposições de movimentos harmônicos simples de mesma freqüên
cia e mesma direção, embora de amplitudes e fases diferentes, apresentam

y y

x x

Ay/Ax = 1

Ay/Ax = 1

y

y

I

o=a

(a)

o=a+f

(e)

o=a-f

(e)

x

Ay/Ax = 2

Ay/Ax = 2

Ay sen ~
4

Ay/Ax = 2

Ay

y

y

o=a

(b)

o=a+f

(d)

o=a-f

(f)

x

x

Fig. 15·16 Movimento harmônico simples em duas dimensões. (a) As amplitudes de
x e y (isto é, Ax e Ay) são as mesmas, assim como suas constantes de fase. (b) A ampli
tude de y é o dobro da de x, mas suas constantes de fase são as mesmas'! (e) Suas am
plitudes são iguais, mas x está em avanço de fase de 90° sobre y. (d) Tal corno em (e).

exceto que a amplitude de y é o dobro da de x. (e) Amplitudes iguais, estando x em
atraso de fase de 45° em relação a y. (f) Tal como em (e), mas a amplitude de y é o
dobro da de x.
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interesse especial no estudo da interferência, e da difração da luz, do som e
das ondas eletromagnéticas, que serão discutidos posteriormente.

A superposição de duas oscilações perpendiculares entre si e de jrequên
cias dijerentes origina um movimento resultante mais complicado. O movi
mento não é nem mesmo periódico, a menos que as duas freqüências com
ponentes, WI e W2, estejam na mesma razão que números inteiros (vej~
Probl. 35). Podem combinar-se também oscilações de freqüências diferentes
e de mesma direção; a análise desse movimento é particularmente impor
tante no caso de vibrações sonoras e será feita no Capo 20.

15-8 Oscilações de Dois Corpos

.O oscilador harmônico simples da Fig. 15-4 é uma massa m acoplada por
uma mola, de constante elástica k, a uma parede maciça. A parede está
ligada rigidamente à Terra, o conjunto constituindo portanto um sistema
de dois corpos, um dos quais de massa infinita, ligados por uma mola. O
suporte maciço permanece em repouso em um referencial inercial, de forma
que a variação de comprimento da mola é igual ao deslocamento da massa
m; o outro extremo da mola não se move. Nesse caso define-se a energia
potencial U(.r) do sistema oscilante da Fig. L'í-4 como uma função do des
locamento .r da massa m apenas (ver Figs. 15-3 e 1.5-9). Isso equivale a
supor que um extremo da mola seja ligado a uma massa infinita, de forma
que a sua extensão seja determinada apenas pelo movimento de m.

Freqüentemente encontram-se na natureza sistemas oscilantes de dois corpos em que
não podemos considerar infinita a massa de um deles, devendo-se considerar os movi
mentos de ambos em um referencial inercial apropriado. São exemplos as moléculas dia
tômicas tais eomo H2, CO, HCI, entre outras, que podem oscilar ao longo de seu eixo de
simetria. O acoplamento dos átomos que constituem essas moléculas é eletromagnético,
mas, para nosso objetivo, podemos imaginá-las como se estivessem ligadas por uma
diminuta mola de massa nula.

° que é surpreendente nos osciladores constituídos de dois corpos é que, modificando
levementc a definição de alguns termos e introduzindo um novo conceito (o de massa
reduzida), podem de,crever-se suas oscilações com as mesmas equações já estabelecidas
para os sistemas constituídos de llm só corpo, como na Fig. 15-4. Vamos provar isso.

A Fig. li5-17a representa dois corpos ml e m2 ligados por uma mola (de massa despre
zível) e constante elástica k; o sistema pode oscilar livremente em uma superfície hori
zontal sem atrito. Os extremos da mola são localizados pelas coordenadas XI(t) e X2(t),

como está indicado. ° comprimento da mola, em qualquer instante, é Xl - X2. Sendo I
seu comprimento normal, ,em distensão, a variação de comprimento da mola, x(t) será
portanto

(1:")-31)

Se X for positivo a mola estará distcndida; se X = O ela tem seu eomprimento normal; e
finalmente se X for negativo ela estará comprimida.

