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PROLEGÔMENOS

Auãndo uma mangueira de iaÍdi.n tíânca enì algum obstáculo procu.amos

Ìiberá-la deslocando iortementê paÍa o ado a extremidade que sê encontra em nossa nìão

Orginamos assim urn pulso quê vratâ ao longo de toda a extênsão da manglelra Uma

sucessão de pusos semêlhanles a esse píovocar a a propagaçâo de umâ ônda ríìeúnica

undlmensional. Dê forma anáioga podemos gerar ondâs bidimensionais agiÌ8ndo Lrma

superficie de água e ondas tridrÍnensionals dando uma sÌmples pâncada sobÍê a mêsâ.

Ésses três exeÍnplos. lÍazidos do nosso cotidìano ê ianios ouircs quê

podemos inìaginar nos levanì a reconhecer quê â otdâ é uma dâs rnais lmpodanies Íoríìês de

reprêsêntação usadas nâ Físlca. A descriçâo, enì linguagem matêmática, da propagação dâ

onda no tempo ê no espaço requer ê conìpreensão prévia do tnovirnento harrrònico sirnp es

Por isso o Ìema osciadores harnônlcos via de regra precede o têma ondas mecánlc€s

Estudê se o sislemê massa-moÌa ê o péndulo simpies lncluindo â deienÌìinação da equaçâo

horáriâ x = xo ser ídÍ + ô) dessês osciladores. TambéÍì é Íeita, eÍn ma or ou menor gÉu uma

ênálise de osciladoÍes amorlecidos, fôíçados e acoplâdos

DentÍe esses pÍolegôraenos (as colsas que se dizern antes) uma questâo

freqúênlementê esqlecida é a dâ transmissão de rnovimento em osciladorês acoplados. Essâ

questão é irnportânte pÕíque êniender como uma pe.turbaçào sê pBpaga em osciêdores

acoplêdos âiuda á enlender a propagaçáo dê uma onda rnê.:nica

LJÍìa sìr.plês demonsÍêçáo envolvendo o acoplamenio de apênâs dos

pêndulos. como os representêdos na figura 1, é didal câmente apropdada para ilustra. a

transmissão de energia de um osci:dor para outro qLrândo (a) a oscrlação é l€nsversal3 ê (b)

a osci ação é ongúld nal. A f gura 2 exenìpllíjca a pÍopagação de uma pei(uÍbaçâo transversal

ern unìa seqüência de n oscllado.es

, Esc de20qÉu dã FATEs/Láoeádo,RSirÊ uFRcs/Pon! Aeqíe RS
r Oscìlações meënies Ìíansve.sais omrem em melossólidos oL nas supeÍficres de sepaÉnãode lluidos, onde
ãtrãnsmFsão de eie.qìa se deve à ex stêtrcia de aÍav dêde ou de lensào supeúciâ|.



Fiqu.a 1 : la) Acaplanênta tÊnsve.sâ1 e (b)

longludìnal. ModniÈn<lo se a nassa e/au
a pasição da âcoplanento e oossivet
alteraÍ a wtocidade coh que se dâ a
trahsmìssâa de eneryia ênhe os

osciladoes QuanlÕ nais 'rígìdo o
acoplanenta, tanta nais Êpidarente
acoíe a tnnsnissáo de eneqìa.

Figura 2: Prôpâqaçáè de una pertutuaçào en una "coda de n péndutos acopladas

A EQUAçÃO DA ONDA

Fm um sistema de oscÌladores âcoplâdos, câda oscrlêdor osciÌa em tomo dê
sua posição de repôuso. Quando uína ondâ começa â se prcpêgêÍ os movimênìos desülos
por sucessivos oscìladoaes âcoplâdos esião desLocados no iempo e obviamente no êspaço.

lsto signiÍica que â elongação de um dado oscilador dep€nde (a) do instante de têmpo em
quê a ondâ é observadá e {b) da posição em que esse oscilador isolado se encontrâ deniro

do sislema de oscìlâdores

Queremos desênvolver uma equaçâo com a qlal sejá possívêl calculêr ê
elongaÉo dê qualquer oscilador desse slstema êm quaquer instantê dê têmpo. Parê issô

vamos utilzaÍ como modeLo uma sÌrcessão de esíerês êLêsticanênie acopladas A figurâ 3

representa urna onda Aansveísai unldlmensional propagando se nessa coÍds" de osciìâdores

acopiados Ondas destê tlpo podem sea descriias por senóldês ê são chamadas ondag

halmônicas.

