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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a transferência e conservação de 

energia através de uma experiência bastante curiosa. Depois de uma pequena análise 

de alguns livros utilizados no ensino médio, verificamos a necessidade de introdução 

de experiências que mostrem estes fenômenos e propomos que este trabalho seja 

utilizado pelos professores como mais um recurso. Procuramos atender aos objetivos 

contidos nos Parâmetros Cumculares Nacionais (PCNs). Está incluído um roteiro que 

poderá ser utilizado para facilitar utilização da experiência, que tanto pode ser 

utilizada como demonstração em sala de aula, como também pode ser utilizada no 

laboratório. Esperamos que com este projeto os conceitos de transferência e 

conservação de energia possam ser observados de forma simples e com mais interesse 

por parte dos estudantes. 



1 - Justificativa 

Com base em resultados dos últimos vestibulmes para universidades públicas, divulgados 

pela imprensa especializada, podemos afirmar que ou a forma de se f z e r  o vestibular precisa ser 

revista ou o ensino de Física precisa de uma grande reformulação. Mas não é apenas uma grande 

reformulação que pode trazer melhoras, trabalhos que tratam apenas de algum tópico da 

disciplina ou que abordam conceitos específicos, visando orientar e dar ferramentas para os 

professores melhorarem o nível de aprendizagem dos alunos, também são muito importantes e, na 

maioria das vezes, mais viáveis. 

O fato de trabalhos que tratam de um tópico específico poderem dar sua contribuição na 

renovação do ensino de física foi um dos principais pontos levados em consideração neste estudo. 

Ele seria adequado a uma proposta de renovação curricular que busca trabalhar os conceitos 

básicos da física através de experiências que possam ser realizadas em sala de aula. 

Como citado no texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's - 1998) para o 

ensino de Física, nosso ensino atual privilegia a teoria e a abstração, desde o primeiro momento, 

em detrimento de um desenvslvimento gradual da abstração que parta da prática e de exemplos 

concretos. Propomos aqui que uma experiência seja usada nesse sentido, que se parta da 

apresentação da mesma e que em seguida, junto çom os estudantes, o professor construa um 

modelo teórico para explicá-lo. É claro que para o ensino médio não devemos usar formalismo 

matemático, o que leva a uma análise muito mais conceitual, mas que pode enriquecer o 

conhecimento do aluno a respeito do tópico abordado. 

"Existe um fato ou, se você preferir, uma lei que governa todos os fenômenos naturais 

conhecidos até agora. Não se conhece nenhuma exceção a essa lei - ela é exata, pelo que 

sabemos. A lei chama-se conservação de energia. Segundo ela, há certa quantidade, que 

denominamos energia, que não se modifica nas múltiplas modzjicações pelas quais passa a 

natureza. Trata-se de uma idéia extremamente abstrata, por ser um princípio matemático; diz 

que hú uma quantidade numérica que não se altera quando algo acontece. Não é a descrição de 

um mecanismo ou de algo concreto; é apenas o fato estranho de que podemos calcular certo 



número e, quando terminamos de observar a natureza em suas peripécias e calculamos o número 

de novo, ele é o mesmo" Através deste trecho do livro de Richard P. Feynman, Física em seis 

Liqjes - 1963, podemos observar a importância do estudo sobre energia, ou seja, não só 

propomos aqui uma abordagem diferente da que é realidade nas escolas como também tratamos 

de um tópico de extrema importância para o aprendizado de Física. 

2 - Proposta da Experiência 

Apesar do potencial teórico da experiência, que pode tanto ser usada para demonstrar a 

transferência e conservação de energia, como também para desenvolver um modelo que explique 

o movimento do pêndulo, queremos, queremos apenas mostrar a transferência e conservação de 

energia dc uma forma interessante e despertar o interesse do estudante para os fenômenos 

utilizando uma experiência diferente das que ele está habituado a ver. Em momento algum 

teremos a preocupação em criar um modelo que utilize matemática muito sofisticada, pois 

ínviabilizaria a utilização de nosso aparelho para demonstrar o fenômeno para estudantes de nível 

médio. 

