
Ondas em Meios Elásticos

CAPíTULO 19

19-1 Ondas Mecânicas

o movimento ondulatório ocorre em quase todo ramo da Física: as ondas
na superfície da água e as ondas sonoras nos são familiares; existem tam
bém as ondas luminosas, as ondas de rádio e outras ondas eletromagnéticas.
Uma das formulações da mecânica dos átomos e das partículas subatômicas
denomina-se mecânica ondulatória. Está claro pois que as propriedades
e o comportamento das ondas são muito importantes na Física.

Neste capítulo e no seguinte limitaremos nossa atenção às ondas que se
propagam em meios deformáveis ou elásticos. Essas ondas - de que, são
exemplo as ondas sonoras - poderiam chamar-se ondas mecânicas. Elas
se originam no deslocamento de uma parte de um meio elástico em relação
à sua posição normal, ocasionando a oscilação dela em torno de uma posi
ção de equilíbrio. Devido às propriedades elásticas do meio, o distúrbio
é transmitido de uma camada à seguinte; esse distúrbio, ou onda, progride
conseqüentemente através do meio. Note que o próprio meio não se move
como um todo juntamente com o movimento ondulatório, as várias partes
do meio apenas oscilam, descrevendo trajetórias limitadas. Por exemplo,
nas ondas de água pequenos objetos flutuantes, tais como rolhas de cortiça,
mostram que o movimento real da água é ligeiramente para cima e para
baixo, assim como para a frente c para trás. Todavia, as ondas de água
propagam-se continuamente ao longo da água. Quando elas atingem obje
tos flutuantes, estes são postos em movimento, adquirindo desse modo
energia transmitida pelas ondas 1. O movimento ondulatório pode trans-

1 Veja "Oceap Waves", por Willard Bascom, Scientijie Ameriean, Agosto de 1967.
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mitir energia a distâncias consideráveis. A energia das ondas é a energia
cinética e potencial da matéria, mas a transmissão da energia ocorre pela
sua passagem de uma parte do meio à seguinte e não por um movimento
de longo alcance da própria matéria. As ondas mecânicas são caracteri
zadas pelo transporte de energia através da matéria, devido ao deslocamento
do distúrbio nesse meio, sem haver qualquer correspondente movimento
da matéria como um todo.

É necessário haver um m~io material para transmitir ondas mecânicas.
Tal meio, entretanto, não é necessário para transmitir ondas eletromagné
ticas; por exemplo, a luz atravessa o espaço interestelar, praticamente vazio.
As propriedades do meio que determinam a velocidade de uma onda me
cânica em tal meio, como veremos na Seç. 19-5, são a sua inércia e sua
elasticidade. Todos os meios materiais - inclusive, por exemplo, o ar,
a água e o aço - possuem tais propriedades e podem transmitir ondas
mecânicas. É a elasticidade que origina as forças restauradoras em qual
quer parte do meio deslocada de sua posição de equilíbrio; é a inércia que
determina como a porção deslocada do meio responderá a tais forças res
tauradoras. Conjuntamente esses dois fatores determinam a velocidad~
da onda.

19-2 Tipos de Ondas

Ao citar as ondas de água, as ondas luminosas e as ondas sonoras como
exemplos de movimento ondulatório, nós as estamos classificando de acordo
com suas propriedades físicas gerais. As ondas podem no entanto classi
ficar-se de outros modos.

Podem distinguir-se diferentes tipos de ondas, considerando como o
movimento das partículas materiais t)stá relacionado com a direção de pro
pagação da própria onda. Se o movimento das partículas materiais que
transmitem a onda for perpendicular à direção de propagação da pró
pria onda, esta será denominada transversal. Por exemplo, quando uma
corda vertical sob tensão vibra em uma das extremidades, uma onda
transversal percorre a corda; o distúrbio se move ao longo dela, mas as
suas partículas oscilam perpendicularmente à direção de propagação do
distúrbio (Fig. 19-1a).

As ondas luminosas não são ondas mecânicas. O distúrbio que se pro
paga não é um movimento da matéria, mas um campo eletromagnético
(Cap. 40). Entretanto, como os campos elétrico e magnético são peryen
dicularesà direção de propagação, também as ondas luminosas são trans
verSaIs.

Se o movimento das partículas que transmitem a onda tiver a mesma
direção de propagação da onda, esta denomina-se lO11gitudinal. Por exemplo,
quando uma mola vertical sob tensão é, levada a oscilar em uma das extre
midades, uma onda longitudinal percorre a mola, cujas espirais vibram
na mesma direção em que o distúrbio se propaga (Fig. 19-1b). As ondas
sonoras são exemplo de ondas longitudinais; elas serão discutidas no Capo :W.
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Fig. 19-1 (a) Em uma onda transversal, as partículas do meio (corda) vibram perpen
dicularmente à direção em que a própria onda se propaga. (b) Em uma onda longitudinal
as partículas do meio (mola) vibram na mesma direção em que se propaga a onda.
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Algumas ondas não são exclusivamente transversais ou exclusivamente

longitudinais. É o caso das ondas que se propagam na superfície da água,
cujas partículas descrevem trajetórias elípticas enquanto a onda se propaga.

As ondas podem ainda classificar-se como uni, bi e tridimension':1is, con
forme o número de dimensões em que elas propagam energia .. As ondas
que se movem ao longo da corda e da mola da Fig. 19-1 são unidimensio
nais. As ondas superficiais, ou vagas, provocadas quando um pedregulho
cai em um poço tranqüilo, são ondas bidimensionais. As ondas sonoras e as
ondas luminosiLs emitidas radialmente por uma pequena fonte são ondas
tridimensionais.

As ondas podem ainda ser classificadas de acordo com o comportamento
de uma partícula do meio que transporta a onda, durante o tempo em que
esta se propaga. Por exemplo, pode-se produzir um pulso ou onda única,
que se propaga ao longo de uma corda esticada, aplicando um único movi
mento transversal em sua extremidade. Cada partícula permanece em
repouso até ser alcançada pela onda, quando se move durante um curto
período, voltando em seguida ao repouso. Se continuarmos a mover para
diante e para trás a extremidade da corda (Fig. 19-1a), produz-se um trem
de ondas, que iSe move ao longo dela. Se o movimento for periódico, pro
duz-se um trem de ondas periódico, que transmite a cada partícula da corda
um movimento periódico. O caso especial mais simples de onda periódica
é a onda harmônica simples, que produz em cada partícula um movimento
harmônico simples.

Consideremos um pulso tridimensional. Pode-se desenhar uma superfí
cie que passe por todos os pontos que em dado instarite sofrem um distúrbio
semelhante. Com o decorrer do tempo esta superfície se move, revelando
como se propaga o pulso. Superfícies análogas podem ser desenhadas para
os pulsos subseqüentes. A idéia pode ser generalizada, no Caso de uma
onda periódica, desenhando-se superfícies cujos pontos estejam todos na
mesma fase de movimento. Tais superfícies denominam-se frentes de onda.
Se o meio for homogêneo e isotrópico, a direção de propagaç~o será sempre
perpendicular à frente de pnda. A normal às frentes de onda, que indiea
a direção em que as ondas se propagam, é chamada raio.

As frentes de onda podem ter muitas formas. Se os distúrbios se propa
gam em uma só direção, as ondas se chamam ondas planas. Em dado ins
tante as condições são as mesmas em qualquer plano perpendicular à dire

ção de propagação; as frentes de onda são planas e os raios são retas para
lelas, (Fig. 19-2a). Outro caso simples é o das ondas esféricas, em que o
distúrbio se propaga em todas as direções, a partir de uma fonte puntual.
As frentes de onda são esferas e os raios são linhas radiais, traçadas, a partir
da fonte, em todas as direções (Fig. 19-2b). Longe da font~ as frentes de
onda esféricas têm pequena curvatura, e em uma região limitada podem
ser consideradas como planas. Há, naturalmente, muitas outras formas
possíveis para as frentes de onda.

Todos esses tipos de ondas serão considerados à proporção que estudar-
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mos os fenômenos físicos ondulatórios. Neste capítulo as ondas transver
sais em uma corda serão utilizadas freqüentemente para ilustrar as pro
priedades gerais das ondas. No capítulo seguinte estudaremos as conse
qüências dessas propriedades no caso do som, que é uma onda mecânica
longitudinal. Posteriormente estudaremos as propriedades das ondas não
-mecânicas, tais como a luz e as ondas materiais.

(a)

Fig. 19·2 (a) Uma onda plana. Os planos representam frentes de onda distantes entre
si de um comprimento de onda; as flechas representam raios. (b) Uma onda esférica.
Os raios coincidem com os da esfera e as frentes de onda, distanciadas de um compri
mento de onda, são calotas esféricas. A grandes distâncias da fonte, entretanto, peque
nas regiões da frente de onda tornam-se praticamente planas.

19-3 Ondas Progressivas

Consideremos uma longa corda esticada, cuja direção será considerada
como eixo Ox, e suponhamos que se propague nela uma onda transversal.
Em dado instante, suponhamos t = O, a forma da corda pode ser represen
tada pela função

y = J(x) t = O, (19-1)

sendo y o deslocamento transversal de um ponto da corda na pOSlçao x.
Na Fig. 19-3a mostra-se uma possível forma de onda (um pulso) da corda,
no instante t = O. A experiência revela que, com o decorrer do tempo,

Fig. 19-3 (a) A forma de uma corda (neste caso um pulso) no instante t = O. (b) Em
um instante posterior t o pulso percorreu para a direita uma distância x = vt.
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uma onda se propaga ao longo da corda, sem alteração de forma, desde
que sejam pequenas as perdas internas devidas ao atrito. No instante t

posterior a onda terá percorrido para a direita a distância vt, sendo v o mó
dulo da velocidade da onda, suposta constante. A equação da curva no
instante t será portanto

y = f(x - vt) t = t, (19-2)

equação que representa a mesma forma de onda tanto em torno do ponto
x = vt e no instante t, como em torno do ponto x = O e no instante t = O

(Fig. 19-3b). Essa é a equação geral que representa uma onda de qualquer
forma e que se propaga para a direita. Para descrever uma forma parti
cular, deve-se especificar exatamente qual é a função f 2.