A iigura 4 representa â confoÍrÌìação da ondê no instanle t = td



Fìgurâ 3: Una onda t€nsrcrcal
pìapaga-se en una ?oda" de
osdladoEs elasücanênle acc

O oscilador ern P,, quê oscila na coordenada

x = 0, ênco.lrã-s€ em y : 0 nessê inslante Entãô a

Y=yo s€n (ot+') : "yo sen{o0

y : , yo sen [o (r - Ât]l 12)

pode dêscreveÍ a eÌongação desse oscìlador em funçáo
do lênpo I Cadê osc laoo' êtecJk sJé osc lèçào a .Íla
delerminadâ drslânciê -r do ponto de orlgem P0 por

exemplo, o osciÌador em P ênconÌrc-se a uÍnâ dtslância
x = v^l de Pa onde y ó a veÌocidade de propagação da
onda e ÀÍ o intervalo de tempo que a onda têvâ pâra

percorer a distância x. O oscilâdor erÌì P (íigu€ 4)
exêcula uma oscilâção idên1ica à do oscttador em P0,

porém mâis iêrde, delasada de um niervalo dê lempo Âi,
isro e no nsÌânte I : t, - Ái O

quaquer oulro oscilãdoÍ P da corda. Então, em dado

Ìnsiante I, a elongação do oscìlador em P sê apresentará

idênlica à eÌongaçâo que o oscilador em Po âpresentava

Àl aÍtês. isto é, no instante I At Lôgo descontando de i
o ;ntervalo tempo A/ = x/y transcoÍido para a onda
dêsloc€r-se de P0 até P, a elongaçâo êm P passa a ser
descrílâ pela equaçâo

(1)

Figun 4: tnstantânea de una anda propagantjtt,se pên a dneia. O sinat O da
equaçao (1 ) é caeÊúte con a sentida dâ vetacìdadê dos Òscitadoes. indjcada Detãs setâs

Este mesmo rêclocínio vâte paÍa quatquer par dê oscitâdores p, e p: de umê
'corda iâi corno a dâ iigura 3 nâ quat Lrrn trem de ondas comêce a sê prcpagaí com
velocrdâdê y Tanrbénì vale para outÉs íomês de ondê conlo a onda ,quadrada,, a ondâ



'dentê dê serra êtc. Basta evar êÍìr consdêraçáo o tempo que a pe.lurbação deÍìora parâ

cobaÍ â dislância x enire o oscllador Pí (que êsiivêr ôscilando) e ô osciador P2 londe a

peduúaçáo chegará)

lslo pode seí ilustrado airavés de urira sequência dê instantâneos coÍno os que

estão Íeprêsentados nã figura 5. Nesses nove nslãntâneos, que forâm registrados ao longo do

ntêrvalo de tempo correspondente a um periodô T de oscilação da onda de comprlmento de

ondâ ?., vamos analisar ês eongaçóes dê um osciiador fÌxo Pi tomâdo como refeÍênciâ, e de

umã seqúênciâ de osclladores P,. Obserue como ê eÌongâçãô do oscilador P, (€ssinalado

com setas) varia ao longo do têmpo {enlre f = 0 ê Í = I)

Figum 5: Nove instantâneos de una anü
ptupagandÒ-se pa? a dìteía erìrc os
ìhstânles t = O el = T

Já os dêmais ponios {ligêdos pela

lanha tracejada) repíesenlam sêrnpre ouiro

oscllador que se encontra nâ pos çao x para

a qual fica sâtisfefa, naquele dado insiante,

ê condiçêo Ai = x/v, ial que sua êLongação

seja êxâlâmenlê a mesma de P, no insÌa.Ìle

t = 0. A perguntâ que dêve ser feìta é: Que

elofigaçâa apresenta un dado ascilador P,

na correspandente instante de tenpa? A

resposia é: Á nesna que apresentava P1

no ìnslanle t = a. ou se|a. um inteNala de

A iiillô de exêmpo, vejamos o
que acontec€ no lnstantê Í = 4Tn = Tn.

Nesse insiante. P, ocupa a posição oposta

(simética) à quê ocupavê em Í : 0 e a

'perluÍbaçáo sofreu um deslocamento x =

2, chêgando âo ponto P,. Nesse ponto a

elongâAao do osciador se âp.êsenla

idênuca à que, eÍì i = 0, aprêsêniava o

A equêçáo (2) é denominadê êqlação da onda e, sendo expressa em função

da relação êntre o comprimenlo de onda ì e o pêriodo T (tr = vT), pode ser reesdtâ da

y = -yo sen I2' (tn -íì)l (3)

onde: o=2,-Jï ê @ 4t : o x/v = 2r x/r".