3 - Tratamento dado a Transferência de Energia nos livros de nível médio 

O estudo sobre energia é de grande interesse didático, principalmente os conceitos de 

transferência e conservação, que são bastante abrangentes, aparecendo em todos os ramos da 

Física. É fundamental que o aluno entenda bem o conceito de energia, isso será de extrema 

importância para que compreenda a maior parte dos fenômenos da Física. Apesar disso os livros 

RI& dão a importância necessária a sua abordagem. 

A seguir fizemos um estudo de como o assunto é apresentado em alguns livros de nível 

médio: 



1. Beatriz Alvarenga e Antonio Máximo 

Este livro dá um bom tratamento ao Movimento Harmônico Simples, explicitando os 

casos do sistema massa-mola e do pêndulo de forma simples e didática, deixando as expressões 

matemáticas mais complicadas em um anexo, que pode ser lido em caso de interesse do aluno. 

Em relação a transferência de energia entre modos diferentes de vibração, não dá qualquer tipo de 

abordagem, explica apenas o que são os modos de vibração transversal e longitudinal para ondas. 

Consideramos este livro bem ilustrado. Abaixo apresentamos duas figuras do livro que ilustram o 

sistema massa-mola e o pêndulo simples: 

I F M S A  
RESTAURADORA I 

figura 1.2 (pág. 82 7) 
8 '  I 

I 

figura 1.1 (pág. 825) 

2. Beatriz Alvarenga e Antonio Máximo (vol. Único) 

Trata de forma resumida, tanto o sistema massa-mola quanto o pêndulo, mas inclui um 

exemplo sobre o pêndulo de Foucault e como este foi utilizado para comprovar a rotação da terra 

em torno de seu próprio eixo. Há uma perda grande de informação em relação a edição com três 



volumes, dos mesmos autores, mas que talvez funcione bem, levando-se em consideração que 

existem outras vantagens, como menor custo para o estudante e a facilidade de consultar tópicos 

correlatos que podem estar em volumes diferentes no caso de serem três volumes. 

3. Francisco Ramalho Jr. , Nicolau C. Ferraro e Paulo A. T. Soares 

Este livro dá um tratamento semelhante ao apresentado no anterior. O fato de colocar os 

cálculos em um apêndice funciona bem, deixando mais claro o texto que contém os conceitos, o 

que colabora para que o aluno leia e entenda melhor, mas também não dá exemplos de sistemas 

semelhantes ao apresentado neste trabalho, com transferência de energia entre modos diferentes 

de vibração. Apresenta-se com figuras semelhantes as do livro de Beatriz Alvarenga e Antonio 

Mkimo (3 volumes). 

4. GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física) 

Este livro parte da análise de fenômenos e tecnologias ligadas ao cotidiano do aluno para 

depois trabalhar conceitos e propriedades físicas de forma mais geral. Apesar de ser uma proposta 

diferente das apresentadas nos outros livros, não trata especificamente do MHS. Dá um 

tratamento interessante a parte de Física Ondulatória, abordando todos os conceitos ligados a este 

tópico, o que não impede que o professor introduza outros instrumentos didáticos, como 

experiências mais simples que possam ser utilizadas em sala de aula. 

5. Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano 

Tem uma apresentação diferente e pouco convencional, dando uma visão mais 

relacionada a história da Física, mas não trata de forma mais detalhada o MHS. Em um pequeno 

comentário no capítulo que trata do estudo de Ondas, apenas cita o pêndulo como um exemplo de 

MHS, mas não se aprofunda no tema. 