Examinemos mais cuidadosamente esta equação. Se quisermos acom
panhar uma parte (ou fase) determinada da onda, com o decorrer do tempo,
procura-se um valor particular de y na equação (por exemplo, o extremo
superior do pulso que acabamos de descrever). Matematicamente isto
significa determinar como x varia com t quando (x - vt) assume um valor
fixo determinado. Vê-se que, ao aumentar t, x deve aumentar, a fim de
que (x - vt) se mantenha constante. Logo, a Eq. 19-2 representa de fato
uma onda que se desloca para a direita (x crescente com o tempo). Se qui
sermos representar uma onda que se desloque para a esquerda escreveríamos

y = f(x + vt), (19-3)

pois neste caso a posição x de uma fase fixa (x + vt) da onda decresce com
o tempo. Obtém-se facilmente a velocidade de uma fase particular da onda.
No caso de uma onda que se desloca para a direita, exige-se, para uma fase
particular, que

x - vt = constante.

Diferenciando em relação ao tempo resulta

dx dx
-- - v = O ou -- = v;
dt dt

(19-4)

portanto, v é realmente a velocidade de fase da onda. Se a onda progredir
para a esquerda obtém-se, do mesmo modo, -v como velocidade de fase3.

A equação geral de umOaonda pode ter outra interpretação. Nóte que,
para qualquer valor fixo do tempo t a equação fornece y como função de x.
Isto define uma curva que representa. a forma verdadeira da onda no ins-

2 Quando se diz que "y é uma função de (x - vt)" deve-se entender que as variáveis
x e t ocorrem apenas na combinação x - vt. Por exemplo, sen k (x - vt), log(x - vt) li
(x - vt)a são funções de x - vt, porém x2 - vt2 não é.

a Nos distúrbios que podem ser representados como um grupo de ondas, a energia pode
ser transportada com velocidade diferente da velocidade de fase de qualquer onda par
tIcular. Esta velocidade de grupo será estudada no Capo 39, ao tratarmos das ondas ele
tromagnéticas. Até então sempre que usamos o termo velocidade de onda deve enten
der-se velocidade de fase da onda.
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tante considerado, ou seja, é um "instantâneo" da onda naquele instante.
Suponhamos, por outro lado, que desejamos focalizar nossa atenção em
um ponto da corda, isto é, em um valor fixo de x. Então a equação for
nece y como função do tempo t; ela descreve como varia com o tempo a
posição transversal de um ponto da corda.

O argumento acima apresentado tanto vale para ondas longitudinais
como transversais. O exemplo análogo para ondas longitudinais é o caso
de um longo tubo retilineo que contenha gás, seu eixo sendo tomado como
eixo Ox. O mesmo raciocínio conduz então a uma equação cuja forma é
a mesma das Eqs. 19-2 e 19-3 e que fornece as variações, com o tempo, da

. pressão em todos os pontos do tubo (ver Seç. 20-3).

Fig. 19-4 No instante t = O, a corda tem a forma y = y"" sen 27rx/À (linha contínua).
Em um instante posterior t a onda senoidal terá se deslocado para a direita numa distância
x = vI e a corda tem a forma expressa por y = y"" sen 27r (x - vt)/À.

Consideremos uma frente de onda particular, cuja importância logo se
verá. Suponhamos que no instante t = O haja na corda um trem de ondas
descrito pela equação

21r
Y = y"" sen -- x.

À
(19-5)

A forma da onda é uma senóide (Fig. 19-i). O deslocamento máximo y""

é a amplitude da onda senoidal. O valor do deslocamento transversal y é o
mesmo tanto em x como em x + À, x + 2À etc. O símbolo À representa
o comprimento de onda do trem de ondas, isto é, a distância entre dois pontos
consecutivos da onda que possuem a mesma fase. Suponhamos que, ao
de'correr o tempo, a onda se propague para a direita com velocidade de
fase v: Portanto, a equação da onda no instante t é

21r

Y = y"" sen '>: (x - vt).
(19-6)

N ate que esta equação tem a forma exigida para uma onda progressIVa
(Eq. 19-2).
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o período T é o tempo necessário para que a onda percorra a distância
de um comprimento de onda À, portanto,

À = vT.

Levando este val'or à equação de onda obtém-se

(19-7)

(19-8)
y = Y m sen 2~ ( ~. - +).

Por esta forma é claro que, em qualquer instante, y tem em x + À, x + 2À
etc., o mesmo valor que em x, e que Y, em qualquer posiçãt> dada, tem, nos
instantes t + T, t + 2T etc., o mesmo valor que no instante t.

Para reduzir aEq. 19-8 a uma forma mais compacta, definem-se duas
grandezas, denominadas número de onda, k, e freqüência angular w (ver
Eq. 15-12), dadas pelas equações

2~ 2~
k = - e w=-·

À T
(19-9)

Em função dessas grandezas, a equação de uma onda senoidal que pro
gride para a direita é

Y = Ym sen (kx - wt),

e se progride para a esquerda

Y = Ym sen (kx + wt).

(19-lOa)

(19-lOb)

Comparando as Eqs. 19-7 e 19-9, vê-se que a velocidade de fase v da onda
é dada por

À w
v= ---o

T k
(19-11)

Nas ondas progressivas das Eqs. 19-10a e 19-10b supusemos que o des
locamento Y seja nulo na posição x = O, no instante t = O. Nem sempre
é isto que ocorre. A expressão geral de um trem de ondas senoidal que pro-
gride para a direita é .

Y = Ym sen (kx - wt - cf»,

sendo cf> denominada constante de fase. Por exemplo, se cf> = 90° o deslo
. camento Y, em x = O e t = O, é Ym' Neste exemplo particular,

Y = Ym cos (kx - wt),

pois a funçãoco-seno é deslocada de 90° em relação ao seno.
Fixando a atenção em determinado ponto da corda, digamos em x = ~/k,

o deslocamento Y nesse ponto pode ser escrito como

Y = Ym sen (wt + cf»,
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pois (71" - fJ) = sen fJ. Esta equação é análoga à Eq. 15-29 para o mo
vimento harmônico simples. Portanto, qualquer elemento particular da
corda executa movimento harmônico simples em torno da posição de equi
líbrio, à proporção que o trem de ondas progride na corda.

19-4 O Princípio de Superposição

É um fato experimental que, para muitos tipos de ondas, duas ou mais
ondas podem cruzar-se na mesma região do espaço independentemente uma
da outra. O fato de as ondas serem independentes uma da outra significa
que o deslocamento de qualquer partícula, em dado instante, é simples
'mente a soma dos d.eslocamentos que seriam produzidos se as ondas agissem
isoladamente. Este processo de adição vetorial de deslocamentos de uma
partícula denomina-se superposição. Por exemplo, ondas de rádio de nume
rosas freqüências passam por uma antena de rádio e as correntes elétricas
criadas na antena pela aç,ão superposta de todas essas ondas são muito
complexas. Não obstante, é possível sintonizar uma emissora particular;
o sinal recebido desta é, em princípio, o mesmo que receberíamos se todas
as outras estações parassem de irradiar. Analogamente no caso do som:
podemos ouvir notas tocadas pelos vários instrumentos de uma orquestra,
mesmo que a onda sonora proveniente da orquestra e que alcança nossos
ouvidos seja muito complexa.

No caso de ondas em meios deformáveis, o prinClplO de superpOSlçao é
válido desde' que a deformação e a força restauradora sejam proporcionais
entre si, relação essa expressa por uma equação linear. No caso de ondas
eletromagnéticas, o princípio de superposição é válido porque a relação

matemática entre os campos elétrico e magnético é também linear.

o princípio de superposição parece tão óbvio que vale a pena acentuar que ele não é
sempre válido, por exemplo, quando as equações que desC'revem o movimento ondulató

"rio não são lineares. Fisicamente 'isso acontece quando o distúrbio ondulatório é relati
vamente grande e as leis lineares habituais de ação mecânica não são válidas mais. Por
exemplo, além do limite elástico, a lei de Hooke não é aplicável e a relação linear F = - kx

não pode mais ser usada.

Explosões violentas criam ondas de choque que, embora sejam ondas elásticas longitu
dinais no ar, comportam-se diferentemente das ondlts sonoras comuns. A equação
que governa a propagação dessas ondas é quadrática e o princípio de superposição não
é valido. Duas notas muito altas produzem no ouvido algo mais que a percepção de duas
notas individuais. Quem está familiarizado com aparelhos de alta fidelidade conhece
a "distorção de intermodulação" entre dois sons, que ocorre quando o sistema deixa de
combinar linearmente os tonsi essa distorção é mais evidente quando os tons possuem
grande amplitude. As ondas de água oferecem um exemplo físico mais óbvio: as vagas
não cOI15eguem cruzar independentemente os vagalhões, ao contrário do que ocorre quan
do cruzam suaves ondulações do mar.

Fi"icamente, a importância do princípio de superpúsição é que, quando
válido, ele torna possível analisar um movimento ondulatório complicado
como. combinação de ondas simples. Com efeito, foi demonstrado pelo ma
temático francês J. Fourier (1768-1830) que, para obter a forma mais geral
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de onda periódica, são necessárias apenas ondas harmônicas simples. 4

Fourier provou que qualquer movimento periódico de uma partícula pode
ser represenhdo como combinação de movimentos harmônicos simples.
Por exemplo, se y(t) representa o movimento de uma fonte de ondas
de período T, pode-se an9lisar y(t) como

y(t) = Ao + Ar sen wt + A2 sen 2wt + As sen 3wt + ...+
+ Br cos r.d + B2 cos 2wt + Bs cos 3wt +

y

... ,

•

Fig. 19~5 (a) A linha interrompida é uma "onda" de dente-de-serra, utilizada freqüen·

temente em eletrônica. Ela pode ser expressa como y(t) = (w/211") / - -h para 0</ < 211"/w;

como y(t) = (w/211") / - f para 211"/w </ <h/w etc. A série de Fourier para esta função

é y(t) = - sen wt - + sen 2wt - + sen 3wt - A linha contínua representa a soma
dos seis primeiros termos desta série; vê-se que ela se aproxima bastante da curva de
dente-de-serra, exceto nas vizinhanç.as das descontinuidades. Incluindo maior número
de termos da série, a aproximação torna-se cada vez melhor. (b) Os seis primeiros termos
da série de Fourier que, adicionados, fornecem a linha contínua da parte (a).

