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• QUESTÕES PROPOSTAS

Os exemplos e problemas indicados, referem-se à referênciaprincipal (Griffiths, 3a.edição).

1. Alguns Conceitos e Propriedades Fundamentais das Ondas

Questão 1. Considere uma corda com densidade linear de massaµ, distendida sob uma
tensãoT e oscilando em relação à posição de equilíbrio (eixoz). Aplicando a segunda lei
de Newton a um elemento da corda e considerando pequena inclinação (de modo quesen θ

possa ser aproximado portan θ), mostre que o deslocamento transversalf de cada ponto da
corda, em relação à posição de equilíbrio, obedece à equação

∂2f

∂z2
=

1

v2

∂2f

∂t2
, onde v =

√

T

µ
.

Questão 2.a) Mostre que sef(z, t) descreve um pulso de forma (perfil) fixa movendo-se
movendo-se com velocidadeV no sentido+ ẑ, oargumentodef tem dependência funcional
z − V t, isto éf(z, t) = f(z − V t).
b) Mostre que, se o movimento do pulso é no sentido− ẑ, a dependência é do tipog(z, t) =
g(z + V t).
c) Mostre que as funções de onda dos 2 ítens anteriores obedecem à equação de onda da
questão 1, paraV = v (velocidade de propagação dos pulsos).
c) Dê alguns exemplos e contra-exemplos de funções de onda emuma dimensão.

Questão 3.Uma onda harmônica unidimensional, propagando-se na direção+ ẑ é expressa
por

F (z, t) = A cos (kz − ωt + δ).

Justificando a resposta em detalhe, mostre que a mesma onda propagando-se no sentido
contrário,− ẑ, pode ser expressa por

G(z, t) = A cos (− kz − ωt + δ).

Questão 4.Exemplo 9.1 e Problema 9.3.

Questão 5.Problema 9.2.

Questão 6.Considere duas cordas com densidades linearesu1 e u2, conectadas emz = 0
(contínuas) e uma onda harmônica incidente da corda 1 (z < 0) para a corda 2 (z > 0).
a) Escreva as funções de onda emz < 0 e emz > 0.
b) Quais são as condições de contorno emz = 0?
c) Determine as expressões das amplitudes das ondas refletida e transmitida em função da
amplitude da onda incidente.
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d) Justificando a resposta, interprete fisicamente o que ocorre seu1 > u2 e seu1 < u2.

Questão 7.a) Explique o conceito depolarizaçãode uma onda harmônica unidimensional.
Qual a expressão da função de onda?
b) Explique o que significa polarização linear e polarizaçãoelíptica (à esquerda e à direita).

Questão 8.Problema 9.8.

Questão 9. Considere uma corda com densidade volumétricaρ e uma onda harmônica
propagando-se na direção+ ẑ:

F (z, t) = A cos (kz − ωt).

a) Considerando um elemento de massa∆m da corda, mostre que a energia mecânica total
(cinética mais potencial) desse elemento pode ser expressapor

∆E =
1

2
∆m ω2A2.

b) Mostre que aintensidade(potência por unidade de área normal à direção de propagação)
pode ser expressa por

I =
1

2
ρ v ω2A2, onde v =

ω

k
.

Resultado fundamental: intensidade∝ (amplitude)2.

Questão 10.a) Dê a definição de frente de onda.
b) Dê a definição deonda plana.
c) A partir da definição de frente de onda e do fato de a intensidade ser proporcional ao
quadrado da amplitude da onda, mostre que a função de onda plana é expressa por

IF(~r, t) = IA ei(~k·~r−ωt),

ondeIA é uma constante complexa (independente der).
c) Repita o ítem anterior para umaonda esférica, mostrando que a função de onda é expressa
por

IF(~r, t) =
IA ei(~k·~r−ωt)

r
.

Questão 11.Para uma onda plana polarizada,

~IF(~r, t) = ~IA ei(~k·~r−ωt), ~IA = IA n̂,

demonstre os seguintes resultados:

a)
∂

∂t
~IF(~r, t) = −iω~IF(~r, t), b) ~∇ · ~IF(~r, t) = i~k · ~IF(~r, t),
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c) ~∇× ~IF(~r, t) = i~k × ~IF(~r, t), d) ~∇2 ~IF(~r, t) = −k2 ~IF(~r, t).

e) ~∇2 ~IF(~r, t) =
1

v2

∂2

∂t2
~IF(~r, t), v =

ω

k
.