6. Ugo Amaldi (vol. único) 

Dá um tratamento muito resumido ao MHS e não explora as equações do sistema massa- 

mola, apenas analisa de forma muito simples o movimento pendular. Podemos destacar também 

o fato de ser pouco ilustrado, abaixo temos uma das figuras utilizadas no tópico sobre este 

assunto: 

figura 2 (pág 61) 

Como foi visto acima, nenhum dos livros analisados faz qualquer referência a um modelo 

apoximado ao trabalhado nesta proposta, nem mesmo faz qualquer comentário sobre pêndulos 

acoplados, que é algo mais simples que o modelo com transferência de energia entre dois modos 

'de vibrações diferentes. 



4 - Estudo Experimental da Transferência de Energia entre modos 

diferentes de vibração 

Imaginemos um pêndulo simples (figura 3.1), substituindo-se o fio por urna mola (figura 

3.2), deslocando-se para baixo a massa acoplada a mola para que esta seja esticada e soltando-a 

em seguida, ou então, desloca-se a massa na direção horizontal, para que esta descreva o 

movimento pendular. Qual será seu comportamento? Ela continuará no mesmo movimento em 

que começou? O que acontece com sua energia? 

Pêndulo simples 
figura 3.1 

Pêndulo massa-mola 
figura 3.2 

4.1 Descrição da experiência 

Esta experiência mostra a transferência de energia entre modos de vibração vertical e 

horizontal, ou seja, em determinado momento a massa oscila em relação ao ponto de equilíbrio 

do pêndulo e vai aos poucos transferindo sua energia para as oscilações verticais da mola e logo 

depois ocorrerá o inverso. Além de demonstrar a transferência de energia, esta experiência 



demonstra também a sua conservação, pelo fato do sistema ter pouco atrito, essa energia se 

dissipa lentamente em função do tempo. 

4.2 Material da experiência 

06 "joelhos" (nome comum para as conexões que tem a forma de L) 

01 conexão em forma de "T" 

01 "niple" para vedação (que pode ser de PVC para facilitar a fixação da mola) 

06 tubos, de mesmo diâmetro ( ?h polegada): 

03 tubos de 50 cm 

02 tubos de 23 cm 

01 tubos de 20 cm 

01 tubos de 60 cm 

Mola de 26,5 cm e constante elástica 10,O Nlm 

Massa de 92,1 g , que satisfaz a condição teórica de distender a mola em 113 de seu 

comprimento em equilíbrio (relaxada) 

2 réguas, uma de 40 cm e outra de 60cm 

O material descrito acima pode ser encontrado em casas de material de construção e é 

utilizado em tubulações de gás. 

4.3 Montagem 

Unimos os dois tubos de 23 cm, utilizando a conexão T, de forma que eles formem um 

outro tubo com aproximadamente 50 cm, utilizando os outros tubos que possuem essa medida 

para montar a base do experimento, unindo-os com utilização dos ''joelhos". A outra parte do 

experimento deve ser montada juntando os tubos de 60 e 20 cm, com a utilização de um dos 

joelhos, formando assim um "L" , logo em seguida fixamos esta parte a base conectando ao "T". 

Um "jelho" e o "niple" devem ser colocados na outra extremidade do "L" que foi conectado a 

base. A régua maior é colocada na vertical de forma que possa ser utilizada também para medir a 



distensão da mola. A outra régua é posicionada de forma que possa ser utilizada para observar a 

amplitude do movimento horizontal. Depois de montado o experimento podemos fazer um furo 

no "niple" e conectar a mola. O aparelho deve ser montado em uma superfície plana e firme e 

onde não haja correntes de ar que possam interferir na observação da experiência. Abaixo temos 

o aparelho montado: 

figura 4 

4.4 Teoria 

A teoria da experiência se encontra no Apêndice I. 

Os resultados obtidos experimentalmente e os cálculos dos períodos são encontrados no 

apêndice 111. 

4 5  Análise dos Resultados 

Como verificamos na experiência, a transferência de energia ocorre entre os modos de 

vibração vertical e horizontal quando a massa distende a mola em um terço de seu comprimento 



e que, neste caso, a frequência de oscilação vertical calculada para estas condições é de metade 

da frequência de oscilação horizontal. Esta experiência também pode ser utilizada para 

demonstrar a conservação de energia mecânica, já que após a obtenção das medidas (medimos o 

período que leva o experimento a transferir totalmente a sua energia de um movimento ao outro) 

o movimento continua por um tempo considerável. 