4 Ver, por exemplo, Thomas: Calculus and Analytic Geometry, Addison-Wesley, 2." edi
ção, 1953, págs. 596-.599.



19-5 VELOCIDADE DE ONDA 581

sendo w = 27rIT. Essa expressão constitui uma série de Faurier. As cons
tantes Ai e Bi têm valores definidos para um dado movimento periódico
y(k); ver Fig. 19-5, por exemplo. Quando os movimentos não são perió
dicos, como em um pulso, a soma é substituída por uma integral, denomi
nada integral de Fourier. Qualquer movimento de uma fonte de ondas
pode, portanto, ser representada em função de movimentos harmônicos
simples. Desde que o movimento da fonte cria as ondas, não surpreende
que as próprias ondas possam ser analisadas como combinações de ondas;
harmônicas simples. Nisso reside a importância do movimento harmônico
simples e das ondas harmônicas simples.

19-5 Velocidade de Onda

Dadas as características do meio, seria possível calcular a velocidade
de onda aplicando os princípios básicos da mecânica clássica. Nesta 'seção
continuaremos a focalizar a atenção nas ondas transversais em uma corda;
no Tópico Suplementar lU mostra-se como calcular a velocidadê de tais
ondas da maneira mais geral. Consideram-se aqui dois outros métodos:
um, baseado na análise dimensional e outro consistindo de uma análise
mecânica um pouco menos geral em que se calcula a velocidade de um pulso
transversal ao longo de uma corda esticada.

Estabelecemos na Seç. 19-1 que a velocidade de onda em determinado
meio depende da elasticidade do meio e de sua inércia. No caso de uma
corda esticada, a elasticidade é medida pela tensão F da corda: quanto
maior esta, maior será a força restauradora elástica sobre um elemento da
corda que seja puxado lateralmente. A inércia é medida por /.10, a massa
por unidade de comprimento da corda. Supondo, portanto, que.a veloci
dade de onda. v dependa apenas de F e de /.10, a análise dimensional permite
estabelecer a dependência entre v e essas grandezas. As dimensões de F

são MLT-2 e para /.10 temos ML-l. A unica combinação dessas dimensões
que fornece uma velocidade (cujas dimensões são LT-l) é tomar a raiz
quadrada de FI/.Io. Isto é, FI/.Iotem as dimensões L2T-2 e ~ as de ve
locidade, LT-l. A análise dimensional não permite revelar quaisquer gran
dezas adimensionais, por isso o resultado

v=~
(19-12)

pode ou não ser completo; o máximo que se pode dizer é que a velocidade

de onda é o produto de uma constante adimensional por ~. O valor
dessa constante pode ser obtida através de análise mecânica do problema
ou da experiência. Ambos os métodos mostram que a constante é igual
a 1 e portanto a Eq. 19-12 é correta.

Vamos agora deduzir a velocidade de um pulso, que se propaga em uma corda esticada,
através da análise mecânica. A Fig. 19-6 representa um pulso de onda que se desloca
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ao longo da corda, da direita para a esquerda, com velocidade v. Podé-se imaginar que
toda a corda se mova para a direita com essa velocidade, de forma que o pulso de onda
permaneça fixo no espaço, enquanto as partículas que compõem a COl'dapassam sucessi
vamente por ele. Isto significa simplesmente que, em lugar de tomar nosso referencial
nas paredes entre as quais supõe-se esticada a corda, escolhe-se um referencial que es
teja em movimento uniforme em relação àquele. C()moas leis de Newton envolvem ape
nas acelerações, neste caso iguais em ambos os referenciais, podemos usáclas em qual
quer um, escolhendo, como foi feito, o mais conveniente.

v I>

---~

Fig. 19·6 Dedução da veloci
dade de onda, tendo em conta
as forças que agem sobre uma
seção da corda, de compri
mento t11.

Considere-se uma pequena seção do pulso, cUJOcomprimento t11 seja um arco de um
círculo de raio R, mostrado na figura. Sendo J.l a massa por unidade de comprimento
da corda (ou densidade linear), J.l.t11 é a massa desse eiemento. A tensão F da corda é
uma força tartgencial que age em cada extremo deste pequeno segmento da corda. As com
ponentes horizontais se cancelam e as verticais são iguais a F sen 8. Portanto, a força
vertical total é 2F sen 8. Como 8 é pequeno, sen 8 ~ 8 e portanto.

(t11/2) t11
2F sen 8 = 2F 8 = 2F --- = F -

R R'

expressão da força que produz a aceleração centrípeta das partículas' da corda, dirigida
para O. Ora, a força centrípeta que atua na massa J.l"t11que se move sobre um círculo de
raio R com velocidade v é expressa por J.l t11v2/R, conform~ a Seç. 6-3. Note que a velo
cidade tangencial v desse elemento de massa é horizontal na parte superior do arco, iden
tificando-sI,)com a velocidade de fase do pulso. Combinando as expressões equivalentes
dadas acima obtém-se

t11 J.l t11 v2F-=--
R R

ou seja

Se a amplitude do pulso de onda fosse muito grande, comparada com o comprimento
da corda, não seria possível utilizar a aproximação sen 8 ~ 8. Além disso, a tensão F
da corda seria alterada pela presença do pulso, enquanto supusemos que F se identifi
casse com a tensão original da corda esticada. Como no caso da superposição, o resul
tado a que chagamos é válido apenas no caso de deslocamentos transversais da corda
relativamente pequenos - caso (S3e, entretanto, de aplicação prática muito freqüente.
Note-se também que a velocidade de onda independe da forma desta, pois não foi feita
nenhuma suposição particular quanto à forma real do pulso utilizado na dedução.

A freqüência de uma onda é naturalmente determinada pela freqüência
da fonte. A velocidade com a qual a onda percorre um meio é determinada
pelas propriedades deste, como foi antes exemplificado. Uma vez deter-
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minadas a freqüência p e a velocidade v da onda, o comprimento de onda À

está fixado. Com efeito, da Eq. 19-7 e da relação p = 1fT, tem-se

À=~. (19-13)

~ Exemplo 1. Uma onda transversal senoidal é gerada em uma das extremidades de
uma longa corda horizontal mediante uma barra que a desloca para cima e para baixo
de 16 cm. O movimento é contínuo, repetindo-se regularmente duas vezes cada segundo.
(a) Se a corda tem densidade linear de 0,23 kg/m, sendo mántida sob a tensão de 10new
tons, determinar a velocidade, a amplitude;ã' freqüência e o comprimento de onda do
movimento ondulat6rio.

A extremidade da corda afasta-se 8 em da posição de equilíbrio, primeiro para cima,
depois para baixo, sendo de 16 cm o deslocamento total. A amplitude será portanto
Ym = 0,08m.

Como o movimento se répete duas vezes por segundo, a freqüência será" = 2,0 S-I.
Substituindo, F e J.' por seus valores, obtém-se

1) = 6,6m/s

e o comprimento de o,nda será

v
X= - = 3,3m."

(b) Escreva a equação da onda, supondo que ela se mova da esquerda para a direita e
que, no instante t = 0, a extremidade da corda, cuja posição é x = 0, não esteja na posição
de equilíbrio Y ,,,. O.

A expressão geral de uma onda senoidal transversal que se move da esquerda para a
direita é

Y = Ymsen (kx - wt - 4».

Fazendo Y = O para x = t = ° resulta

° = Ymsen(- 4»,

significando que a constante de fase deve ser 4>,= 0.5 Portanto, para essa onda

Y = Ym sen (kx ~ wt).

Substituindo os valores acima obtidos,

Ym = 0,08m

2,.. 2,.
X = 3,3 m OJ1 k = - = -- = 19 m-1

X 3,3 '

v = 6,6m/s ou w = vk = 4,. = 12;6s-1

obtém-se como equação da onda

Y = 0,08 sen (1,9 x - 12,6 t)

sendo Y medido em metros e t em segundos.

5 Poderia ser também ,., 2,., a,. etc., valores de 4>que não alteram o resultado final,
como sabe o estudante.
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Exemplo 2. Quando esta onda se propaga ao longo da corda, cada uma das partí
culas desta sobe e desce perpendicularmente à direção do movimento ondulatório. Deter
minar a velocidade e a aceleração de uma partícula localizada a 3,0 m da extremidade.

A forma geral desta onda é

Y = Ym sen (kx - wt) = Ym sen k (x - vt).

Nesta equação, v é a velocidade horizontal constante do trem de ondas. Desejamos a
velocidade de uma partícula da corda na qual se propaga a onda; a velocidade desta par
tícula não é horizontal nem constante. Com efeito, cada partícula se move verticalmente,
segundo o eixo Oy. A fim de determinar sua velocidade, que designaremos por u, fixemos
nossa atenção em uma determinada posição x - isto é, x é agora uma constante naquela
equação - e indaguemos como varia com o tempo o deslocamento da partícula. Sendo
x constante obtém-se

By
u = -~- = -Ym W cos (kx - wt),

ot

em que a notação de derivada parcial By/at lembra que, embora y geralmente seja função
tanto de x como de t, supomos momentaneamente que x permaneça constante e que ape
nas t varie. A aceleração a da partícula para este valor (constante) de x é

a2y au 2 2

a = -ãF = at = - YmW sen (kx - wt) = - W y.

Isto mostra que cada partícula atingida pela onda transversal senoidal executa movi
mento harmônico simples, pois a aceleração a é proporcional ao deslocamento y, embora
tendo o sentido oposto.

