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Ondas
Onda é uma perturbação ou distúrbio
transmitido através do vácuo ou de um meio
gasoso, líquido ou sólido.
Uma partícula só transporta energia se
transportar matéria, ao passo que uma onda
transporta energia através do espaço sem que
haja o transporte de matéria.

Tipos de Ondas
Quanto a natureza da onda e o meio de propagação, as ondas podem
ser classificadas em:
• Ondas Mecânicas: São governdas pelas leis de Newton e podem se
propagar apenas dentro de um meio material.
Ex.: Ondas na superfície da água; ondas sonoras; ondas sísmicas;
ondas na corda etc.
• Ondas Eletromagnéticas: São pulsos devidos as oscilações de
campos elétricos e magnéticos. Estas ondas não precisam de um
meio material para existir. Todas as ondas eletromagnéticas se
propagam no vácuo com a mesma velocidade c = 299.792.458 m/s.
Ex.: a luz visível e ultravioleta, as ondas de rádio e de televisão, as
micro-ondas, os raios-X; ondas de radar etc.

FONTE: https://et.wikipedia.org/wiki/Fail:EM-Wave.gif

FONTE: http://gif-finder.com/wpcontent/uploads/2016/06/Cymbal-hit-in-slo-mo.gif

FONTE: http://static.wixstatic.com/media/8f1bb2_52a1370f76b54b0c9fec594b0d318ace~mv2.gif

Tipos de Ondas
Ondas Materiais: São ondas associadas a elétrons, prótons e outras
partículas fundamentais, até mesmo átomos e moléculas. Como
frequentemente pensamos nestas coisas como constituintes da
matéria, tais ondas são chamadas de ondas materiais. Essa dupla
identidade é chamada de dualidade onda-partícula.
Quanto a direção de oscilação:
• Ondas Transversais: Estas ondas
oscilam na direção perpendicular a
direção de propagação.
Ex.: Ondas eletromagnéticas; ondas na
corda; ondas na superfície da água etc.
• Ondas Longitudinais: Estas ondas
oscilam na mesma direção em que se
propagam.
Ex.: ondas sonoras; ondas na mola etc.

Tipos de Ondas
Quanto a direção de propagação:
• Ondas Unidimensionais: Estas ondas se propagam em uma única
direção, ou seja, se propagam ao longo de uma linha.
Ex.: Ondas na corda
• Ondas Bidimensionais: Estas ondas se propagam em duas direções,
ou seja, se propagam em um superfície.
Ex.: Ondas na superfície da água; ondas em um prato de bateria etc.
• Ondas Tridimensionais: Estas ondas se propagam em todas as três
direções, ou seja, se propagam no espaço.
Ex.: ondas sonoras

Parâmetros que descrevem uma Onda

Parâmetros que descrevem uma Onda
A amplitude ym de uma onda é o módulo do
deslocamento máximo sofrido pelos elementos
a partir da posição de equilíbrio quando a onda
passa por eles.
A fase de uma onda é o argumento (kx –ωt) da
função seno. Quando a onda passa por uma
dada posição x, a fase varia linearmente com o
tempo t.
O comprimento de onda λ de uma onda é a
distância (paralela à direção de propagação da
onda) entre repetições da forma de onda e está
relacionado ao número de onda k através da
equação

O período de oscilação T de uma onda é o
tempo que um elemento leva para executar uma
oscilação completa e está relacionado à
frequência angular ω através da equação

A frequência f de uma onda é definida como
1/T e está relacionada à frequência angular ω
através da equação

A constante de fase φ de uma onda da forma
y = ym sen(kx –ωt+ φ) pode ser usada para
especificar a amplitude da onda no ponto x = 0
para t = 0.