5 - Aplicações Didáticas 

Além de propor novas formas de se ensinar alguns conceitos de Física, é necessário tentar 

resgatar a vontade do aluno aprender. Para isso, é preciso uma proposta que desperte o interesse 

dos estudantes. Foi pensando nisso que elaboramos este trabalho, que mostra os conceitos de 

transferência e conservação de energia mecânica através de uma experiência de uma forma 

bastante curiosa. 

Também podemos destacar o fato da proposta estar de acordo com alguns dos aspectos 

dos PCN's (1998) para o ensino de Física no 2" grau. Segundo os parârnetros, espera-se que o 

ensino de Física, na escola média, que tem se realizado de forma desarticulada, sendo 

apresentado apenas com conceitos, leis e fórmulas, sem que se mostre o que isto tudo tem a ver 

com o mundo que vivemos, contribua para a formação de uma cultura científica efetiva. 

Apresentamos abaixo dois aspectos dos PCN's e suas relações com este trabalho: 

Contextual 

Uma conceituação da Física cujo sign@cado o aluno possa perceber no momento em 

que aprende, e não em um momento posterior ao aprendizado(PCN's - 1998). Neste 

aspecto podemos apenas orientar o professor, mas vai depender única e 

exclusivamente dele utilizar exemplos que liguem a experiência e os conceitos 

desenvolvidos nela ao cotidiano do aluno. Mas deve-se tomar o cuidado de observar 

que alguns assuntos devem ser tratados devido a sua importância conceitual. Estes 



exemplos devem estar ligados a fenômenos significativos ou objetos tecnológicos de 

interesse dos alunos. 

Epistemológico 

Outro ponto importante a ser levado em consideração pelo professor ao usar qualquer 

instrumento de auxílio no ensino de Física, é que "a compreensão de teorias físicas 

deve capacitar o aluno para uma leitura de mundo articulada, dotada do potencial de 

generalização que esses conhecimentos possuem" (PCN's - 1998). Podemos citar 

como exemplo disto as usinas hidrelétricas, onde a energia potencial da água é 

transformada em rotação da turbina e esta rotação em energia elétrica. 

Também não podemos esquecer que no nosso cotidiano temos contato quase que o tempo 

todo com tecnologias que necessitam de um conhecimento razoável de Física Moderna e que um 

pressuposto fundamental para o aprendizado desta é um sólido conhecimento de Física 

Ondulatória e é nesse momento que este trabalho poderá dar sua contribuição. 

O Oscilador Harmônico é de extrema importância para a fisica, pois ele é o protótipo para 

qualquer sistema que envolva oscilações. Só para citar alguns exemplos, ele é usado no estudo de 

vibrações de átomos em moléculas diatômicas, propriedades térmicas e acústicas de sólidos que 

surgem das vibrações atômicas, propriedades magnéticas de sólidos que envolvem vibrações na 

orientação dos núcleos. E de forma mais geral, o oscilador harmônico pode ser utilizado para 

descrever quase todos os sistemas nos quais um ente está executando pequenas vibrações em 

torno de um ponto de equilíbrio estável. 

O conceito mais fundamental que deve ser de domínio do estudante é o de Energia e, 

umo já citado, esta experiência mostra uma das suas propriedades mais básicas: transferência. É 

de extrema importância que o estudante tenha conhecimento de quais são as fontes e de como se 

gera a energia que é consumida, qual seu impacto no meio ambiente e de como isso vai alterar a 

sua vida e a de seus dependentes, isto fará dele um cidadão consciente, familiarizado com as 

questões energéticas. 