Para uma partícula em que x = 3,0 m, sendo a onda a do Ex. 1, em que

Ym = O,OSm, k = 1,9m-r, w = 4".S-1 = 12,5s-1
obtém-se

u = -Ym W cos (kx - wt)

ou seja
u = - O,OS[4". cos (5,7 - 4,,-t)] = 1,0 cos (5,7 - 4".t);

e

ou seja

a = _(4,,-)2. O,OS. sen (1,9x-4,,-t) = -12,5sen (1,9x-4".t) = -12,5sen (1,9x-12,5t)

sendo t medido em segundos, u em m/s e a em m/s2•

Você pode descrever os movimentos desta partícula no instante t = 4 s? .•••

19-6 Potência e Intensidade de uma Onda

Na Fig. 19-7 está desenhado um elemento de uma corda esticada, locali
zado em uma posição qualquer x em um instante particular t. A compo
nente transversal da tensão da corda exercida pelo elemento localizado à
esquerda de x sobre o elemento situado à direita de x é

oy
Ftrans = - F --o

ox

F é a tensão da corda; oy/ox expressa a tangente (trigonométrica) do ângulo
formado pela direção de F com a horizontal, no instante t em questão, e.
supondo que os deslocamentos sejam pequenos, ela pode ser igualada ao
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seno do ângulo. A força transversal tem o sentido de y crescente; na figura
a inclinação é negativa, portanto a força transversal é positiva. A veloci
dade transversal da partícula localizada em x é ay/al, que pode ser positiva
ou negativa. A potência dissipada pela força em x, ou a energia que passa
por x em cada unidade de tempo, deslocando-se no sentido positivo Ox
(ver Seç. 7-6), é

P (-F ay) ay .ax at

Fig. 19·7 A componente transversal
da tensão na corda, em cada ponto x,
é F(ayjax).

Supondo que a onda seja senoidal simples,

y = Ym sen (kx - wt),

o valor da inclinação em x é

aya; = kYm cos (kx - wt), (t = constante)

e a força transversal é

ay

- F a; = - F kYm cos (kx - wt).

A velocidade transversal de uma partícula da corda, na posição x, será

ay

U = iit = - WYm cos (kx - wt), (x = constante)

Portanto, a potência transmitida através de x é

p = (- FkYm) (-WYm) cos2 (kx - wtl

= Ym2 kwF cos2 (kx - wl).

Note que a potência, ou taxa de transmissão da energ~a,não é constante, pois que a po
tência fornecidaoscila. Quando a energia percorre a corda, ela é armazenada em cada
um dos elementos desta como combinação de energia cinética de movimento e energia
potencial de deformação. A situação é muito semelhante à que ocorre em um circuito de
corrente alternada, em que a energia é armazenada tanto no indutor como no condensa
dor e a potência fornecida oscila. No caso de uma corda, a potência é absorvida pqr atrito
interno e efeitos de viscosidade, revelando-se sob a forma de calor; no circuito elétrico,
a potência é consumida na resistência, aparecendo também como calor. A potência for-
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necida à corda ou ao circuito é freqüentemente considerada como a média ao longo de um
período de movimento. A potência média liberada é

- 1 fl+TP = T I Pdt,

sendo T o período. Utilizando o fato de que o valor médio de sen2x ou de cos2x é 1/2, em
um ciclo, obtém-se para a corda

- 12 222F
P = 211m kwF = 2". Ym" -,

V

resultado independente de x ou de t. Entretanto, no caso da corda v = {{, por isso

P = 2".2Ym2,,2 p.V.

o fato de a taxa da transmissão da energia depender do quadrado da amplitude de onda
e do quadrado da freqüência tem validade geral, qualquer que seja o tipo de Onda.

O estudante deve confirmar o fato de que, se houvéssemos considerado uma onda
que se propagasse no sentido negativo de Ox, o resultado seria o oposto do que foi alcan
çado acima, isto é, a onda fornece potência no sentido de sua propagação.

N o caso de uma onda tridimensional, tal como uma onda luminosa ou uma onda so
nora proveniente de uma fonte puntual, é mais expressivo falar de intensidade da onda,
que se define como a potência transmitida através de cada unidade de área perpendicular
à direção de propagação da onda. Tal como no caso de uma onda em uma corda, a inten
sidade de uma onda espacial é sempre proporcional ao quadrado da amplitude.

Quando uma onda progride pelo espaço, sua energia pode ser absorvida. Por exemplo,
em um meio viscoso (tal como xarope ou chumbo), a amplitude das ondas mecânicas
decresce rapidamente e elas desaparecem, devido à absorção da energia mecânica por atrito
interno. Ma maioria dos casos que nos interessam, entretanto, a absorção pode ser con
siderada desprezível. Em todo este capítulo admitiu-se que não houvesse perda de ener
gia em uma dada onda, não importando a distância que ela percorra.

~ Exemplo 3. Uma fonte puntual emite ondas esféricas com potência P (Fig. 19-8).
Determinar como a intensidade das ondas depende da distância à fonte. Supõe-se que o
meio seja isotrópico e que a fonte irradie uniformemente em todas as direções, isto é, que
as emissões tenham simetria esférica.

Fig. 19~8 Ex. 3.

A intensidade de uma onda tridimensional é a potência transmitida através de uma
área unitária perpendicular à direção de propagação. À proporção que a frente de onda
se expande desde a distância rI da fonte (no centro) até à distância r2, a área de sua su-
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perfície aumenta de 4,,-r12 para 4"r22. Se não houver absorção de energia, a energia total
transmitida por segundo pela onda permanece constante, com valor P, logo

P = 4"r1211 = 4"r2212,

sendo 11 e 12 as intensidades da onda às distâncias ri e r2, respectivamente. Portanto,

11 r22

I; = -;12

e a intensidade da onda varia inversamente com o quadrado de sua distância à fonte.
Desde que a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude, esta deve variar com
o inverso da distância à fonte. .•••

19-7 Interferência de Ondas

A interferência refere-se aos efeitos físicos da superpOSIçao de dois ou
mais trens de ondas. Consideremos duas ondas de mesma freqüência e
mesma amplitude, que se propagam com a mesma velocidade, no mesmo
sentido (Ox, positivo), havendo entre elas, no entanto, a diferença de fase cf>.

As equações das duas ondas serão

e
Yl = Ym sen (kx - wt - cf»

Y2 ~ Ym sen (kx - wt).

(19-14)

(19-1.5)

A prImeIra dessas equações pode ser reescrita sob as formas equivalentes

(19-14a)

e

(19-14b)

As Eqs. 19-14a e 19-1.5 sugerem que, se tomarmos um "instantâneo" das
duas ondas em qualquer instante t, verificaremos que a distância entre elas,
ao longo do eixo Ox, é constante e igual a cf>/k. As Eqs. 19-14b e 19-1.5su
gerem que, se nos mantivermos em uma posição fixa x, as duas ondas pro
duzirão aí dois movimentos harmônicos simples entre os quais existe uma
diferença de tempo constante, cf>/w. Ambas as interpretações esclarecem
o significado da constante de fase cf>.

Determinemos a onda resultante, que, admitindo haver superposição,
será a soma das Eqs. 19-14 e 19-1.5,isto é,

Y = Yl + Y2 = Ym [sen (kx - wt - cf» + sen (kx - wt)].

Da equação trigonométrica para a soma dQs senos de dois ângulos,

sen B + sen C = 2 sen + (B + C) cos + (C - B), (19-16)
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obtém-se
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Y = Ym [2 sen (kX - wt - ~) cos ~ ]

= (2Ym cos +) sen (kX - wt - +). (19-17)

Este resultado representa uma nova onda, de mesma freqüência, cuja

amplitude é 2Ym cos t· Quando cPfor muito pequena (em relação a 180°),

a amplitude resultante será aproximadamente 2Ym, isto é, quando cP for

muito pequena, cos +::::cos 0° = 1. Para cP = O, as duas ondas terão

sempre a mesma fase; a "crista" de uma corresponderá à de outra e de modo
semelhante para as "depressões". Diz-se nesse caso que as ondas interferem

y

(a)

y

rj;li
Y2

X

Yl + Y2

Yl
(b)

Fig. 19·9 (a) A superposição de duas ondas de mesma freqüência e mesma amplitude
e que estão quase em fase resulta em uma onda cuja amplitude é quase o dobro da am
plitude de qualquer das componentes. (b) A superposição de duas ondas de mesma fre
qüência e amplitude e que estão em oposição de fase (1800 fora de fase) resulta em uma
onda cuja amplitude é praticamente nula. Observe que em ambos os casos a freqüência
resultante mantém-:;;e inalterável. (Os desenhos correspondem ao instante t = O.)
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construtivamente. A amplitude resultante é exatamente o dobro da ampli
tude de qualquer das ondas individuais. Quando c/J ~ 180°, por outro lado,

a amplitude resultante será aproximadamente nula, isto é, cos +~
~ cos 90° = O. Se c/J = 180° exatamente, a "crista" de uma onda corres
poderá à "depressão" da outra; dizemos que as duas ondas interferem des
trutivamente e a amplitude resultante é nula.

Na Fig. 19-9a mostra-se a superposição de dois trens de onda quase em
fase (c/J pequena) e na Fig. 19-9b a superposição de dois trens de onda quase
180° fora de fase (c/J ~ 180°). Note que nessas figuras a soma algébrica das
ordenadas das curvas de traço fino (componentes), para qualquer valor de x,
é igual à ordenada do ponto correspondente da curva de traço grosso. A
soma de duas ondas pode, portanto, ter diferentes valores, dependendo da
relação de fase entre elas.

A onda resultante será senoidal, mesmo que as amplitudes das ondas
componentes sejam diferentes. A Fig. 19-10, por exemplo, ilustra a soma
de duas ondas senoidais de mesmas freqüência e velocidade, porém de am
plitudes diferentes. A amplitude resultante depende da diferença de fase,
considerada nula nessa figura. O resultado, para outras diferenças de fase,
poderia ser obtido deslocando uma das ondas componentes em relação à
outra, ao longo do eixo Ox, e forneceria uma amplitude resultante menor.
O valor mínimo da amplitude resultante seria a diferença entre as ampli
tudes das componentes e ocorre quando a diferença de fase for de 180°.

y

Fig. 19-10 A superposição de
dUM ondM de mesma freqüên
cia e mesma fMe, mM de am
plitude diferentes (linhas finas)
resulta em uma terceira onda de
mesma freqüência e fMe (linha
grossa).

No entanto, a onda resultante é sempre senoidal. A adição de um número
qualquer de ondas senoidais, de mesmas freqüência e velocidade, fornece
um resultado semelhante. A onda resultante terá sempre amplitude cons
tante, pois as ondas componentes (e sua resultante) movem-se com a mesma
velocidade, mantendo a mesma posição relativa. O estado real de coisas
pode ser descrito dizendo que todas as ondas das Figs. 19-9 e 19-10 se mo
vem para a direita com a mesma velocidade.