A equaçâo (3), juntamente com a Ílgura 5. nos peÍnìiê observar que a cada f =
,Ï(nélrmnúmero ntejro) o oscilador P' repete a sêu mov mento perìódico e a cêdê x = x, +

,X ( n è um número inieiÍo e )(, é a coordenada do osciladar P,) um oscilador P, executa um

rnovÌmento de osci!êção ldéntico êo de P/ em qualquer instãntê de ie.irpo t.
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Podenos dzer podanto quê ê eqlação dâ onda e'dupâmente peaódlca'

com um periodo espác/a/ carâctêÍizado pelo comprimenlo de ondê À e carrj um periodo

lenpa.al, .aQc\etizado pêio quê cosrumamos chamar srmplesmênìe de perÍodo f
'Co.gelandô o lêmpo ÍegislÍamos coniiguraçôes periódicas como as das figuras 4 e 5, isÌo é

a equêção permlte obter âs e ongaçóes dôs oscilâdores (pa.tículês do melo) em dâdo insrante

t. Congelêndo" a posição vemos um oscllador movimentando-se como descrúo na eqLração

1'T), isto é, a êquêção peÍnite obter as elongêções de uÍìê dada pâdicula do mero nos divêrsos
nstantes dê ternpô eín que ê observada

B]BLÌOGRAFIA

BÍenneke, R, Schuster
pp 5&61.

Von Hoif, E., Seúarlh.lú

G Physik: Sch||ìngungs und Welenlehre Hãnnove. Vieweg & Sohn,'1964

Physik lú Fachobeschrlen Hannovei Schrcede 197õ pp 1A2121

AGRÀDEC lì,1ENÌO

Aos professores lúaia T€resinhã X SiÌvâ e Fe.nãndo Lans dâ SirveiÉ. do TF UFRGS. pelás

cont.ib!içóes ao p.esente tenÕ

VESIIBULÂR 98 (24 parte)

13- Duâs pâniculas câda uma com cãrga eÌélricã
posiìiva q. eslêo coocadas ôas FÒsiçées Á e B,
con'orme indlcã ã lìgua âbaLxó OutÈ DaJ1iclla
côm cargâ eélrca negalva 'q, ocuoê a poslção
C. A lolça eÌéÍrca exercida sobre ã.arqa ed B,
deviicàs câ€as enA e c,lem mó.iu o 2 F.

19. Dlas crãndes plâcas piêfas caregadas
eletlcême.te. coiocadas ufra aôima dá oulra
pârãleâm€ntê âo solo, pÌodú:em enkê s úm
câmpo eléÍcó que Fode ser considerad.
lnllorme. O cafrpo está orenlado venlcâLúefle
e apón1â paía balxó.

Seecione a aleÌnativa q!ê preeiche
cóíelamenle as àcünas do têÍo abaxo.

llma partúua ;om carqa n€sariva é ênÇada
horizonÌaÌmênt€ na rêgião énl.ê âs plâcõ À
medida que ã p:rticuâ avan9â, suã l.aielórá
.........-.........., ênquâito o móduo de sua
veÕcdade ................... (consideÍe oue ôs
efelos da lorça lrãvitaciona e dâ influê.cia do âr
podeô 5er desprezadas.)

{A) se eicúi/a p.Ìâcma almenra
(ÊJ se e.curuã paÍa c ma'din.u
{c) se maflén reÌiineà - âumenìa

(D) se encuryê pa.a ba xó . aLmenla

(E) se encufla oa,a bâxo dimnu

:l--}

Se a car!â qué es1á em A
posiçãô P, a Iorça elétÍica
câ.ga em A têÌá módu o

(c) 3 F

(El 5 F



20. Umã carga elél ca punnÍorme positiva é
desÌoceda aa ongô dos Íês segmentos iôdicedos

na igúrâ abaÌvô, As, sc e aa, eh uma Íeqião
o.dê existÊ (m campo eléticô lnliôÌne, cuias
li.has de lolçâ esìão lambém Gpresenlâdas tâ

Assina è a a leÌnêllva cotreta

lA) De A aié B a toça eléi.icâ rêaiza sob.e a
carga !m rrabalho negar vo.

(Bl De A até A a iorçã e!é1ricà r€a iza sobÌe a
cârsâ umlrabalho nulo-

(C) De A alé B a lôrça elé1rica rêariza sobÍê a
caÌga um 1Ébâlho de módulo isua a
wcÀl cos e onde wã é o nódllô do
1Ebâ ho rêa zadô pÕr ês1a lorça ente c ê a.