Além da utilização do sistema no ensino médio, através de um estudo qualitativo, 

mostrando aos alunos alguns conhecimentos sobre energia, a demonstração também pode ser 

utilizada nos cursos básicos de física no 3" grau, onde se poderia montar um modelo mais 

elaborado para explicar este fenômeno. Devido ao fato de ser uma demonstração em que se 

observa o fenômeno descrito, sem que se faça qualquer medida, ela tanto pode ser utilizada em 

laboratório como em sala de aula. 

6 - Conclusão 

O potencial de utilização desta experiência em sala de aula é grande, pois os conceitos 

fisicos tratados são fundamentais e abrangentes. Outro ponto importante é que a experiência 

pode ser observada sem a necessidade de abstrações, pois o fenômeno será observado de forma 

direta, não parecendo para o aluno uma caixa preta. Pode ser utilizado tanto para fazer um estudo 

qualitativo quanto para um estudo semi-quantitativo. Além do baixo custo para sua construção, 

pode ser transportado com facilidade. 
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Apêndice I 

Oscilador Harmônico: massa-mola 

Oscilações são encontradas em toda a fisica. Exemplos dessas vibrações incluem 

pêndulos, sistemas massa-mola, diapasões, cordas de instrumentos musicais e colunas de ar em 

instrumentos de sopro. 

Um pêndulo desviado de sua posição de equilíbrio e depois solto é um exemplo de 

oscilações livres, em que o sistema, após ser estabelecida a configuração inicial, não é submetido 

a forças externas e estabelece seu próprio período de oscilação, determinado pelos parârnetros 

que o caracterizam. No caso de submetermos o pêndulo a impulsos externos periódicos, teremos 

uma oscilação forçada, em que é preciso levar em conta também o periodo das forças externas e 

sua relação com o periodo próprio das oscilações livres do sistema. Os sistemas oscilantes mais 

simples, que serão abordados aqui, têm apenas um gra.;i-de liberdade, ou seja, são descritos por 

uma única coordenada, por exemplo o ângulo de desvio do pêndulo em relação a posição de 

equilíbrio. 

Em um movimento unidimensional podem surgir oscilações sob a ação de forças 

conservativas, associadas a uma energia potencial U (x). 

Em tomo da posição de equilíbrio estável, U (x) tem a forma de um "poço de potencial" , 

com um mínimo na posição de equilíbrio, que pode ser tomada como origem. Para uma dada 

energia E, a partícula oscila periodicamente entre os pontos de retomo X I  e x2 (figura 5). 

Só vamos nos ater ao estudo de dois tipos de osciladores: o pêndulo simples e sistema 

massa-mola. 



figura 5 

Sistema massa-mola 

(ti! 

figura 6 



Esse sistema é constituído por uma massa suspensa verticalmente. Nafigura 6 temos três 

situações para esse sistema. (b) mostra a posição de equilíbrio estável, em que a força devida a 

distensão da mola equilibra o peso. Em (c), a mola foi esticada, sofrendo um deslocamento X J  > O 

em relação a posição de equilíbrio estável, correspondente a x = O. Em (a), ela foi comprimida, 

com um deslocamento ,r2 O. A força restauradora é dada por: 

Onde k é a constante da mola. 

A equação do movimento correspondente é 

m (&x/d?)= F (x) =-h 

ou seja 

onde 

Ao sistema dinâmico descrito pela equação de movimento dada chamamos oscilador 

harmônico. A discussão precedente mostra que, para pequenos desvios de uma posição de 

equilíbrio estável, qualquer sistema com um grau de liberdade deve obedecer, com boa 

aproximação, a esta equação de movimento. 
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O Pêndulo 

O pêndulo simples consiste numa massa m suspensa por um fio ou haste de comprimento 

1 e massa desprezível (ver figura na próxima página). A massa m move-se sobre um círculo de 

raio I sob a ação de peso mg e da tensão 3. Decompondo a aceleração em componentes 

tangencial e radial, as equações de movimento são, para um ângulo de desvio 0 em relação a 

posição vertical de equilíbrio, 

figura 7 



A componente tangencial(6) dá a equação de movimento do pêndulo simples: 

e a componente radial permite obter a tensão Duma vez resolvida a equação de movimento. 

