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Após esta aula, nenhuma lista estará liberada ainda.

ONDAS � PARTE 2

Ondas sonoras é um tipo de onda mecânica e longitudinal.
Entretanto, nós somos capazes de ouvir apenas determinada
faixa de frequências: ouvimos, em geral de 20 Hz até 20 kHz.
Sons abaixo de 20 Hz são chamados de infrassons e acima de
20 kHz são ultra-som.

Objetos diferentes podem emitir sons de mesma frequên-
cia, mas mesmo assim é possível diferenciarmos entre diversos
instrumentos, mesmo que emitam sons em mesma frequência.
à essa propriedade que nos permite diferenciar entre diversas
entre fontes de sons é chamada de timbre.

A altura de um som é proporcional à sua frequência. Para
entender mais sobre notas musicais, leia da página 412 até 419
do livro texto.

Vamos então falar de ondas bidimensionais e tridimensio-
nais: a dimensão de uma onda está relacionada ao número de
direções que ela pode se propagar. Por exemplo, uma onda em
uma corda, conforme vimos na aula passada, é uma onda unidi-
mensional pois só há propagação ao longo da corda; uma onda
na superfície de um lago possui dois graus de liberdade, logo
é uma onda bidimensional; veremos uma onda tridimensional
ainda neste material, mas um som quando se propaga em todas
as direções espaciais é um exemplo de onda tridimensional.

Q. 01 � TIMBRE DE UM SOM
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Figura 1: (a) Timbre de um instrumento
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Figura 2: (b) Timbre de outro instrumento

Q. 02 � ONDA BIDIMENSIONAL CIRCULAR
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Q. 03 � ONDA BIDIMENSIONAL RETA

Q. 04 � ONDA TRIDIMENSIONAL ESFÉRICA

Q. 05 � ONDA TRIDIMENSIONAL PLANA

ELEMENTOS DAS ONDAS

Só faz sentido falarmos de determinadas grandezas, como o
comprimento de onda λ, período t e frequência f de uma onda
se estivermos estudando ondas periódicas.

Q. 06 � COMPRIMENTO DE ONDA

Q. 07 � PERÍODO DE UMA ONDA

Q. 08 � FREQUÊNCIA DE UMA ONDA

Q. 09 � FREQUÊNCIA ANGULAR

Q. 10 � FASE DA ONDA
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