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Oscilações Forçadas – Resumo Teórico 

 
 

Nesse tipo de oscilação é introduzido uma força externa oscilante, com frequência qualquer, 

geralmente chamada de �. 

Há dois tipos: amortecido e não amortecido. 

Não amortecido 

Neste caso, temos a segunda lei de Newton, que gera a equação diferencial. 

�� =	−�� + 
� cos����	 	⇔ ������ +���� = 	
�� cos����  

A solução geral dessa equação é: 

���� = 	 
�����² − �²� cos���� + �������� + ��  

Onde existem duas constantes que devem ser determinadas a partir de condições iniciais do 

sistema: � e � 

Observação: caso a força externa seja em função de um seno, basta trocar todos os cossenos 

por senos. (Exercício 1 da lista 3) 

 

Amortecido 

Novamente, o método de obtenção da equação diferencial é o mesmo: a segunda lei de 

Newton. A equação fica da forma: ������ + � ���� +	���� = 	
�� cos����  

Durante a resolução da equação, a solução é dividida em duas partes: transiente e 

estacionária. 

A solução transiente é aquela estudada na P2, e depende de qual caso de amortecimento está 

presente no sistema. Basta comparar �� e 
�� e escolher qual equação é relevante. Ela recebe 

esse nome pois para tempos muito grandes ela é irrelevante. Lembra que todas as equações 

tendem a zero? Recupere seu resumo da P2! 

A solução estacionária é assim: 

� !"��� = #��� cos$�� + ����%  

Onde: 

#��� = 	 
��&���² − �²�² + �²�²
���� = 	−�'��( ) ����² − �²*

 

É gigantesco? É, mas pelo menos tem formulário. 



Ela recebe esse nome pois é a solução que vai descrever o sistema depois de um tempo, já que 

a transiente tende a zero. Note que a solução estacionária não depende das condições iniciais. 

A solução geral é a soma das duas soluções, estacionária e transiente. ���� = 	�"+,-!��� +	� !"��� 
Então, no caso subcrítico, por exemplo, teríamos 

�"+,-!��� = �.−�2� cos���+�� 
	⇔ 	���� = 	�.−�2� cos���+��+ 	#$�%cos 0��+�$�%1 

 

Ressonância 

A ressonância é o efeito da amplitude depender da frequência da força externa. A frequência 

de ressonância é a frequência em que a amplitude é máxima. Para obter essa relação, basta 

usar os conhecimentos de cálculo para achar o máximo da expressão da amplitude. 

No caso sem amortecimento é fácil, a frequência de ressonância é: �+ = �� 

Note que, sem amortecimento, a amplitude tende a infinito! O que faz sentido se você pensar 

que a força externa está aumentando a energia do sistema, mas ela não é dissipada. 

No caso com amortecimento, a frequência de ressonância é: 

�+ =	2��� −	��2  

Note que é bem parecido com a expressão da frequência � = 	3��� −	�45  

Oscilações acopladas e modos normais 

Em oscilações com mais de uma partícula, quando acopladas, geram um sistema de equações 

diferenciais. Esse sistema pode ter mais de uma solução, chamados modos normais. Na 

maioria das vezes, para simplificar, trataremos de um sistema com 2 partículas e sem atrito, 

dando origem a 2 modos normais. 

Eles recebem nomes de modo simétrico, e modo antissimétrico. 

Para resolver o sistema de equações, a técnica comum é a partir das duas equações, gerar 

duas novas a partir de uma soma e uma subtração, e após isso, fazer uma mudança de 

variável. 

Entretanto, após analisar o material da disciplina, a maioria dos problemas se referem a dois 

casos: 

  



Pêndulos iguais acoplados por uma mola 

 
Esse sistema possui 2 modos normais: 

Simétrico: 67 = 68 

�� = 3(9  

Antissimétrico: 67 =	−68 

�� = 2(9 + 2 �� 

E em ambos os casos, é um MHS comum: �: = #������ + �� 
 

Mas e quando o sistema não oscila em um modo normal? O caso geral é uma combinação 

(linear) entre modos normais: �:��� = 	#: cos���� +	�:� +	#� cos���� + ��� ����� = 	#: cos���� +	�:� −	#� cos���� + ��� 
 

Massas entre 3 molas 

 
As equações são iguais ao caso anterior, mas as frequências são diferentes: 

Simétrico: 67 = 68 

�� = 2�� 

Antissimétrico: 67 =	−68 

�� = 23��  