Supõe-se, na Fig. Li-l7a, que a mola esteja esticada e portanto x > O. Indicam-se
também a força F exerci da pela mola sobre m2 e a força - F exereida sobre ml' Estas
duas forças são iguais e opostas, como revela a figura, tendo módulo eomum F = lcx.

Aplicando a segunda lei de Newton a ml e m2 resulta
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:Vlultiplicando a primeira equação por 11!2 e a segunda por 1I!1 e subtraindo resulta

d2Xl dZxz

mlmZ ~ - mlmZ ~ = - mzkx - m1kx,

que pode ser reescrita como

425

(15-32)

Chamemos de massa reduzida do sistema a grandeza mlmZ/(ml + mz), que tem as di
mensões de massa, identificando-a pelo símbolo fJ., isto é,

(15-33)

(15-34)

Como I é constante, dZ(Xl - xz)/dtZ = dZx/dtZ e a Eq. 1.5-32 pode então ser escrita como

dZx k--+-x=o
dtZ fJ. '

de forma idêntica à da Eq. 1.5-5 estabeleci da para as oscilações de um único corpo,
Fig. 1.5-4. As diferenças são que: (1) x na Eq. 1ií-34 é o deslocamento relativo dos dois
blocos em relação às suas posições de equilíbrio (ver Eq. 1;"í-31) e não o deslocamento de
um único bloco em relação à sua posição de equilíbrio; (2) fJ. é a massa reduzida do par
de blocos e não a massa de um só bloco.

Fig. 15·17 (a) Dois corpos, de massas ml e 1n2, ligados por uma mola (sem massa), cujo
comprimento natural é I. (b) Um corpo único de massa fJ. (a massa reduzida) ligado por
uma mola idêntica a uma parede rígida.

A Eq. 15-33 pode ser escrita tanto sob a forma

mZ ml
fJ.,= ml---- = mz

j ml + mz ml + mz

como sob essa outra

1 1-=---+-.
fJ. ml mz

Portanto, para massas finitas fJ. é sempre menor do que ml ou mz; daí o nome massa redu
zida. A Eq. 15-34, leva, pela dedução consecutiva à Eq. 15-6, aos resultados

v = _1_ • n; ou '1' = 21T • ~21T ,,--;- " k (lií-35)
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para a freqüência e o período de oscilação do sistema da Fig. 1.5-17a, respectivamente.
É claro que este sistema tem a mesma freqüência e o mesmo período qúe um único bloco
de massa jJ., ligado a uma parede por uma mola semelhante, como na Fig. 15-17b. Con
clui-se que a oscilação do sistema de dois blocos da Fig. 15-17a é equivalente à oscilação
do bloco único da Fig. 1ô-17b. Uma partícula move-se em relação à outra como se essa
outra fosse fixa e a massa da partícula móvel fosse reduzida a jJ.. O conceito de massa
reduzida é amplamente utilizado em Física, especialmente em Física Quântica e Física
do Estado Sólido.

Pode-se resolver a }i;q. 1ô-34 como na Seç. 15-3, obtendo-se

x = A cos (wt + 5)

v = dx/dt = - wA sen (wt + 5)

a = dv/dt = - w2A cos (wt + 5),

equações idênticas às Eqs. 15-13, considerado que no presente caso x, v e a são respec
tivamente o deslocamento, a velocidade e a aceleração relativos dos dois blocos. Portanto,

x = (Xl - X2) - I

v = dx/dt = VI - V2 (lô-36)
a = dv/dt = aI - a2,

em que os índices identificam os blocos.