Medindo o ângulo 8 em radianos, temos, para ângulos pequenos 

Por exemplo, para um ângulo de 1 O", temos 8 = 0,1745 rad e sen 6 = 0,1736, de modo que 

o erro é de apenas de 0,5%. Então, para pequenos desvios da posição de equilíbrio estável, a 

equação se reduz a equação de oscilação harmônica 

O que nos dá 

Como - mge é a força restauradora para um pequeno deslocamento 18, a? é a força 

restauradora por unidade de deslocamento e por unidade de massa. 

O período T das pequenas oscilações do pêndulo é 

O fato de que T é independente da amplitude de oscilação (desde que esta permaneça 

pequena) constitui o isocronismo das pequenas oscilações do pêndulo, descoberto por Galileu, 

que também descobriu que "os tempos de vibração de corpos suspensos por fios de comprimentos 

diferentes estão entre si como as raízes quadradas dos comprimentos dos fios". Também 



utilizando pêndulos, Newton verificou com precisão a igualdade entre massa inercial e massa 

gravitacional, medindo seus períodos. 

A energia cinética do pêndulo é 

~ , = ' / t m J = ' / t m ? ( d 8 / d t ) ~  

Tomando como nível zero de energia potencial a posição de equilíbrio estável &O, a 

energia potencial Use obtém do trabalho realizado pela força num deslocamento entre O e 8. 

ou seja 

Por aproximação temos: 

~ = r n ~ l , / ~  8 ' d 8 ' = - m g l [ ( 8 ' ) 2 / 2 / o e  

Levando em conte que w2 = g / l ,  teremos 

~ = ' / í r n g l ~ ~ = j / z m  J ? B ~  



Soluções para o Oscilador Harmônico 

Ao movimento de um oscilador harmônico chamamos movimento harmônico simples 

(AdHS). Vamos resolver a equação de movimento para poder obtermos a lei horária do MHS x(t). 

A equação de movimento é uma equação diferencial ordinária para x(t) , porque contém 

derivadas de x em relação a t. E é de 2a ordem, porque a derivada mais elevada é a 2a. 

A (3) é uma equação diferencial linear, ou seja, só contém termos lineares na função 

incógnita e suas derivadas. A equação diferencial linear de 2 a ordem mais geral é da forma 

onde os coeficientes A, B, C, e F não dependem de x, mas poderiam, em geral, depender de t. Na 

(3) esses coeficientes são constantes. Além disso, ela é uma equação homogênea, ou seja, com 

Qualquer equação diferencial linear de 2a ordem homogênea tem as seguintes 

propriedades fundamentais, que podem ser verificadas de imediato: 

(i) , 
Se xl(t) e x2(t) são soluções, xl(t) + xz(t) também é. 

(ii) Se x(t) é solução, ax(0 (a = constante) também é. 

Combinando (i) e (ii), vemos que, se xl(t)=cos ot e xz(t)= sen oi são soluções, qualquer 

combinação linear 

x (t) = axl(t) + bx2(t) 

onde a e b são constantes arbitrárias, é solução. 

Este resultado é o principio da superposição. Resultados análogos valem para equações 

diferenciais lineares de qualquer ordem. 



Uma conseqüência imediata é que, se xl(t) e x2(t) são duas soluções independentes, ou 

seja, se x2(0 não é múltipla de xl(t), a (19) é a solução geral, e ela depende de duas constantes 

arbitrárias a e b. 

Disso podemos obter a forma geral das oscilações livres do oscilador harmônico: 

x(t)=acos ot+ bsen d, 

que também podemos escrever da forma equivalente: 

x(t) = A  cos (mt + y,) 

onde as duas constantes arbitrárias passam a ser A e y, . 

