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RESUMO 
 

Quando um determinado sistema é agitado através de forças externas este vibrará, característica 

esta, que qualquer estrutura mecânica e certos circuitos eletrônicos possuem devidas suas 

freqüências naturais de oscilação. Este projeto teve como intuito analisar experimentalmente a 

resposta de um sistema oscilatório real na presença de uma força externa periódica, com base em 

um sistema do tipo massa-mola, além de desenvolver habilidades e adquirir conhecimentos técnicos 

da engenharia de instrumentação. 

Quando a freqüência da força externa se aproxima da freqüência natural do sistema, este poderá 

entrar em ressonância, causando o aumento das amplitudes de deslocamento e até mesmo o colapso 

do mesmo. 

Com a utilização de um carrinho, um trilho e mola, montou-se um oscilador em que a mola 

estava presa ao carrinho (que se movimenta sobre um trilho) e sua outra extremidade fixa a um 

braço móvel ligado a uma polia por um furo excêntrico, transferindo um movimento circular para 

um movimento oscilatório horizontal com velocidade de oscilação variável pelo motor utilizado. 

Uma caneta foi presa também ao carrinho a fim de desenhar o gráfico do movimento realizado 

pelo oscilador (vide figuras 01 e 02). Utilizou-se também ímãs nos trilhos com o intuito de 

aumentar o amortecimento. Para tal experimento, utilizou-se duas molas diferentes com coeficientes 

elásticos mNk /40,3431 =  e mNk /38,1742 =  determinados experimentalmente. 

 

 
 

O movimento descrito pelo simulador é dado por: 
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Figura 1: Desenho esquemático do oscilador. Figura 2: Foto real do oscilador. 
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ω  é a freqüência natural do sistema (em srad / ); 

0F  é a máxima força externa (em N ); 

m  é a massa do carrinho (em Kg ); 

ω é a freqüência de excitação da força externa (em srad / ); 

b  é o coeficiente de amortecimento do sistema (em sKg / ); 

t  é o tempo (em s ); 

ϕ  é a fase do movimento (em rad ); 

k  é o coeficiente de elasticidade da mola (em mN / ); 

x  é o deslocamento do carrinho (em m ). 

 

Através dos gráficos obtidos experimentalmente (vide figuras 03 e 04) analisou-se a resposta do 

sistema. Tal resposta foi obtida variando a freqüência da força externa, ou seja, aumentando 

gradativamente a velocidade do motor. Essa freqüência iniciou-se com um valor abaixo da 

freqüência natural (aproximadamente 10 srad / ) até um valor acima (aproximadamente 40 

srad / ). Pelos gráficos nota-se o aumento da amplitude até chegar ao seu valor máximo e depois 

um decaimento. Quando tal valor é máximo, ocorre o fenômeno denominado ressonância, quando a 

freqüência externa atinge a freqüência natural do sistema.  

 

 
 

Quando não há amortecimento no sistema, suas amplitudes máximas tenderão ao infinito, 

quando este entra em ressonância. Mas quando há o amortecimento, tais amplitudes possuirão 

valores finitos, facilitando a análise do movimento oscilatório. 

 
 
 

Figura 3: Gráfico da 

ressonância com a mola (1). 

Figura 4: Gráfico da 

ressonância com a mola (2). 
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