2. Equação de Onda para os Campos Elétrico e Magnético no Vácuo

Questão 12.a) Escreva as equações de Maxwell correspondentes ao vácuo ena ausência de
cargas e correntes livres.
b) Mostre que os campos elétrico e magnético obedecem às seguintes equações de onda:

~∇2 ~E = µ0ǫ0
∂2 ~E

∂t2
, ~∇2 ~B = µ0ǫ0

∂2 ~B

∂t2
.

c) Mostre que a velocidade de propagação é

v =
1√
µ0ǫ0

≈ 300.000
Km

s
.

3. Ondas Eletromagnéticas Planas Monocromáticas

Questão 13.Mostre que as equações do ítem anterior possuem soluções do tipo (onda plana
polarizada):

~IF(~r, t) = ~IA ei(~k·~r−ωt).

Questão 14. Considere~E e ~B soluções da equação de onda na forma de ondas planas
monocromáticas, propagando-se na direçãok̂:

~IE(~r, t) = ~IE0 ei(~k·~r−ωt), ~IB(~r, t) = ~IB0 ei(~k·~r−ωt),
ω

k
= c.

a) A partir das equações de Maxwell para os divergentes de~E e ~B (Gauss), mostre que
~IE(~r, t) e ~IB(~r, t) são perpendiculares à direção de propagaçãok̂.
b) A partir da lei de Ampère-Maxwell, mostre que

~IB(~r, t) =
k̂ × ~IE(~r, t)

c
.

c) Expressando as amplitudes na forma polar,~IE0 = E0 eδE Ê e ~IB0 = B0 eδBB̂, mostre que

B0 =
E0

c
e δB = δE (campos em fase).

Questão 15.a) Explique e discuta o conceito de polarização de uma onda eletromagnética
(OEM).
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b) Sen̂ é o vetor de polarização de uma OEM plana monocromática, escreva as expressões
de ~IE(~r, t) e ~IB(~r, t) (utilize os resultados da questão 14).
c) Mostre que os campos físicos (reais), são dados por

~E(~r, t) = E0 cos (~k · ~r − ωt + δ) n̂, ~B(~r, t) =
E0

c
cos (~k · ~r − ωt + δ) k̂ × n̂.

Questão 16.Exemplo 9.2.

4. Energia e Momento em Ondas Eletromagnéticas

Questão 17.Considere uma OEM propagando-se na direçãoẑ com polarização na direção
x̂.
a) Escreva a expressão dos campos físicos~E(~r, t) e ~B(~r, t) (questão anterior, ítem c)
b) Mostre que a densidade volumétrica de energia transportada na direçãôz é dada por

dUem

dτ
= ǫ0E

2
0 cos2(kz − ωt + δ).

c) Mostre que o vetor de Poynting e a densidade volumétrica demomento, podem ser ex-
pressos por

~S =
dUem

dτ
~c,

d~pem

dτ
=

1

c

dUem

dτ
ẑ.

Questão 18.Mostre que os valores médios das grandezas da questão anterior, num ciclo de
oscilação são dados por

〈

dUem

dτ

〉

=
ǫ0

2
E2

0 ,
〈

~S
〉

=
1

2
c ǫ0 E2

0 ẑ,

〈

d~pem

dτ

〉

=
1

2c
ǫ0 E2

0 ẑ.

Questão 19.Defina intensidadeI de uma onda eletromagnética e mostre que

I =
〈

|~S|
〉

=
cǫ0

2
E2

0 .

Note que, de fato, intensidade∝ (amplitude)2.

Questão 20.Mostre que apressão da radiação, numa superfície completamente absorve-
dora, pode ser expressa por

Prad =
I

c
= c

ǫ0

2
E2

0 .

Questão 21.Problema 9.10.

Questão 22.Problema 9.12.

....................................................................................