Vamos verificar a relação entre essas duas soluções. Como: 

COS (wt + q )  = cos y, cos (4 - senq sen(mt) , 

temos: 

a = A  cos y,,  b =  -Asen p 

Inversamente, dados a e 6, podemos obter A e g, : 

2 2 IL? 2 2 1n A = (a2+b2)In , cos y, = a/(a +b ) . sen p= -b/(a +b ) 

O que determina y, a menos de um múltiplo de 2% ou seja, de forma consistente com a 

(21), onde g, só é definido a menos de um múltiplo de 2n. 



Apêndice I1 

Uma experiência para demonstrar a transferência de energia entre dois 

modos de vibração: Pêndulo massa-mola 

Entre os conceitos mais importantes da Física estão os de Conservação e Transferência de 

Energia e o objetivo desta experiência é demonstra-los através de um pêndulo massa-mola, que 

mostra estes princípios entre modos diferentes de vibração. 

2) OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é mostrar a transferência de energia de uma forma curiosa, 

portanto não existe aqui a intenção de construir um modelo que explique o movimento do 

sistema. 

Utilizaremos aqui basicamente as equações de movimento e energia para o pêndulo e o 

sistema massa-mola. 

Sistema massa-mola 
I 

Equilíbrio 

figura 8 

Comprimida 



Equação do movimento: 

2 
X" =d2 x/dJ>=- w x 

onde w,, = (k/m)ln 

E para a energia potencial: 

u (x) = '/t kxt 

E para nossa experiência: 

U (x) = '/t k (I - 10)~  

Agora veremos as equações para o Pêndulo. 

figura 9 

Equação do movime~to: 

Wdf = - (&I) sen 8 

Supondo pequenas oscilações para as quais sen 0 a 0 e definimos a? =gA temos: 
2 lia~dr' =-w H e 

que é análoga a do sistema massa-mola vista anteriormente. O período de oscilação é 

neste caso: 

T, = 23r (V&) 



Nesta mesma aproximação de pequenas oscilações temos que a energia potencial é dada 

por: 

U =  I / ,  rngf#= '/trnm2e# 

Todas estas equações do pêndulo são válidas para pequenas oscilações em tomo da 

posição de equilíbrio. 

Nós vamos estudar esses dois tipos de movimento. Em particular vamos verificar que para 

um valor específico da massa M, que faz a mola se esticar em 113 do seu comprimento, temos 

uma passagem gradual total de um tipo de oscilação para o outro. 

figura 10 

4) MÉTODO 

Antes de começar a experiência devemos determinar experimentalmente a constante k da 

mola. Para isso acoplamos a mola uma massa m, < M, sendo M massa necessária para distender 

a mola de um terço de seu comprimento, então medimos o comprimento da mola após ser 

distendida por essa massa. Com o valor de k calculamos o período de oscilação vertical (massa- 

mola), TV = 27r (&)In. Como conhecemos o comprimento da mola esticada, podemos calcular o 

período do movimento pendular puro, ~,,=27$i?/g)~. A seguir medimos esses períodos 



experimentalmente, aconselhamos medir o tempo de vinte oscilações para diminuir o erro. Deve 

ser feito o mesmo procedimento para uma massa superior m, > M. O próximo passo é comparar 

os resultados experimentais com os teóricos e em seguida calcular a razão entre os períodos de 

oscilação vertical e horizontal. 

Devemos agora executar os primeiros procedimentos para M, medir o comprimento da 

mola após o acoplamento da massa e fazer os cálculos teóricos para as oscilações da mola e do 

pêndulo, depois devemos deslocar a massa de sua posição de equilíbrio, o que nos mostrará que a 

amplitude de um movimento diminui e a amplitude do outro aumenta, o que se dá pela 

transferência de energia entre essas vibrações, então o que podemos medir é o tempo que leva 

para se transferir toda energia de um movimento para outro, devem ser medidos dez períodos de 

transferências para que possamos diminuir o erro, em seguidas podemos verificar quantos 

períodos de um movimento e de outro leva para que toda energia seja transferida. 

