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1 Ondas em uma corda

Um dos sistemas f́ısicos mais importantes é a corda vibrante. Consideremos
uma corda esticada, como a corda de um violão por exemplo. Suponhamos que
a corda tenha comprimento L e que suas extremidades estejam fixas nos pontos
x = 0 e x = L. Vamos considerar que a corda tem densidade linear de massa
uniforme dada por µ e que esteja esticada com uma tensão constante T . Supondo
que a corda execute vibrações transversais à direção x apenas na direção y, de
maneira que a configuração da corda em qualquer instante de tempo possa ser
representada por y(x, t), pode-se demonstrar que y(x, t) obedece à equação de
onda unidimensional,

∂2y

∂t2
= c2

∂2y

∂x2
, (1)

onde c =
√
T/µ é a velocidade de propagação de ondas na corda.

Para obter a solução numérica da equação de onda unidimensional, deve-se
tratar x e y como variáveis discretas: x = i∆x e t = n∆t, de maneira que
y (i, n) = y (x = i∆x, t = n∆t) . Dessa forma, as derivadas parciais segundas em
relação a t e x na equação (1) podem ser escritas como,

∂
2
y

∂t2 = y(i,n+1)+y(i,n−1)−2y(i,n)

(∆t)2

∂2y
∂x2 = y(i+1,n)+y(i−1,n)−2y(i,n)

(∆x)2

, (2)
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de maneira que a versão discreta da equação (1) é,

y (i, n+ 1) + y (i, n− 1) − 2y (i, n)

(∆t)
2 = c2

y (i+ 1, n) + y (i− 1, n) − 2y (i, n)

(∆x)
2 .

(3)
A equação de onda envolve uma derivada segunda no tempo, portanto pre-

cisamos de duas condições iniciais para determinar a solução. Por exemplo,
supondo que conhecemos as configurações da corda em tn−1 = (n − 1)∆t e
tn = n∆t, queremos saber sua configuração em tn+1 = (n + 1)∆t. Isolando
y (i, n+ 1) em (3) obtém-se,

y (i, n+ 1) = 2
(
1 − r2

)
y (i, n)−y (i, n− 1)+r2 [y (i+ 1, n) − y (i− 1, n)] , (4)

onde definiu-se

r ≡ c
∆t

∆x
. (5)

Portanto, vemos que se conhecermos y (i, n) e y (i, n− 1) podemos calcular
y (i, n+ 1). Se conhecermos a configuração da corda em dois passos de tempo
sucessivos, podemos calcular sua configuração no próximo passo de tempo. Para
iniciar o cálculo, a escolha mais comum (e a que será feita aqui) é assumir que
a corda tem uma configuração fixa y0(x) para n = 0 e n = −1.

Para resolver a equação, precisamos também das condições de contorno nas
extremidades da corda. Como dito acima, vamos assumir que ela está fixa
nas extremidades. Isto pode ser escrito como y (0, n) = y (M,n) = 0, onde
assumimos que a corda foi subdividida em M +1 intervalos iguais. Esta escolha
implica que a rotina numérica só precisará atualizar os valores de y (i, n) de
i = 1 até i = M − 1.

A rotina numérica abaixo atualiza y (i, n) por um passo de tempo e é a base
para simular a propagação de ondas na corda.

• Defina os valores dos parâmetros r, c, ∆x e ∆t;

• Faça um loop pelos pontos interiores da corda, de i = 1 a i = M − 1,
usando a equação (4):

y (i, n+ 1) = 2
(
1 − r2

)
y (i, n)−y (i, n− 1)+r2 [y (i+ 1, n) − y (i− 1, n)] ;

• As extremidades em i = 0 e i = M estão fixas, de maneira que y (0, n) =
y (M,n) = 0 para todos os instantes de tempo.

Note que é preciso apenas conhecer os valores de y (i, n) em três passos de
tempo: y (i, n− 1) ≡ y anterior, y (i, n) ≡ y atual e y (i, n+ 1) ≡ y proximo.
Após o loop por i, basta copiar o valor de y atual para y anterior e o de
y proximo para y atual, deixando y proximo livre para ser calculado no próximo
loop.

(Ex.1) Escreva um programa para simular a propagação de ondas em uma
corda com as extremidades fixas. Assuma que a corda tenha 1 m de compri-
mento, isto é os extremos sejam x = 0 e x = 1. Use c = 300 m/s, ∆x = 0, 01 m
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e r = 1, de maneira que ∆t = ∆x/c. Assuma que a condição inicial da corda é
dada pelo “puxão” de perfil gaussiano dado no livro-texto na página 160,

y0(x) = exp
[
−k (x− x0)

2
]
, (6)

onde x0 = 0, 3 m e k = 1000 m−2. Produza 10 gráficos mostrando a configuração
da corda em 10 instantes de tempo distintos, como na Figura 6.2 do livro-texto.

(Ex.2) Repita o item anterior para dois valores diferentes de r: r = 2 e
r = 0, 5 e compare os comportamentos observados com o caso em que r =
1. Leia os comentários nas páginas 161 e 162 do livro-texto para entender os
comportamentos.