A energia potencial de um oscilador harmônico simples de dois corpos é expressa por

U(x) = ikx2, que indica claramente ser a energia potencial uma característica do sis
tema como um todo, pois x depende da posição de ambos os blocos (ver Eq. 15-36).

l\1uitos osciladores reais de dois corpos, embora harmônicos, não são harmônico
simples; as curvas de sua energia potencial, como a da Fig. 8-7a, que se refere a uma
molécula diatômica, não são parabólicas. Mesmo esses osciladores, no entanto, compor
tam-se como osciladores harmônicos simples quando as oscilações são bastante pequenas.
Note-se também que x na Fig. 8-7a tem significado diferente do que lhe foi atribuído
no presente capítulo; no primeiro caso Índicava a distância verdadeira, enquanto agora
representa a diferença entre a distância real e a distância de equilíbrio (ver Eq. 1.5-36).

Portanto, na Fig. 8-7a a posição de equilíbrio estável corresponde não a x = 0, como na
Fig. 15-2, mas a x = {I2a/b. Trata-se apenas de mudança de origem do eixo Ox da
curva de energia potencial, sem apresentar signifieado fundamental.

15-9 Movimento Harmônico Amortecid@

Até agora supusemos que nenhuma força de atrito atuasse no oscilador.
Se tal suposição fosse completamente certa, um pêndulo ou um peso em uma
mola oscilariam indefinidamente. Em realidade, a amplitude da oscilação,
devido ao atrito, decresce gradualmente até anular-se. O movimento diz-se
amortecido por atrito e denomina-se movimento harmônico amortecido. Fre
qüentemente o atrito provém da resistência do ar ou de forças internas.
O módulo da força de atrito usualmente depende da velocidade; em muitos
casos de interesse ela é proporcional ~ velocidade do corpo, embora de sent:
do 0P0l'to. Um exemplo de oscilador amortecido está mostrado na Fig. 1.1-18.

A equação de movimento do oscilador harmônico simples amortecido obtém-se apli
cando a segunda lei do movimento, F = ma, em que F é a resultante da força restau
radora -kx e da força amortecedora -b dx/dt, sendo b uma constante positiva. Obtém-se
F = ma, ou
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Fig. 15-18 Oscilador har
mOlllCO amortecido. Um
disco é ligado à massa m
e mergulhado em um fluido
que exerce nele a força
amortecedo,ra -I, dx/dt. A
força restauradora elástica
é -kx.

(15-37)

(15-;)8)

d2x dx
m -- + b - + kx = O.

dt2 dt

,
w

ou ainda

Se b for pequeno, a solução dessa equação diferencial
(dada sem prova6) é a seguinte:

x = 'Ae- bl/2m cos (w't + o), (15-38)

Na Fig. 15-19 representa-se o deslocamento x como
função do tempo t, para um movimento oscilatório de
pequeno amortecimento.

A interpretação dessa solução é a seguinte. Em pri
meiro lugar, a freqüência é menor e o período maior
quando existe atrito, que diminui o movimento, como
era de esperar. Se não houvesse atrito, b seria nulo e
w' igualaria V k/m ou ,;;, a freqüência angular do
movimento não amortecido. Existindo atrito, w' é
menor que w, como indica a Eq. 15-39. Em segundo
lugar, a amplitude do movimento decresce gradual
mente, até anular-se. O intervalo de tempo durante o
qual a amplitude reduz-se a l/e de seu valor inicial deno
mina-se vida média da oscilação. O fator de amplitude
é Ae- bt/Zm, portanto T = 2m/b. Mais ainda, se -não
houvesse atrito, b seria nulo e a amplitude teria o valor
constante A; a vida média seria infinita.

Se a força de atrito for suficientemente grande, b

aumenta a ponto de a Eq. 1.5-38 não ser mais solução
da equação de movimento7• O movimento deixará en
tão de ser periódico; o corpo simplesmente retoma à
sua posição de equilíbrio, quando largado na posição de deslocamento inicial A.

No movimento harmônico amortecido a energia do oscilador é gradualmente dissipada
pelo atrito, anulando-se com o tempo.

sendo

x

A

o

A -btj2m

""f e Fig. 15-19 Gráfico de um mo
vimento harmônico amortecido
em função do tempo. O movi
mento é oscilatório, de ampli
tude decrescente. A. amplitude
(- - -) tem inicialmente valor
A, decaindo exponencialmente
quando t --7 iYJ •

-A
/

6 Ver por exemplo, H. W. Reddick e F. H. Miller, Advanced Mathematics for Enyi
neers, terceira edição, John Wiley and Sons, 1965, págs. 76-78.