Abaixo temos uma figura mostrando os modos diferentes de vibração e o que teremos será 

a superposição destas vibrações: 

Oscilações da 
mola I Oscilações do Pêndulo 



Apêndice I11 

Medidas e Cálculos Teóricos 

Realizamos uma experiência para demonstrar a transferência de energia entre os modos de 

vibração vertical e horizontal do pêndulo. 

Utilizamos a seguinte notação: 

Tv = período da oscilação vertical 

T, = período da oscilação horizontal 

T, = período de transferência de toda energia de um tipo de oscilação para outra 

e, = comprimento da mola sem massa acoplada = 26,5 cm 

M = massa necessária para distender a mola em um terço de seu comprimento 

Os resultados das medidas realizadas para três valores da massa foram: 

Medidas para m, = 42,O g (vinte oscilações) < M 
4,  = comprimento após acoplarnento da massa m, = 30,8 cm 



Medidas para m, = 131,5 g (vinte oscilações) > M 
e, = comprimento após acoplamento da massa m, = 39,3 cm 

Medidas para M = 92,l g (vinte oscilações) 
e, = comprimento após acoplamento da massa M = 35,5 cm 

Cálculos teóricos 

Medidas 

1 

2 

3 

4 

5 

De acordo com a teoria das vibrações do pêndulo, o período do sistema massa-mola 

(oscilação vertical) é 

T , = 2 7 ~ ( m l k ) ' ~  

Enquanto que o período do pêndulo (oscilação horizontal) 

TH = 2  x (e / g)"* 

1 OTM(s) 

145,53 

150,49 

147,60 

142,33 

148,63 

T,(s) 

14,55 

15,05 

14,76 

14,23 

14,86 



Obtemos assim os seguintes valores teóricos: 

Tabela com média das medidas experimentais 

Períodos 

Massa T~(s)  experimental Tv(s) teórico TH(s) experimental TH(s) teórico 

m1 0,43 0,4 1 1,15 1,11 

m2 0,72 0,72 1,29 1,26 
ppp - 

M 0,60 1,20 

Temos que o va!or do período de oscilação horizontal é o dobro do período de oscilação 

vertical, com isso podemos verificar a relação entre esses valores e a distensão da mola: 

TH = 2 TV , ou seja 

2 ~ ( e / g ) ' " = 2  [ 2 ~ ( m / k ) ~ I ~ ]  

De onde obtemos: 

C=(4mg)/k 

Para calcularmos a constante da mola acoplarnos uma massa e usamos a relação 

k = (m g) 1 (C - e,) 
Substituindo em C = (4 m g)/ k 

Obtemos: 

e = 4(e - e,) 
Portanto 

e = (413) to 

O que indica que a mola fica esticada em 113 de seu comprimento normal. 



i-' 

r? 

Para pequenas oscilações estas equações ficam: 

1; dt&dJ + gle  O =  O 

e, portanto, 

I = Ie + A sen ( ( ~ r n ) ' ~  1) 

O =  B sen ( ( ~ A J ' ~  t + q )  

Mas, se levarmos em consideração os termos adicionais, A e B devem ser considerados 

fùnções do tempo. Substituindo (5) e (6) na Eq. (4), e desprezando termos de ordem superior, 

chegamos em: 

2 M d t  ( ~ i n ) ' ~  cos ( (k/rn)lD t) = g/2 g2 / I  + cos2 /(g/l,)lE t + qJ] 

Supondo que A e B variem lentamente no tempo, podemos multiplicar os integrar os 

dois lados da equação por cos ( (k/m)In 1) e integrar em um período TV = 2n (in&) IR ,  

obtendo então: 

2 a  M d t  = g/2 B2 f l v  cos ( (khn))'B 1) / I + cos2 [ ( g / l ~ ' ~  t + qJ]  dt 

a condição para que a integral não seja zero é: 2 (g4&lE = (k/m)" , o que é equivalente a : 

I e d  w. Como Ie - lo = (mgh) obtemos: lo = 3mgh 

e portanto a mola fica esticada 113 acima do seu comprimento normal: 

le = (4/3) lo 