Os fenômenos de interferência são obtidos, na prática, a partir de trens
de ondas originárias da mesma fonte (ou fontes que mantenham entre si
uma relação fixa de fase), mas que percorrem diferentes distâncias até o
ponto de interferência. A diferença de fase c/J entre as C!ndasque chegam
a dado ponto pode ser calculada determinando-se a diferença entre os ca
minhos percorridos por elas, desde a fonte até o ponto de interferência.
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A diferença· de caminho é ~ = ipX. Quando a diferença de caminhos
k 211"

é 0, X, 2X, 3X etc., de forma que cP = 0, 211",47r etc., as duas ondas inter-

ferem construtivamente. Quando a diferença de caminho for de~, ~ X ,
522

- X etc., cP será 11", 311", 51r etc., e as ondas interferem destrutivamente.
2
Mais tarde retornaremos a essa questão com maiores detalhes.

19';8 Ondas Complexas

Até agora estudamos apenas as ondas do tipo harmônico simples, nas
quais os deslocamentos, a qualquer instante, são representados por umà se
nóide. Vimos que a superposição de um númerO qualquer de tais ondas,
que tenham a mesma freqüência e velocidade, porém de amplitudes e fases
arbitrárias, terá como resultado uma onda simples desse tipo. Se, todavia,
forem superpostas ondas que tenham freqüências diferentes, a onda resul
tante será complexa. O movimento de uma partícula, em uma onda com
plexa, não será mais harmônico simples e a forma da onda não será mais
senoidal. Nesta seção consideraremos apenas os aspectos qualitativos das
ondas complexas. O tratamento analítico desse tipo de ondas ser4Jeito
quando encontrarmos situações físicas descritas por elas. Examinaremos os
resultados de adicionar graficamente duas ou mais ondas que se propaguem
com a mesma velocidade e na mesma direção, mas tendo freqüências rela
tivas, amplitudes e fases diferentes.

Nas Figs. 19-11a e 19-11b adicionam-se duas ondas de mesma amplitude, cujas fre
qüências estão na razão 3 : 1; a relação de fase é modificada de a para b e vemos como a
mudança de relação de fase pode produzir uma resultante de forma muito diferente. Se
as ondas forem sonoras, nossos tímpanos vibrarão de um modo representado pela resul
tante em cada caso, que ouviremos e interpretaremos como as duas freqüências originais,
pouco importando a relação de fase entre elas. Se as ondas resultantes representarem

y

x

y

x

(b)

Fig. 19-11 A superposição de duas ondas cujas freqüências estão na razão 3: 1 (linhas
finas) resulta em uma onda cuja forma (linha grossa) depende da relação de fase das com
ponentes. Comparar (a) e (b).
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luz visível, nossos olhos receberão a mesma sensação de uma mistura de duas cores, qual
quer que seja a relação de fase das componentes.

Na Fig. 19-12 são adicionadas três ondas de freqüências e amplitudes diferentes. A
onda complexa resultante é totalmente diferente de uma onda periódica simples e a esse
respeito assemelha-se às formas de ondas normalmente produzidas por instrumentos mu
sicais. Na Fig. 19-13adiciona-se uma onda de freqüência muito alta com outra de freqüên
cia muito baixa. Cada freqüência componente é facilmente identificável na resultante.

y

x

x

Fig. 19·12 A superpOSlçaode três ondas de freqüências diferentes (em cima) resulta
em uma forma de onda complexa (embaixo).

y

x

Fig. 19·13 A superposição (linha grossa) de duas ondas de freqüências muito diferentes
(linhas finas).

Na Fig. 19-14 estão somadas duas ondas de freqüências muito próximas. A onda resul
tante consiste de grupos que, no caso de ondas sonoras, produzem o fenômeno conhecido
dos batimentos (Seç. 20-6).

y

-x

x

Fig. 19·14 A superposição (embaixo) de duas ondas de freqüências quase iguais (em
cima) é uma ilustração do fenômeno dos batimentos (v. Capo 20).
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Em todas essas figuras a resultante é obtida supondo que seja válido o princípio de
superposição, simplesmente adicionando os deslocamentos provocados, em qualquer
ponto, pelas ondas componentes. Como todas essas se propagam com a mesma veloci
dade, a forma de onda resultante se move com esta mesma velocidade e se mantém inal
terada.

O osciloscópio de raios catódicos (Cap. 27) proporciona o meio mais simples de obser
var como as ondas complexas podem ser sintetizadas e analisadas, em função de ondas
harmônicas simples.

19-9 Ondas Estacionárias

Em um corpo unidimensional de tamanho finito, tal como uma corda
estica da pelas duas extremidades e de comprimento l, as ondas que se pro
paguem na corda são refletidas nos contornos do corpo, isto é, nas presilhas.
Cada reflexão dessas origina uma onda que se propaga pela corda no sentido
oposto. As ondas refletidas somam-se às ondas incidentes, de acordo com
o princípio de superposição.

Consideremos dois trens de onda que tenham mesma freqüência, velo
cidade e amplitude e que se propaguem em sentidos opostos ao longo de
uma corda. Duas dessas ondas podem ser 'representadas pelas equações

Yl = Ym sen (kx - wt)

Y2 = Ym sen (kx + wt).

A onda resultante pode ser representada, portanto, como

Y = Yl + Y2 = Ym sen (kx - wt) + Ym sen (kx + wt)

ou, utilizando a relação trigonométrica dada pela Eq. 19-16, como

Y = 2Ym sen kx cos wt,

(l9-18a)

(l9-18b)

que é a equação de uma onda estacionária6• Note que uma partícula, loca
lizada ém qualquer ponto determinado x, realiza movimento harmônico
simples com o decorrer do tempo e que todas as partículas vibram com a
mesma freqüência. Em uma onda progressiva cada partícula da corda vibra
com a mesma amplitude. Entretanto, a característica de uma onda estacio
nária é o jato de que a amplitude não é a mesma para dijerentes partículas,
variando com a posição x da partícula7• Com efeito, a amplitude, 2Ym sen kx,
tem valor máximo 2Ym nos pontos para os quais

kx =
'Ir3'1rrnl'

etc.
-, --,--

2 22

Ã

3Ã5Ã
ou

seja x=-,--,-etc.
4

44

6 As ondas estacionárias podem também ser produzidas em corpos finitos de. duas ou
de três dimensões; veja nas Seçs. 20-5 e 38-.'í,respectivamente, exemplos desses casos.

7 As ondas componentes que se movem em sentidos opostos ao longo da corda ainda
produzirão ondas estacionárias mesmo se tiverem amplitudes diferentes. Consideramos
aqui apenas o caso de amplitudes iguais; veja no entanto o Probl. 25.
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Es-"€s pontos ss'o denominados antinodos, estando distanciados entre ~i
de meio comprimento de onda. O valor mínimo igual a zero da amplitu:de
corresponde aos pontos para os quais

kx = 1r, 21r, 31r etc.,

i"to é,
À

x =-,
2

À ~, 2À etc.
, 2

Tais pontos denominam-se nados, estando distanciados entre si de meio
comprimento de onda. A distância de um nodo ao antinodo adjacente é
de um quarto de comprimento de onda.

Está claro que não há transmissão da energia ao longo da corda para a
direita ou para a esquerda, pois a energia não pode ultrapassar os pontos
nodais, em que a corda está permanentemente em repouso Portanto, a
energia permanece "estacionária" na corda, embora alternando-se entre
energia cinética de vibração e energia potencial elástica. O movimento
é denominado ondulat6rio porque podemos imaginá-l o como decorrente
de uma superposição de ondas que se propaguem em sentidos opostos
(Eq. 19-18a). Podemos, com a mesma razão, interpretar o movimento como
uma oscilação da corda como um todo (Eq. 19-18b), cada partícula oscilando
com movimento harmônico simples de freqüência angular w e cuja ampli
tude depende de sua posição. Cada elemento da corda possui inércia e elas
ticidade; a corda como um todo pode ser pensada como um conjunto de
osciladores acoplados. Portanto, a corda vibrante é a idêntica, em princí
pi08, a um sistema mola-massa, excetuando o fato de este sistema ter apenas
uma freqüência natural, enquanto uma corda vibrante possui um grande
número de freqüências naturais (ver Seç. 19-10).

~

..~L\Vr
---;,-

PvL\'C

t = O

(a)

t= iT
(b)

t= tT
(e)

t = tT
(d)

Fig. 19·15 As ondas estacionárias como superposição de ondas que se propagam para
" direita e para a esquerda; 1 e 2 são as componentes, 3 é a resultante.

S Para uma discussão geral, ver "On the Teaching of 'Standing Waves' ", J. Rekveld,
Amaican Jaunw.l af Physics, março de 1958, pág. 159.
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Na Fig. 19-1.1, representa-se em (a), (IJ), (c) e (d), nas partes inferiores
das figuras, a configuração de uma onda estacionária a intervalos de um
quarto de período. As ondas progressivas, uma movendo-se no sentido
positivo e a outra no sentido negativo do eixo Ox, cuja superposição pode
considerar-se como a causa das ondas estacionárias, são representadas
também a intervalos de um quarto de período, nas figuras superiores 2 e 1.
Podem produzir-se também ondas estacionárias eletromagnéticas ou sonoras.

Na Fig. 19-1G mostra-se como a energia associada com a corda vibrante
desloca-se para diante e para trás, entre energia cinética de movimento, K,
e energia potencial de deformação, U, dura,nte um ciclo. O estudante deve
comparar com a Fig. 8-4, que mostra a mesma coisa para um sistema mola
-massa. As cordas vibrantes freqüentemente oscilam tão rapidamente que
o olho apenas percebe uma mancha cuja forma é a da envoltória do movi
mento; veja I·'ig. 19-17.