7 Ibid., págs. 80-83.
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15-10 Oscilações Forçadas e Rl!ssonâncig
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Até agora discutimos apenas as oscilações naturais de um corpo, isto é,
as oscilações que ocorrem quando o corpo é deslocado e depois abandonado
a si mesmo. Para um corpo suspenso de uma mola a freqüência natural é

w = 27fv = ~,

se não houver atrito, e

w'

,quando existe uma pequena força de atrito bv.

Entretanto, quando o corpo está sujeito a uma força externa oscilatória, ocorre uma
outra situação. Por exemplo, uma ponte vibra sob o efeito de uma tropa de soldados em
marcha cadenciada, o bloco de um motor vibra devido a impulsos periódicos provocados
por uma irregularidade do eixo, um diapasão vibra sob o efeito de uma onda sonora. As
oscilações resultantes denominam-se forçadas e têm a freqüência da força externa e não
a freqüência natural do corpo. No entanto, a resposta do corpo depende da relação entre
a freqüência natural e a aplicada. Uma sucessão de pequenos impulsos, aplicados com a
freqüência própria, pode produzir oscilações de grande amplitude. Uma criança em um
balanço aprende que, encolhendo e esticando as pernas com a freqüência adequada, ela
consegue fazer o balanço oscilar com grande amplitude. O problema das oscilações for
çadas é muito geral. Sua solução é útil em sistemas acústicos, circuitos de correntes alter
nadas, Física Atômica e Mecânica.

A equação de movimento de um oscilador forçado obtém-se aplicando a segunda lei
de movimento. Além da força restauradora -kx e da força amortecedora -b dx/dt,

existe a força externa oscilante aplicada ao sistema. Suponhamos, por simplicidade, que
essa força externa seja expressa por Fm cos w"t, sendo Fm o valor máximo da força exter
na, e w" (= 21rp") sua freqüência' angular. Podemos imaginar tal força aplicada direta
mente à massa suspensa da Fig. 15-18.

Partindo da equação
F = ma,

obtém-se

dx d2x
- kx - b - + F m cos w"t = m -2-dt " dt

ou ainda

d2x dx
m -- + b - + kx = F cos w"t.

dt2 dt m

A solução desta equação (apresentada sem demonstração8)' é a seguinte:

Fm
x = -- seu (","t. - ~),

G

sendo

8 Ibid., pág. 80-83.

(15-40)

(1.5--41)

(1.')-42)
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A = Fm/G

3 Fm/k
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2 Fm/k

Fm/k

o 2,5

w"
w

Fig. 15-20 Gráfico de um oscilador harmônico simples amortecido, sujeito a uma força
aplicada, em função da razão entre a freqüência aplicada w" e a freqüência natural não
amortecida w. Estão desenhadas cinco curvas, para diferentes graus de amortecimento;
a curva (a) correspondea amortecimento nulo e a curva (c) a um elevado amortecimento.
Note-se que o pico de ressonância aproxima-se cada vez mais da linha vertical corres
pondente a w" /w = 1, quando b diminui.

Fig. 15-21 Em 1.0 de julho de 1940 a ponte Tacoma Narrows, em Puget Sound, Wash
ington, foi completada e entregue ao tráfego. Exatamente quatro meses depois, uma
brisa suave fez a ponte oscilar até que o vão principal rompeu-se, soltando-se dos cabos
e caindo na água. O vento produzira uma força resultante que flutuava com a freqüência
natural da estrutura, que entrou em ressonância. Houve um aumento contínuo de am
plitude, até que a ponte foi destruída. Muitas outras pontes, posteriormente, tiveram
de ser reprojetadas, a fim de se tornarem aerodinamicamente estáveis.


