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Segunda Lista de Exercícios de Física II 

1. Em 1654 o físico alemão Otto Von Guericke (1602-1686) realizou na cidade de Magdeburgo um 

experimento que ficou famoso por demonstrar os efeitos da pressão atmosférica. Ele juntou dois 

hemisférios metálicos, formando uma esfera, e removeu o ar do seu interior. Os hemisférios se 

mantiveram unidos por causa da pressão atmosférica e nem duas juntas de cavalos, puxando uma 

de cada lado, conseguiram separar os hemisférios (leia mais sobre a história dos hemisférios de 

Magdeburgo em http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemisf%C3%A9rios_de_Magdeburgo). Calcule a 

força com que a pressão atmosférica pressiona um dos hemisférios de Magdeburgo contra o 

outro. Expresse essa força e termos do raio R do hemisfério. 

2. Alguns animais que vivem na água têm ossos porosos que se enchem de ar para diminuir a 

densidade média de seus corpos e permitir que eles flutuem completamente imersos dentro 

d’água sem afundar. A sépia, por exemplo, um animal da classe dos cefalópodes, possui um osso 

interno poroso, denominado siba, cuja densidade é de 0,62 g/cm
3
. O resto do seu corpo tem uma 

densidade de 1,067 g/cm
3
. Calcule a fração do volume do corpo da sépia que deve ser ocupada 

pela siba para que a sua densidade média seja igual à da água salgada (1,026 g/cm
3
) e, portanto, 

ela flutue dentro do mar sem afundar.   

3. Um tanque cilíndrico de raio r = 0,9 m está sobre uma plataforma de altura H = 6 m, como na 

figura abaixo. Inicialmente, o tanque está cheio com água (ρ = 1 × 10
3
 kg/m

3
) a uma altura de h0 

= 3 m. Uma tampa de área A2 = 6,3 cm
2
 é removida de um orifício na base do tanque, deixando 

que água saia pelo orifício. Suponha que o escoamento de água para fora do orifício seja laminar 

e sem viscosidade. Suponha também que a taxa com que a altura da água no tanque diminui seja 

muito menor do que a velocidade com que a água sai pelo orifício (|dh/dt| << v2).  

(a) Qual a velocidade v3 com que a água atinge o solo? 

(b) Quanto tempo leva para o tanque esvaziar? 
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4. O objetivo desta questão é fazer com que você tome contato com o importante problema de N 

osciladores acoplados em física. Este problema é importante porque serve de modelo para as 

vibrações atômicas em um sólido cristalino. Considere um fio elástico ao qual estejam presas N 

partículas idênticas, cada uma com massa m, igualmente espaçadas por uma distância l. Suponha 

que o fio é mantido fixo em suas extremidades: a da esquerda, a uma distância l da primeira 

partícula; e a da direita, a uma distância l da última partícula (veja a figura abaixo).   

 
Considere que a tensão T no fio é constante para todos os instantes de tempo e tão grande que as 

forças gravitacionais sobre as partículas sejam desprezíveis em relação a ela. Considere também 

que as partículas realizam apenas pequenos deslocamentos transversais, indicados pela 

coordenada y, em relação à situação de equilíbrio (veja a figura abaixo).  

 
(a) Mostre que, na aproximação de pequenos deslocamentos, pode-se considerar que o 

comprimento do fio entre duas partículas, l’, é sempre igual ao comprimento na situação 

de repouso l. 

(b) Mostre que, na aproximação de pequenos deslocamentos, a componente x da força 

resultante sobre a partícula i é nula. 

(c) Mostre que, na aproximação de pequenos deslocamentos, a componente y da força 

resultante sobre a partícula i é ( )112 −+ −−− iii yyy
l

T
. 

(d) Escreva, na aproximação de pequenos deslocamentos, a equação de movimento para a 

partícula i. Use a seguinte definição: 
ml

T
=

2

0ω . 

(e) Escreva agora o sistema de equações diferenciais que descrevem, na aproximação de 

pequenos deslocamentos, os movimentos das N partículas presas ao fio. Como N é 

genérico, escreva este sistema na forma abaixo (note que a equação para yi é a mesma que 

você já escreveu no item anterior).  
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(f) Você irá agora procurar os modos normais de vibração do sistema de N partículas, isto é, 

soluções senoidais tais que cada partícula oscile com a mesma freqüência. Suponha que as 

soluções das N equações que você escreveu no item anterior são do tipo, tAy ii ωcos= , i 

= 1, ..., N. Substitua esta proposta de solução nas equações do item (e) e obtenha o 

sistema de equações algébricas correspondente. 