Velocidade de uma onda progressiva

Quando a onda da Fig. 16.7 se move, cada ponto da forma de onda, como o ponto A assinalado em um dos picos, conserva
seu deslocamento y. (Os pontos da corda não conservam seus deslocamentos, mas os pontos da forma de onda o fazem.) Se o
ponto A conserva seu deslocamento quando se move, a fase da Fig. 16-3, que determina esse deslocamento, permanece
constante:

Exemplo: Onda transversal

Velocidade de Propagação da Onda em Meios Elásticos
Um meio elástico é constituído de qualquer material que tende a
preservar seu comprimento, forma e volume contras as forças
externas. Tais materiais possuem forças restauradoras que tendem a
retornar o material à sua condição original após a remoção das
forças externas.
A velocidade de propagação da onda em meios elásticos depende,
em geral, das características de elasticidade e da densidade do
meio.
Ondas em uma corda

Ondas em um fluido

Ondas em um sólido

Onde T é a tensão na
corda e µ é a densidade
linear de massa

Onde B é módulo
volumétrico e ρ é a
densidade massa
volumétrica

Onde Y é módulo Young
e ρ é a densidade
volumétrica de massa

16.6: Velocidade da Onda em uma Corda Esticada
A velocidade de uma onda em uma corda ideal depende apenas da tensão e da
massa específica linear da corda e não varia com a frequência da onda.
Considere um pequeno elemento da corda de comprimento
∆l na região do pulso, um elemento que forma um arco de
circunferência de raio R e subtende um ângulo 2θ no centro
da circunferência. Duas forças, cujo módulo é igual à tensão
da corda, puxam tangencialmente o elemento nas duas
extremidades. As componentes horizontais das forças se
cancelam, mas as componentes verticais se somam para
produzir uma força restauradora radial cujo módulo, para
pequenos ângulos, é dado por

Se m é a massa específica linear da corda e ∆m é a massa do
pequeno elemento,
Como a aceleração do elemento é
temos:

Energia e Potência de uma Onda em uma Corda

A potência média, que é a taxa média com a qual a
energia dos dois tipos (energia cinética e energia
potencial elástica) é transmitida pela onda, é dada por

Exemplo: Onda Transversal

O Som
O som é uma dos meios pelo qual os animais
superiores se comunicam e obtêm informações do
ambiente ao seu redor. Esses animais possuem órgãos
especiais para produzir e detectar sons.

FONTE: https://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/waves/wavemotion.html

Uma onda sonora é uma sucessão de compressões e
rarefações no meio material.
O ouvido humano capta sons com frequências no
intervalo 20 Hz até 20 kHz.

Ondas Sonoras

Frentes de onda são superfícies nas
quais as oscilações produzidas pelas
ondas sonoras têm o mesmo valor;
essas superfícies são representadas
por circunferências completas ou
parciais
em
um
desenho
bidimensional de uma fonte pontual.
Raios são retas perpendiculares às
frentes de onda que indicam a
direção de propagação das frentes
de onda.

A Velocidade do Som
Quando uma onda sonora se propaga no ar, a energia potencial está
associada à compressão e expansão de pequenos elementos de volume do
ar. A propriedade que determina o quanto um elemento de um meio muda
de volume quando é submetido a uma pressão é o módulo de elasticidade
volumétrico, B, definido através da equação
em que ∆V/V é a variação relativa de volume produzida por uma variação
de pressão ∆p.
Como v = τ ,
µ

substituindo τ por B e µ por ρ, temos:

Essa é a velocidade do som em um meio de módulo de elasticidade
volumétrico B e massa específica ρ.

Ondas Sonoras Progressivas

Ondas Sonoras Progressivas

}

Intensidade e Nível Sonoro – Variação com a Distância

A intensidade sonora I é definida como
sendo a razão da potência da fonte PS pela
área da frente de onda. Para uma fonte
pontual a frente de onda é esférica, e dessa
forma, a área da mesma será proporcional
ao quadrado do seu raio r, ou seja 4πr2

Intensidade e Nível Sonoro – A Escala de Decibéis

na qual dB é a abreviação de decibel, a unidade de
nível sonoro, e I0 é uma intensidade de referência
(10−12 W/m2) cujo valor está próximo do limite
inferior da faixa de audição humana.
Para I = I0, β = 10 log 1 = 0, ou seja, o nível de
referência corresponde a 0 dB.

A Audição Humana