A superposição de uma onda incidente e de uma onda refletida, sendo a
adição de duas ondas progressivas de sentidos opostos, originará uma onda
estacionária. Consideraremos agora mais minuciosamente o processo de
reflexão de uma onda. Suponhamos que um pulso percorra uma corda
esticada, fixa por uma das extremidades, como indica a Fig. 19-18a. Quando
o pulso alcança aquele estremo, ele exerce sobre o suporte uma força dirigida
para cima; o suporte, por ser rígido, não se move e, de acordo com a terceira
lei de Newton, ele exercerá na corda uma força igual e oposta. Esta força
de' reação gera um pulso no suporte, pulso que percorre a corda no sentido
oposto ao do pulso incidente. Dizemos que o pulso incidente foi refletido
no extremo fixo da corda. Note que o pulso refletido retoma com desloca
mento transversal invertido. Se um trem de ondas incide no extremo fixo,
aí será produzido da mesma maneira um trem de ondas refletido. O des
locamento de qualquer ponto da corda é a soma dos deslocamentos pro- ,
vocados pelas ondas incidentes e refletida. Como o ponto extremo é fixo,
essas duas ondas devem sempre interferir destrutivamente nesse ponto,
resultando em deslocamento nulo aí. Portanto, a onda refletida está sempre
180° fora de fase em relação à onda incidente, para uma extremidade fixa.
Dizemos que, ao ser refletida em uma extremidade fixa, uma onda sofre uma
variação de fáse de 180°.

Consideremos agora a reflexão de um pulso na extremidade livre de uma
corda esticada, isto é, em uma extremidade que pode mover-se livremente
em uma direção transversal. Consegue-se isso ligando a extremidade a
um anel leve que pode escorregar sem atrito ao longo de uma haste trans
versal ou, como veremos depois, ao longo de uma corda longa e muito mais
leve. Quando o pulso alcançar a extremidade livré, ele exerce uma força
no elemento da corda aí localizado: o elemento é aceh~lradoe, devido à inércia,
ele ultrapassa a posição de equilíbrio e exerce uma força de reação 'sobre a
corda. Isto produz um pulso que se propaga pela corda no sentido oposto
ao do pulso incidente. Há de novo reflexão, nesse caso em uma extremidade
livre, que obviamente adquire o mesmo deslocamento máximo que as par
tículas da corda; o trem de ondas incidente e o refletido devem interferir
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Fig.19-16 Uma onda estacionária em uma corda esticada, mostrando um ciclo de os
cilação. Em (a) a corda está momentaneamente em repouso e a energia do sistema é toda
potencial, devida às deformações elásticas associadas com o deslocamento transversal
da corda. (b) Um oitavo de ciclo mais tarde, o deslocamento se redúz e a corda está em
movimento. As duas flechas mostram as velocidades das partículas da corda nas posições
indicadas. K e U têm o mesmo valor. (c) A corda não é deslocada, mas suas partículas
possuem velocidade máxima; a energia é toda cinética. O movimento continua, até que
a condição (a) seja de novo alcançada, após o que o ciclo volta a repetir-se.

Fig. 19·17 A envoltória de
uma onda estacionária; a
iigura corresponde a uma fo
tograiia do movimento e
revela os nodos e antinodos
de ·vibração.
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Fig. 19-18 (a) Reflexão de um
pulso de onda na extremidade fixa
de uma corda. Os desenhos corres
podem a intervalos de tempo iguais.
A fase varia de 1800 devido à re(le
xão. (b) Reflexão de um pulso de
onda em uma extremidade livre,
que pode mover-se em direção trans
versal. (A corda está ligada a um
anel que desliza verticalmente sem
atrito). A fase não se altera com a
reflexão.

(a) (b)

construtivamente naquele ponto, para que aí ocorra um maXlmo. Portanto,
a onda refletida está sempre em fase com a cada incidente em tal ponto
(ver Fig. 19-18b). Dizemos que em uma extrem~'dade li/'re uma onda é refle
tida sem mudança de fase.

Concluímos que, quando existem ondas estacionárias em uma corda, haverá
um nodo na extremidade fixa e um antinodo na extremidade livre. Essas
idéias serão aplicadas às ondas sonoras e eletromagnéticas, em capítulos
subseqüentes.

Na exposição acima supusemos que houvesse reflexão total no contorno do corpo.
Entretanto, o que realmente ocorre em um contorno é reflexão parcial e transmissão par
cial da onda incidente. Imaginemos, por exemplo, que uma das extremidades da corda
esteif. ')resa não a urr:.aparede rígida, mas a outra corda. No ponto de ligação a onda

secá pardalmente refletida e parcialmente transmitida; a amplitude da onda
será TIle'1.orque a da onda incidente, pois haverá uma onda transmitida à segunda

" que tri',nsport8. parte da energia incidente. Se a segunda corda possuir maior den
L'leeor "F'"" a primeira, a onda refletida que percorre esta última sofrerá ainda uma

C" 7ased" ISO" ao refletir-se. No entanto, comosua amplitude é menor que a da
fL6d8Dt.~, o ponto de ligação se moverá, pois não é mais um nodo; haverá portanto,

d"ss cordas, certa transmissão de energia da primeira para a segunda. Se
;Jossl.ür menor densidade linear que a primeira, haverá reflexão parcial sem

mud[1{;çade fase, embora continue a ocorrer transmissão de energia para a segunda corda.
O melhor meio de obter urna "extremidade livre" de uma corda consiste em ligá-Ia a outra
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corda, longa e muito mais leve. A energia transmitida é desprezível e a segunda corda
,E'rve para manter a tensão na primeira.

É interessante notar que a onda transmitida propaga-se à velocidade diferente das
tJnda,; incidente e refletida. Com efeito, a velocidade da onda é expressa pela relação
: = viFI 1-'; ora, a tensão é a mesma em ambas as cordas, mas suas densidades são dife
fE'ntes. Conseqüentemente, a onda percorre com menor velocidade a corda mais densa .
.\ freqüência da onda transmitida é igual à da onda incidente e da refletida. Ondas que
possuam a mesma freqüência mas diferentes velocidades de propagação terão diferentes
comprimentos de onda; logo, de acordo com a relação À = v/v, concluímos que na corda
mais densa, em que v é menor, também será inferior o comprimento de onda. Esse fenô
meno de variação do comprimento de onda quando uma onda passa de um meio para
outro será encontrado freqüentemente no estudo das ondas luminosas.

19-10 Ressonância

Em geral" sempre que, sobre um sistema capaz de oscilar, atuar uma
série de impulsos periódicos cuja freqüência seja igualou quase igual à fre
qüência natural do sistema; este último começará também a oscilar com
amplitude relativamente grande. Tal fenômeno denomina-se ressonância

(ver Seç. 15-10); diz-se que o sistema ressoa com o impulso aplicado .
• Consideremos uma corda que tenha fixas ambas as extremidades; nela
podem ser produzidas oscilações ou ondas estaciónárias. A única exigência
que deve ser atendida é que as extremidades da corda sejam nodos de vi
bração. Entre eles pode haver quãlquer número de nados intermediários,
zero inclusive; por isso o comprimento de onda da onda estacionária pode
assumir muitos valores diferentes. A distância entre nados adjacentes é
À/2; portanto, em uma corda de comprimento l haverá exatamente um nú
mero inteiro n de meios comprimentos de onda, À/2. Isto é:

nÀ

2
ou seja

À=~ ,n n = 1, 2, 3, .,.

Ora, À = v/v e v - VF/ p., portanto as freqüências naturais de oscilação
do sistema são

n = 1, 2, 3, .,. (19-19)

Se a corda for posta em vibração e abandonada, as oscilações gradual
mente desaparecerão. O movimento é amortecido, devido à dissipação da
energia nos suportes elásticos das extremidades e pela resistência que o ar
oferece ao movimento. Se aplicarmos ao sistema uma força, ele poderá
adquirir energia; quando a freqüência dessa força for próxima de uma das
freqüências naturais da corda, esta vibrará com grande amplitude e com
aquelas freqüências. Pelo fato de a corda possuir um grande número de fre
qüências naturais, a ressonância pode ocorrer a muitas freqüências. Ao contrá
rio. no caso de um sistema mola-massa, só existe uma freqüência de ressonân-
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cia; A diferença está ligada ao fato de que, no sistema mola-mass:1, a carcLC
terÍstica inercial esta concentrada em uma parte dele - a mas".:1suspensa ~
e a característica elástica encontra-se noutra parte - a mola. Dizemos que
o sistema apresenta elementos sep'arados.

Por outro lado, em uma corda esticada têm-se elementos distribuídos,

visto que qualqu~r elemento dela possui não só a característica inercial
como também a elástica. No caso do sistema mola-massa, existe apenas

.um modo de trocar energia entre as formas cinética e potencial, quando o
sistema oscila; a energia cinética deve estar ligada à massa móvel e a po
tencial à mola deformável. No caso da corda, todavia, encontram-se dis
tribuídos uniformemente, ao longo da corda, os elementos inércia e elasti
cidade. Existe não apenas um, mas inúmeros modos possíveis de troca de
energia entre as formas cinética e potencial quando o sistema oscila, corres
pondendo à série de n valores permitidos pela Eq. 19-19.

Fig. 19·19 Ondas estacionárias
em uma corda; a freqüência na
tural da corda e da força apli
cada são praticamente iguais.

Para demonstrar a ressonância em uma corda, basta fazer passar uma de
suas extremidades por uma roldana e prender-lhe um peso, transformando-a
em extremidade fixa; o outro extremo é ligado a um vibrador, conforme a
Fig. 19-19. As oscilações transversais do vibrador criam na corda uma
onda progressiva, que se reflete na extremidade fixa. A freqüência das ondas
é a do vibrador, sendo o comprimento de onda determinado pela relação
À = v/v. O extremo fixo P é um nodo mas não Q, pois está vibrando. Fa
zendo variar a tensão da corda, por exemplo modificando o peso suspenso,
o comprimento de onda será alterado, devido à alteração da velocidade de
onda; o comprimento de onda varia no mesmo sentido que a velocidade, se
a freqüência for constante. Quando o comprimento de onda se aproximar
de 2ljn, sendo I o comprimento da corda, obtêm-se ondas estacionárias de
grande amplitude. A corda vibra então em um de seus nodos naturais e
ressoa com o vibrador, que realiza trabalho sobre ela, a fim de manter as
oscilações e superar as perdas devidas ao amortec'imento. A amplitude
aumenta até o ponto do vibrador consumir toda sua energia para com
pensar as perdas devidas ao amortecimento. O ponto Q é praticamente
um nodo, pois a amplitude do vibrado r é pequena, se comparada à da corda.