(D) De B a1é C a Jorça eéÍca @aliza sobrÊ â
.aÌgâ úm lÌâbalhô nulo.

(E) De B alé C â íorçâ eétrica €ai2â sobÍe a
caíla um aabâlho ìgúal àquêl€ rêalizado

21. O rólulo de umá lâmpãdâ conléô â sêqui.te
nsc çáo: 120 V,60 W'. Ouando submetda à
tensáo indicada de 120 v, a resisìè.cia elétdca

(a) 2í)
(E) 60A
(c) 1204)

{D) 240 O

\E) 12AA !)

22. No crcuro da Íigu€ abaxÕ, o amperimeao Á
.egistra umâ coíenl€ i - 0,2 A Cada um dôs
trés Íes sio.es repÍêsênlados na iigu.a len
resstêncla R =40 o Ouãlé a poléncla dissipada
pêlô pâÍ de resisl..ês êssoc ados em para ê o?

(B) 1.6 W
(c) 32W
{D) 3,0 W
(E)r6 o !!

23. Ouândo â châvê C eslá lechada, o circulÌo dâ
tigLra aoaixo é pe.coíido poÍ lna coíente
e éÌÍica, obseruando-sê no ponìo P !ú campo
magnérlco de FóduloB {consd€rc queocanpo
magnélico Ìetres1.e pode serdesprezadc.)

Sê os dois esislores do circuito ro€m
subsftuidos por dôe óúlrôs cada um com
resisÌência R/2 o móduLo do camp-o mâqnélico
obseruâdÕ nô pontc P s€Ìá

(a)B/4
\B) Bt2
(c)B
(D)2 B
(E).18



24, Em cêÌÌa loôalìdade, a componente hóÍizonia do
canpo magnético teÍesrre ren hóduro BH.

lma agllha dê bússola, quê só podê s€ mover
no plãno hori:onta, encônlrã-se ainhada côm
èssa cômpnnenre. submetendo â bnssôtâ à ação
de um càmpo màgrerKo ad(ron!|, d raido. hor.
zónÌã mefrê na d rcqào perpendcutar a BB , a
agulha assume nova posição de equiiib.io
ílcaôdo onerlâdâ a 45! em rêlâqão à dneção

Pode-se concun quê o ôódúro do campÒ

(a)

iB)
(c)

(D)

{E)

lnsrrução: O ênunciadÕ e a íig!Ía âbâixo r€re.em-se
às queslões de números 25 e 26.

A lçúé reprêsênrã uma eeorà .onduloa
retàn!ulèr num cèmpo maqnêlm un'rome?que
lem a dteção dó eixo r A espÌa podê g Ér em
torno do exo /, Designãmos por ê o ângLlo dê
giroíormado pêlo prano daespiÉcom o eixoz

25.

8,, /.1í

BH

J: a"

Seleciorê a êhêínaliva quê preenchê
c.íelame.Íe as lacunas dó rêÌÒ ábâixo.

O fllxo mâs.ético airavés da espira é máxioo
quandó€é qual a ,..... . . ... . e nú o quando € é
iguâ a.... ........ ..-- .'.,..

(E) s0. 130.

26. A cada cÈlo completo descÍito pea espiã em
lorno do elNo ,1 a parirda posiçáô êm que eta se
enconÌÍa nâ Íigura, o senÌido dá coriènte ebtncâ
ìnduzida na espra se invêrte

27, lc co.es azul, verdê a vêrmeho estão fa ordéfr
crescênie d€ sêus ccmprmentÒs de onda. sáo
cores nônocÌomálicas, produzidas poÍ três
d Íerenlês /asê6 Qla das âtÌemalivas .ôt..â

oÍdem crescênre de s!ãs

(a)âz!1, vêde, veme ho
(8) azur, vermêlho, vêíde
(c)venelhô, Èrde, ãzul
(D)vêÍoêÌho, àzúl vede
(E) veÍde, azú1. veÍúelho

23. A labela ap.ese.ta os valorês do índce de
retação do vidío í/inl eh rélação ao aL paía
diveBas corcs da luz vlsive.

1,607 1,531 1,569

U6lêúê de iuz bancâ, provêniente do ar, atingê
obliquamenìê uha âmna dess€ vdro, com !r
àngulo de inóidéncia bem deleÌminado O íelÌê
solre dìspe6ãô áô ser relralado nessa lâfrinâ,
separâ.do-se nâs divêrcas cores q!ê o
.ôfrpõém. Oual das alemal vas es1âbe ecê úma
.elação cotrêla paÌa os coÍespôndentês ânoulos
de €ÍÊçãÕ das cores veÌmeho, vèrdè e azu,