(Ex.3) Escreva um programa que simule a propagação de ondas na corda
com as extremidades livres. Para fazer isso, assuma como condições de contorno
que os valores das posições da corda nas extremidades sejam sempre iguais aos
valores de suas posições nos pontos vizinhos: y(0, n) = y(1, n) e y(M,n) =
y(M − 1, n). Gere gráficos que mostrem como a configuração da corda evolui
no tempo para os mesmos parâmetros e a mesma condição inicial do (Ex.1).
Observe como as ondas são refletidas nas extremidades e compare com o caso
em que as extremidades são fixas.

2 Transformada de Fourier e espectro de potência

(Ex.4) Considere um sinal que varia senoidalmente no tempo:

y(t) = sin (2πft+ φ) .

Vamos supor que a frequência é f = 10 Hz e a fase é φ = π/6 rad. Faça um pro-
grama em Matlab que plote o gráfico dos sete primeiros ciclos dessa função em
função do tempo usando quatro diferentes valores de frequência de amostragem
(use o comando subplot para mostrar os gráficos na mesma figura). A primeira
frequência de amostragem é a frequência de Nyquist: fNyquist = 2f . A segunda
frequência de amostragem é o dobro da frequência de Nyquist, a terceira é dez
vezes ela e a quarta é trinta vezes ela. Em qual dos gráficos a função seno fica
com aparência mais suave?

(Ex.5) A partir de agora, use a representação da função y(t) = sin (2πft+ φ)
com taxa de amostragem igual a trinta vezes a frequência de Nyquist (isto é,
famostr = 300 Hz). Use o comando fft(x,N) do Matlab para computar a trans-
formada de Fourier discreta de y(t) com o algoritmo de transformada rápida de
Fourier do Matlab. Para especificar o valor de N, use a primeira potência de 2
cujo valor esteja acima do tamanho da representação discreta de y(t). Para fazer
isso, use o comando nextpow2 do Matlab. Como os valores da transformada de
Fourier Yn calculados pelo comando fft são complexos, para visualizar o resul-
tado plote os valores dos módulos desses N valores em função de um ı́ndice que
vá de 0 a N-1.

(Ex.6) O cálculo das componentes da transformada de Fourier Yn de um sinal é
importante quando se quer reconstruir o sinal a partir dessas componentes, mas
o que normalmente se quer saber quando se faz a transformada de Fourier de
um sinal são as frequências e as amplitudes relativas das suas componentes de
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Fourier. Isso é dado pelo espectro de potência do sinal. O espectro de potência
pode ser definido como,

PY (f) =
YnY

∗
n

N
, (7)

onde Yn é a componente n da transformada de Fourier de y(t), Y ∗
n é o com-

plexo conjugado de Yn e N é o número de pontos. Faça um programa que dê
o espectro de potência de y(t) para os primeiros N/2 pontos apenas (como dito
em sala, o espectro completo contém informação redundante e apenas metade
dele é relevante). Faça o gráfico do espectro de potência do seu programa dar a
unidade do eixo-x em Hz (a unidade do eixo-y é arbitrária neste caso).

(Ex.7) Repita o que foi feito nos (Ex.5) e (Ex.6) para N = 1024.

(Ex.8) Escreva um programa em Matlab que gere um sinal dado pela soma
de duas funções senoidais de frequências f1 e f2: y(t) = sin (2πf1t+ φ1) +
sin (2πf2t+ φ2). A escolha dos valores de f1, f2, φ1 e φ2 é sua (é muito pouco
provável que dois ou mais alunos escolham exatamente os mesmos valores; caso
isso aconteça, os alunos envolvidos ganharão zero neste item). No programa,
discretize esse sinal usando uma frequência amostral famostr igual a 10 dez vezes
a maior das duas frequências do seu sinal (f1 ou f2). Plote o sinal discretizado
no intervalo 0 < t < 1. Some ao seu sinal discretizado um sinal ruidoso gerado
pela função randn do Matlab. Para fazer isso, supondo que y é a sua função no
Matlab, escreva em uma linha de código
x = y + randn(1,length(t));
onde t é o tamanho do vetor tempo usado para que o sinal vá de 0 a 1 (procure
maiores informações sobre a função randn do Matlab usando o comando help).
Plote o gráfico do sinal ruidoso gerado (novamente com 0 < t < 1). Você con-
segue determinar as frequências dos dois sinais senoidais a partir dele? Calcule
agora o espectro de potência do sinal ruidoso x como feito no (Ex.6) acima.
Para calcular a FFT use dois valores diferentes de N, 512

(
29
)

e 1024
(
210
)
.

Plote os gráficos do espectro de potência para esses dois valores de N. Você
consegue agora determinar as frequências dos dois sinais?

3 Espectro de potência de ondas numa corda

(Ex.9) Adapte o seu programa que simula a propagação de ondas em uma corda
fixa nas duas extremidades para a mesma condição inicial e os mesmos valores
dos parâmetros do (Ex.1) desta lista para que o programa registre os valores do
deslocamento da corda em um ponto a uma distância da extremidade esquerda
igual a 5% do tamanho da corda. Faça um gráfico desse deslocamento ao longo
do tempo, como o mostrado na Figura 6.6 do livro-texto.

(Ex.10) Produza com o Matlab o espectro de potência do sinal gerado no
exerćıcio anterior. Use como frequência amostral fa = 1/∆t e faça N na função
fft ser igual à primeira potência de 2 acima do tamanho do sinal. Plote o
espectro de potência em um gráfico cujo eixo-x seja dado em Hz (as unidades
do eixo-y são arbitrárias). Compare o seu resultado com o do gráfico da Figura
6.7-esquerda do livro-texto.
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