Quando existe amortecimento, portanto, a freqüência ressonante é quase igual a uma
freqüência natural da corda. Um dos pontos extremos é um nodo e outro é quase um nodo,
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entre eles existem pontos em que a amplitude é muito pequena e que por isso se compor
tam quase como nados. Tais pontos não podem ser nados verdadeiros, pois a energia
deve passar por eles ao transmitir-se ao longo da corda a partir do vibrador. Esta situação
é ,emelhante à condição de ressonância no caso de um oscilador harmônico amortecido
forçado, discutido na Seç. 15-10. Também nesse caso a freqüência de ressonância era
quase igual à freqüência natural do sistema, assim como a amplitude era grande mas não
infinita. Se não houvesse amortecimento, a freqüência ressonante seria exatamente igual
a uma freqüência natural. Em tal caso a amplitude aumentaria, enquanto a energia
fosse fornecida até o infinito. Na prática, o sistema deixaria de obedecer à lei de Hooke,
ou a condição de as oscilações serem pequenas, quando a amplitude se tornasse grande,
e o sistema seria destruido. Isto ocorre mesmo quando há amortecimento, se este for
pequeno ou se a força aplicada for grande (foi o caso do desastre com a ponte Tacoma,
Fig. L")-21).

Se a freqüência do vibrador for muito diferente de uma das freqüências
naturais do sistema, previstas na Eq. 19-19, a onda refletida em P pode
estar muito fora de fase com o vibrador, ao retomar a Q e realizar trabalho
sobre ele. Isto é, a corda pode ceder alguma energia ao vibrador, tal como
recebe energia dele. A onda "estacionária" não tem forma fixa, mas osci
lante. Em média a amplitude é pequena e difere pouco da freqüência do
vibrador. Esta situação é análoga à do movimento errático de um balanço
puxado periodicamente com uma freqüência natural; o deslocamento do
balanço é muito pequeno.

Quando há ressonância, portanto, a corda absorve os picos de energia
do vibrador. A sintonização de um rádio constitui um processo análogo:
ela consiste em igualar a freqüência natural de uma corrente alternada, no
circuito receptor, à freqüência das ondas emitidas pela estação desejada. O
circuito ressoa com os sinais transmitidos e absorvem deles os picos de
energia. Encontraremos novamente condições de ressonância ao estudar
o som, no eletromagnetismo, em óptica e em Física atômica e nuclear.
Nessas áreas, como em mecânica, ô sistema absorverá picos de energia da
fonte quando ocorrer a ressonância, e relativamente pouca energia fora
dessa condição.

~ Exemplo 4. Em uma demonstração com o aparelho acima descrito, o vibrador possui
freqüência p = 20 Hz; a massa específica linear da corda é JJ. = 0,076 g/cm e seu compri
mento l = 6,00 m. Varia-se a tensão F puxando para baixo a extremidade da cordI},
através de uma polia. Determine a força que deve ser exercida na corda para demonstrar
ressonância, sabendo que inicialmente não há nodo intermediário e a seguir que existem
um, dois e três nodos, sucessiva.mente.

Quando há ressonância,

e a tensão F é expressa por

Quando não existe nodo intermediário, n = portanto
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109 N,

Quando existe um' nodo intermediário, n = 2, logo

412p2 J.'

4

e analogamente para o caso de haver dois ou três nodos entre as extremidades:

FI 438F = - = -- N = 48 7 N
3 32 9 "

FI 438
F = - = ~ N = 274 N.
4 42 16 '

É neccssário portanto diminuir gradualmente a tensão da corda a fim de obter resso
nância, à medida que aumenta o número de'nodos. Embora a freqüência de ressonância
seja sempre a mesma nessas circunstâncias, a velocidade de propagação e o comprimento
de onda na ressonância decrescem proporcionalmente.

Se o amortecimento for levado em conta, as tensões obtidas são exatemente corretas?

Se a tensão se mantiver constante, e portanto bem definida a velocidade de onda,
seria obtida mais de uma condição de ressonância mediante a variação da freqüência do
vibrador. ~

QUESTÕES

1. Como se poderia provar experimentalmente que cxiste energia em uma onda?

2. A energia pode ser transmitida tanto por partículas como por ondas. Como é
possível diferenciar experimentalmente os dois processos de transmissão da energia?

3. É possível produzir um movimento ondulatório tal que as partículas do meio
vibrem com movimento harmônico simples angular? Em caso afirmativo, explique como
e descreva a onda.

4. As ondas de torção são transversais ou longitudinais? Elas podem ser conside
radas como resultantes da superposição de duas ondas que são ou transversais ou longi
tudinais?

5. Como as ondas planas podem ser produzidas? E as ondas esféricas?

6. As funções seguintes, nas quais A é uma constante, são todas da forma j(x ± 1'1):

11= A(x -vi),

11= A -yI;:--=-;t,

11 = A(x + 1'1)2

11 = A ln (x + vi).

Explicar por que essas funções não são úteis para descrever o movimento ondulatório.

7. Como a amplitude e a intensidade de ondas superficiais na água variam com a
distância à fonte?

8. A lei do quadrado inverso não se aplica exatamente ao decréscimo c()m a dis
tàneia da intensidade do som. Por quê?

9. Quando duas ondas interferem, uma altera a propagação da outra?

10. Quando ocorre interferência de ondas, há perda de energia? Explicar a resposta.

11. Explique por que não se observam efeitos de interferência entre os feixes luminosos
emitidos por duas lanternas ou entre as ondas sonoras emitidas por dois violinos.
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11 = Ym sen k(x - vi),

12. Se duas ondas diferem apenas em amplitude e se propagam em sentidos opostos,
ei&õ produzirão ondas estacionárias? Há transmissão de energia? Haverá nodos? (ver
Probl. 25).

13. A reflexão parcial da energia de uma onda nas descontinuidades existentes ao
ao longo da trajetória por ela percorrida é geralmente dissipativa e pode ser minimizada
introduzindo dispositivos para "combinar impedâncias" entre as regiões da trajetória
que sejam vizinhas dá descontinuidade. Por exemplo, um megafone ajuda a "combinar'"
a coluna de ar da garganta e da boca com o ar externo. Dê outros exemplos e explique
qualitativamente como tais dispositivos diminuem as perdas por reflexão. (Ver Probl. 2:\.)

14. Uma oscilação é uma onda? Explicar.

15. Considerar as ondas estacionárias em uma corda como resultantes da superpo
:<içãode ondas progressivas e explicar, usando os conceitos de superposição, por que não
existem verdadeiros nodos na corda ressonante da Fig. 19-19, mesmo no extremo "fixo".
(Sugestão: considere os efeitos do amortecimento.)

16. Na discussão das ondas transversais em uma corda, lidamos apenas com deslo
camentos no plano xOy; em tais casos uma onda se denomina plano-polarizada. Pode
haver deslocamentos em outro plano diferente do plano de polarização? Em easo
afirmativo, duas ondas polarizadas em planos diferentes poderão superpor-se? Qual
seria a aparência da onda resultante?

17. Uma onda transmite energia. Ela transmite também momento linear? Ela po
deria transmitir momento angular? (Ver Questão 16.)

PROBLEMAS

1. Mostrar que Y = Ym sen (kx - wt) pode ser escrita sob as formas alternativas

11= Ymsen271"(-~ - vt),

l' = y sen w (3_ t)
,I ,m ,

l' 11 = Ym sen 271"(~ -; ).

2. A velocidade das ondas eletromagnétieas no vácuo é 3,0 X 108 m/s.
(a) Os comprimentos de onda na parte visível do espectro (luminoso) estendem-se, apro
ximadamente,de 4 X 10-7 m, no violeta, a 7 X 10-7 m, no vermelho. Qual o inter
valo de freqüências das ondas luminosas? (b) O intervalo de freqüêneias das ondas curtas
de rádio (por exemplo FM de rádio e VHF de televisão) é de l,fi MHz a 300 MHz. Qual
o intervalo correspondente de comprimento de onda? (c) Os raios X também são radia
ções eletromagnéticas, cujo comprimento de onda se estende aproximadamente de
:í X 10-9 ma 1,0 X 10-11 m. Qual o intervalo de freqüência dos raios X?

3. A equação de uma onda transversal progressiva em uma corda é

11 = 10sen7l"(0,01x - 2,00 t),

x e 11sendo medidos em centímetros e t em segundos. (a) Determinar a amplitude, a frc
qüência, a velocidade e o comprimento da onda. (b) Determinar a velocidade transversal
máxima de uma partícula da corda.

4. Escrever a equação de uma onda que se propaga no sentido negativo do eixo
OI e que tem 0,010 m de amplitude, freqüência de fi50 Hz e velocidade de 330 m/s.

5. Uma onda, cuja freqüência é de ;')00 Hz, tem velocidade de fase de 350 m/s.
a' Qual a distância entre dois pontrwcujD. diferença de fase seja de 60°? (b) Qual a di-
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ferença de fase entre dois deslocamentos produzidos em determinado ponto, se o inter
valo entre eles é de 10-3 s?

6. (a) Uma onda longitudinal senoidal e contínua propaga-se ao longo de uma mola
espiral, pártindo de um vibrador ligado a ela. A freqüência da fonte é de 25 Hz e a dis
tância entre rarefações consecutivas na mola é de 24 cm. Determinar a velocidade da onda.
(b) O deslocamento longitudinal máximo de uma partícula da mola é 3,0 m e a onda se
move no sentido negativo de Ox; escrever a equação da onda. Suponha que a fonte esteja
no ponto x = ° e que nesse ponto o deslocamento no instante t = ° seja nulo.

7. Qual a velocidade de uma onda transversal em uma corda cujo comprimento é
de 2,0 m e massa de 0,060 kg, sob a tensão de 500 N?

8. Provar que a inclinação de uma corda, em qualquer ponto, é numericamente igual
à razão entre a velocidade da partícula e a velocidade da onda naquele ponto.