(a) oloÌruho > evdd, > eitul

(B) 6!9odtu > 6!e - 8sd

{C) o,*dtu = Ê*d" < 0*d
(D) eÊ@ho < 0v* <oed
(E) €E@'h < owde > 04ú

29. A imagem de Lm obiÊlo eal, lôrmada por um
espe h. convexô, é s€mpre

(A)real, invonida êmarôrd. que ooblêlo
(6)reã1, dire la e mênor do qu€ ô Õbjê1o
(C) real. dÍêtâ e na or do que o oblêlo.
(D)vidua, i.verlidâ e mârordo que o objeio
(E)viftue, dtrêita e meno,do que o obj€to



30. !fr oblêro .ea êstá sl!âdo ã 12 cm de umê
lenre. Suã imâg€m, Íónadâ pea lenle, é real ê
1êm uma atúra gual à metad€ da altura do
obleto. Ìendo êh visla êssãs condçõès,
consid€.e âs âí rmâções aba xo.

I A l€nre é conveeenle.
ll- A d slãncia local da lenìê é 6 cn,

ll . A d stãncia da imagem àlen1e é 12 cm.

Quais delãs eslão côÍetas?

(E) , rê rr

31. Olandovocê andaen um vêiho ónbus urbafo, é
jáoi percebêr q!e, dêp€ndendo dal.eqúência de

8Ìro dô morôr, dirérên1es componêntes do ônbus
enlám en vbÉção. O Íe.ôn€.o iislco qu€ êstá
se prôdlzindo neÍe caso éconhecidô cômo

32. Em umã o.dâ sonora estâconá a, no ãr, a
sepaÊção enÍê um nodo e o venlre maìs
prór mo é dê 0,19 m. considerândo se â
veocdãde do som no ariguâia334 m/s quâ é o

vâlor aprcxihado da líeqúênciã dessâ onda ?

(A)1760 Hz
(B) 330 Hz
(c) s36 H2
(D) 440 Hz
(Ê) 334 Hz

33. Assinal€ â âllernaìva quê preénche coíetamônÌê
as lâc0nãs do 1ëíô abaixo.

O âlarme de um allomóveleslá êmilndo som de
umâ delerminada 1.eq0énciã. Para um
.bseruadoÍ q!ê se aproxina .apidamente deste
automóv€I, essê som pârêca ser d€ . ..-....,,. .

freqúênci!. Áo aíâslâFsê o mesío .bsètoâdo.
peÍcebeÍá !m som de.........-........-.... lreqüênciã.

(B)mâior menoí

(Eliqua - menó.

34. Assina e ã al€rnarlvã qúê pÍêenche coÍelamenrê
ás lâ.unas do lêxlo abâixô.

Ségundo a inteÍprelaçãô vlgênie, a radiação
êlêhohaonélca l€m uma nalurezâ baslântê
compexa. Em feôômen.s como nlefêéncLa e

diÍação, por exenplo, êa apresenìa úm
componamentÒ .............-...... Eh prccessos de
emissão e absorção, por ouao lado elâ podê
âpresentar compodam€r1o ..............-..... sêndo.
nêsses câsos, descrla pÔ. pacÔtes de enêrgla'
(Íólont que se movem ôo vác!ô côm velocidade
c:300.000 knts e têm nâssa .................... .

(a) Ònduâìóno 'ondlla1óíio - nula

(B) .ndulâ1órô -.ôAúscuraí nula

(c) ôôeúsculâ.- ondu aióro -dilê6nledez€rc

(D) coÍpuscula, ' coÍpus.uiâr iüa
(É) ôndulâlóio coFuscu ar' dller€n1e dê zero

35. Slpondo quê a mêia-vida dê um isólopo édiãïvo
sêlâ !m dla, após 4a hoÍâs a qlanlÌdade têsianle

(A) 1/2dãquantidadê iniôiâl

(B) 1/4 da quanlidade iniclal.

(C) 1/24 da quantidade iniciã|.

(D) l/48 da quanlidade i.iciã|.

l8-E 23-D 28-A 33-B
19-A 24-C 29-F. 34-B
20-D 25-B 30-A 35-B
21-D 26"8 3t-D
22-A 27 -C 32-D
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