(g) Mostre que o termo genérico do sistema obtido em (f) (aquele para a partícula i) pode ser 

escrito como 

),,2,1( 
2

2

0

2

0

2

11 Ni
A

AA

i

ii K=
+−

=
+ +−

ω

ωω
.                          (1.1) 

Note que, dado um valor de ω, o lado direito da equação acima é uma constante 

independente do valor de i. 

(h) Para resolver o sistema de equações algébricas cujo termo genérico é (1.1), faça a 

seguinte suposição: θiCAi sen= . Note que o termo i nesta expressão não é a unidade 

complexa 1−=i , mas apenas o índice da i-ésima partícula na linha. Tome cuidado para 

não se confundir; não estamos usando números complexos neste problema. Substitua esta 

suposição na equação (1.1) e mostre que ela implica que 

),,2,1( cos211 Ni
A

AA

i

ii K==
+ +− θ .                           (1.2) 

(i) Use agora as condições de contorno, A0 = 0 e AN+1 = 0, na expressão θiCAi sen= para 

mostrar que os valores permitidos de θ  satisfazem, 

( )
 ),3,2,1( 

1
K=

+
= n

N

nπ
θ .                                   (1.3) 

(j) Use os resultados dos dois últimos itens para mostrar que as frequências possíveis dos 

modos normais do sistema são dadas por, 

( )
 ),3,2,1( 

12
sen2 0 K=









+
= n

N

n
n

π
ωω .                        (1.4) 

Para chegar a esta equação, você terá que fazer algumas manipulações trigonométricas. 

(k) Parabéns, você acabou de resolver o problema matemático de encontrar os modos normais 

de vibração do sistema de N partículas presas a um fio! Este é um problema que foi 

resolvido pela primeira vez por Johann Bernoulli e seu filho Daniel Bernoulli no século 
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XVIII, constituindo a primeira vez na história da Mecânica em que se resolveu um 

problema para um sistema geral de N partículas ao invés de para uma única partícula. 

Você acabou de mostrar que quando o conjunto de N partículas presas ao fio está 

oscilando no n-ésimo modo normal, com frequência dada por (1.4), a amplitude do 

movimento da i-ésima partícula é dada por 

( )
 ),3,2,1( 

1
sen K=









+
= n

N

in
CA nin

π
,                           (1.5) 

onde Cn indica que a amplitude de oscilação do n-ésimo modo normal pode ter um valor 

diferente para cada modo. A solução geral que dá o deslocamento da i-ésima partícula 

quando todo o sistema está oscilando no n-ésimo modo normal é, portanto: 

tAty ninin ωcos)( = ,                                               (1.6) 

onde ωn e An são dados por (1.4) e (1.5) respectivamente. Tente mostrar agora, a partir das 

equações obtidas, que o número de modos normais diferentes do sistema é N. Dicas: a 

chave para a demonstração é mostrar que para n > N as equações não descrevem qualquer 

situação física nova. Você será ajudado em sua busca por uma demonstração se fizer o 

gráfico de ωn versus nπ/2(N + 1). 

(l) Considere o caso particular em que o número de partículas presas ao fio é N = 11. Use o 

Excel ou o seu programa de gráficos favorito para traçar, em um mesmo gráfico, as 

configurações das N partículas (isto é, os gráficos de yin versus N) para o primeiro modo 

normal do sistema (n = 1) nos instantes: t = 0, t = π/4ω1, t = π/2ω1, t = 3π/2ω1 e t = π/ω1. 

Considere que C1 = 1. 

(m) Repita o que foi feito no item anterior, só que agora para o segundo modo normal do 

sistema (n = 2), para os instantes de tempo t = 0, t = π/4ω2, t = π/2ω2, t = 3π/2ω2 e t = 

π/ω2. Considere que C2 = 1. 

 

Data de entrega da lista resolvida: 01/06/2012 (até a meia-noite) 

 

As discussões entre os alunos sobre as questões da lista são benvindas, mas cada aluno deve 
entregar sua resolução independentemente. 

 