9. Um aro circular uniforme feito com uma corda gira no sentido horário, na au
sência de gravidade (Fig. 19-20). A velocidade tangencial é Vo. Determinar a velocidade
das ondas que se propagam nessa corda. (Sugestão: a resposta independe do raio do aro
e da massa por unidade de comprimento da corda!).

10. (a) Parta do Ex. 2 e demonstre que a velocidade máxima
de uma partícula de uma corda, pela qual esteja passando uma
onda senoidal, é u = YmW. (b) Vimos, no·Ex. 2, que as partículas
da corda oscilam com movimento harmônico simples. A energia
mecânica de cada partícula é a soma de suas energias cinética e
potencial e é sempre igual ao valor máximo de sua nergia cinética.
Considere um elemento da corda, de massa }J.Lix, e demonstre que
a energia por unidade de comprimento da corda é

'Fig. 19-20

(c) Mostre, finalmente, que a potência média ou média temporal
de transmissão de energia, é o produto de E1 pela velocidade de onda. (d) Esses resul
tados são válidos apenas para ondaS senoidais?

11. Uma fonte de 1,0 watt emite ondas esféricas em um meio isotrópico e não absor
vente. Qual' a intensidade da onda: a 1,0 m da fonte?

12. (a) Provar que a intensidade I (energia que atravessa a unidade de área por uni
dade de tempo) é igual ao produto da energia por unidade de volume, e, pela velocidade
de propagação v de um distúrbio ondulatório. (b) AB ondas de rádio propagam-se à velo
cidade de 3,0 X 108 m/s. Determinar a densidade de energia em uma onda de rádio, a
500 km de uma fonte de 5 X 104 watts. Suponha que as ondas sejam esféricas e a propa
gação i~otrópica.

13. Uma fonte linear emite uma onda cilíndrica. Suponha que o meio não absorva
energia. Determinar como a amplitude e a intensidade da onda dependem da distância
à tonte.

14. Determinar a amplitude do movimento resultante, quando se superpõem dois
movimentos senoidais, da mesma freqüência e que se propagam na mesma direção. As

amplitudes são de 3,0 e 4,0 m, respectivamente, e a diferença de fase entre eles de !!.- rad.
o 2

15. Uma fonte S e um detector D de ondas de alta freqüência estão no solo à dis
tância d entre si. . Verifica-se que uma onda recebida diretamente de S chega a D em fase
com a onda refletida por uma camada horizontal situada à altura H (Fig. 19-21). Os
raios inciden~es e refletidos formam ângulos iguais com a camada refletora. Se esta se
elevar de uma distância h, nenhum sinal é recebido em D. Despreze a absorção na atmos
fera e determine a relação entre d, h, li e o comprimento de onda X.



PROBLEMAS

16. Três ondas horizontais com
ponentes têm o mesmo período e suas
amplitudes estão na razão 1, 1/2 e 1/3;
05 ângulos de fase são O, 'Ir/2 e 'Ir, res
pectivamente. Representar grafica
mente a forma de onda resultante e
discutir sua natureza.

17. Quatro ondas senoidais com
ponentes têm freqüências que estão na
razão 1, 2, 3, 4; entre suas amplitudes
a razão é 1, 1/2, 1/3, 1/4, respectiva
mente. A primeira e a terceira compo
nentes estão em oposição de fase com a
segunda e a quarta componentes. Re-
presentar graficamente a forma de onda
resultante e discutir sua natureza.

18. Uma corda vibra de acordo com a equação.

. 'lrX

Y = 5 sen 3"" cos 40'lrt,

Fig. 19·21

553

sendo x e y medidos em centímetros, t em segundos. (a) Quais a amplitude e a velocidade
das ondas componentes cuja superposição origina essa vibração? (b) Qual a distância
entre nodos? (c) Qual a velocidade de uma partícula da corda na posição x = 1,5 cm,

9

quando t = sS?

19. Dois pulsos se propagam ao longo de uma corda, em sentidos opostos, conforme
a Fig. 19-22. (a) Se a velocidade de onda é de 2,0 cm/s e os pulsos estão separados de
6,0 cm, esboçar a forma de onda resultante após 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 e 2,5 s. (b) Que acon
teceu à energia no instante t = 1,5 s?

1 ( 6,0 em

./Í'\.--{> v---I
I

'I
1

<}--"W
-v 1

Fig. 19·22

20. Duas ondas senoidais transversais delocam-se em sentidos opostos ao longo de
uma corda. Cada uma tem amplitude de 3,0 cm e comprimento de onda de 6,0 cm. A
velocidade de uma onda transversal na corda é de 0,50 cm/s. Representar graficamente
a forma da corda nos instantes t = O (arbitrário), t = 1,5 s, t = 3,0 s, t = 6,0 s, t = 7,5 s
e t = 9,0 s.

21. A equação de uma onda transversal que se propaga em uma corda é

y = 60 cos ~ (0,0050x - 8,Ot - 0,57),

sendo x e y expressos em centímetros e t em segundos. Escrever a equação de uma onda
que, superpondo-se a essa, produziria ondas estacionárias na corda.

22. Em uma experiência sobre ondas estacionárias, uma corda de 1,0 m é ligada a
um dos ramos de um diapasão alimentado eletricamente e que vibra perpendicularmente
ao comprimento da corda, com freqüência de 60 Hz. O peso da corda é de 0,050 kgf.
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(a) Que tensão deve ser aplicada à corda (mediante massas suspensas à outra extremi
dade) para que ela vibre com três nodos intermediários? (b) Que aconteceria se o diapa
são fosse virado e passasse a vibrar paralelamente à corda?

23. Uma onda propaga-se uniformemente em todas as direções, a partir de uma fonte
puntiforme. Justificar a seguinte expressão para o deslocamento y do meio, a qualquer
distância r da fonte:

y
y = -senk (r - vt).

r

Considere a velocidade, direção de propagação, periodicidade e intensidade da onda.
Quais as dimensões da constante Y?

24. Considere duas fontes puntiformes 81 e 82 (Fig. 19-23), que emitem ondas de
mesma freqüência e amplitude. As ondas são emitidas em fase e essa relação de fase man
tém-se no decorrer do tempo. Considere os pontos P em que rI é aproximadamente
igual a r2'

Fig. 19·23

(a) Mostre que a superposição dessas duas ondas origina uma onda cuja amplitude varia
com a posição P aproximadamente de acordo com

sendo r = (r1 + r2)/2. (b) Mostre a seguir que o cancelamento total ocorre quando

r1 - r2 = (n + f) X,sendo n um inteiro qualquer, e que o deslocamento máximo ocorre
quando r1 - r2 = nX.

O lugar geométrico dos pontos cujas distâncias a dois pontos fixos diferem de uma
constante é uma hipérbole; os pontos fixos são os focos. Portanto, a cada valor de n cor
responde uma hipérbole de interferência construtiva e uma de interferência destrutiva.
Nos pontos em que rI e r2 não são aproximadamente iguais (por exemplo, nas proximi
dades das fontes) as amplitudes das ondas provenientes de 81 e 82 diferem e os cancela
mentos são apenas parciais.

Fig. 19·24
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25. Se uma onda progressiva incidente é refletida parcialmente por um obstáculo,
a superposição de duas ondas de diferentes amplitudes e que se propagam em sentidos
opostos resulta em uma configuração de onda estacionária cuja envoltória está indicada
na Fig. 19-24. A razão de onda estacionária (ROE) é definida como (Ai + Ar)/(Ai - Ar) =
= A máx.lAmln.. (a) Mostrar que, para reflexão total (100%), ROE = co e que se não
houver reflexão, ROE = 1. (b) Mostrar que se a ROE for medida imediatamente antes
do obstáculo, a perc3ntagem de reflexão que ocorre nele é expressa pela fórmula

% de reflexão = [(ROE - 1)2/(ROE + 1)2] X 100.

26. Duas cordas de' densidade linear JJ-I e JJ-2 são ligadas no ponto x = O e esticadas
sob a tensão F. Uma onda y = A sen kI (x - VIt), na corda de densidade JJ-l> alcança
a junção das duas cordas, na qual a onda é parcialmente refletida e parcialmente trans
mitida à outra corda. Sejam B sen k2 (x - V2t) e C sen kI (x + VIt) essas ondas, respecti
vamente. (a) Suponha que k2V2 = kIVI = w e que o deslocamento do nodo, proveniente
das ondas incidente e refletida, seja idêntico ao provocado pela onda transmitida. Prove
que A = B + C. (b) Admitindo que, na proximidade do nodo, ambas as cordas tenham
a mesma inclinação (por quê ?), ou seja, que dy/dx da corda 1 = dy/dx da corda 2, mos
trar que

Em que condições C é negativo?



PROBLEMAS 555

25. Se uma onda progressiva incidente é refletida parcialmente por um obstáculo,
a superposição de duas ondas de diferentes amplitudes e que se propagam em sentidos
opostos resulta em uma configuração de onda estacionária cuja envoltória está indicada
na Fig. 19-24. A razão de onda estacionária (ROE) é definida como (Ai + Ar)/(Ai - Ar) =
= Amáx.lAm1n.. (a) Mostrar que, para reflexão total (100%), ROE = co e que se não
houver reflexão, ROE = 1. (b) Mostrar que se a ROE for medida imediatamente antes
do obstáculo, a percmtagem de reflexão que ocorre nele é expressa pela fórmula

% de reflexão = [(ROE - 1)2/(ROE + 1)2] X 100.

26. Duas cordas de' densidade linear 1"1 e 1"2 são ligadas no ponto x = O e esticadas
sob a tensão F. Uma onda y = A sen k1 (x - Vlt), na corda de densidade 1"11 alcança
a junção das duas cordas, na qual a onda é parcialmente refletida e parcialmente trans
mitida à outra corda. Sejam B sen k2 (x - V2t) e C sen k1 (x + Vlt) essas ondas, respecti
vamente. (a) Suponha que k2V2 = k1Vl = w e que o deslocamento do nodo, proveniente
das ondas incidente e refletida, seja idêntico ao provocado pela onda transmitida. Prove
que A = B + C. (b) Admitindo que, na proximidade do nodo, ambas as cordas tenham
a mesma inclinação (por quê ?), ou seja, que dy/dx da corda 1 = dy/dx da corda 2, mos
trar que

Em que condições C é negativo?


