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O estudo de fenômenos oscilatórios é de grande importância em diversas áreas do conhecimento. A solução
ou o entendimento de muitos problemas que cientistas e engenheiros enfrentam no dia-a-dia são equacionados,
analógica ou literalmente, através de um movimento do tipo oscilatório. A descrição de movimentos desta natureza possui notória contribuição para a formação matemática e conceitual do estudante e para a resolução
de problemas do dia-a-dia nas mais diversas áreas. Neste trabalho, propomos uma abordagem teórica e experimental envolvendo o fenômeno de oscilações harmônicas em duas dimensões que pode ser facilmente realizada
em sala de aula em curso de mecânica clássica. A trajetória descrita a partir das possı́veis soluções para a
equação do movimento oscilatório em duas dimensões foi demonstrada utilizando as curvas de Lissajous. As
curvas estudadas foram obtidas através de um aparato experimental relativamente simples e acessı́vel na maioria
dos laboratórios didáticos de fı́sica.
Palavras-chave: oscilador harmônico, curvas de Lissajous.
The study of oscillatory phenomena is an important topic in several areas of knowledge. The understanding
and the solution of many problems that scientists and engineers confront nowadays can be formulated, at least
as an analogy, in terms of an oscillatory movement. The description of the motion of this nature has remarkable
contributions to the mathematical and conceptual formation of the students and for solving daily problems in
several areas. In this paper we propose a theoretical and experimental approach involving the phenomenon of
harmonic oscillations in two dimensions. Lissajous curves were used as experimental demonstration of the resulting trajectories. These curves were obtained from relatively simple experimental apparatus, which is aﬀordable
in most teaching laboratories of physics.
Keywords: harmonic oscillator, Lissajous curves.

1. Introdução
Definem-se como movimentos oscilatórios aqueles que
apresentam periodicidade de uma ou mais grandezas
que descrevem o movimento. Estas grandezas apresentam um valor máximo definido como amplitude que por
sua vez possui um caráter inversor (apresentando valores positivos e negativos). Deste modo, a grandeza que
caracteriza o movimento varia entre máximos valores
positivos e negativos. Se a periodicidade da oscilação
ocorrer de forma ordenada e regular, o fenômeno é conhecido como harmônico, mesmo que a amplitude de
oscilação possa ser constante ou variável [1].
Os diferentes movimentos harmônicos são definidos
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em termos dos tipos de forças que atuam sobre o sistema, isto é, sob a ação de uma força restauradora
interna (movimento harmônico simples – MHS), juntamente com uma força amortecedora externa (movimento harmônico amortecido – MHA) ou ainda sob a
ação conjunta de uma força impulsora externa (movimento harmônico forçado – MHF) [1].
O estudo de movimentos oscilatórios de diferentes naturezas constitui um profı́cuo panorama para a
formação do estudante. A abordagem destes problemas
pode ser contextualizada uma vez que está relacionada
á fenômenos comuns e/ou aplicações nas mais diversas
áreas do conhecimento [1, 2]. Este estudo pode envolver ainda um formalismo e cálculos matemáticos [3]
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que se tornam gradativamente mais complexos, à medida que novas variáveis são consideradas e/ou envolvidas no problema, possibilitando assim uma evolução
gradual no desenvolvimento, análise e solução dos problemas.
Poucos trabalhos na literatura têm abordado movimentos oscilatórios de diferentes tipos propondo experimentos simples que possibilitem seu estudo em laboratório didático de fı́sica [37]. Embora seja constantemente apontado como um importante tópico para o
ensino é constantemente desvalorizado ou ainda simplificado de modo extremo, prejudicando o processo de
aprendizagem e desenvolvimento do aluno [1,5]. Alguns
tópicos relacionados a movimento oscilatório sequer são
discutidos em livros textos usuais de Fı́sica inclusive de
nı́vel mais avançado [4].
Neste contexto uma ferramenta muito útil para auxiliar a atividade docente é o uso de experimentos
didáticos simplificados que assumem um importante
papel no processo de ensino e aprendizagem. Alguns
autores [1] apontam que fatores como: ausência de sofisticação instrumental tem acarretado um desencanto
por parte de estudantes com a atividade proposta em
laboratório, entretanto nem todo experimento didático
é passı́vel de uma coleta de dados criteriosa que possibilite uma análise concreta dos dados obtidos, assumindo
assim um papel mais qualitativo no intuito de demonstrar a fenomenologia abordada.
O experimento proposto neste trabalho assume em
primeiro instante um caráter qualitativo, no qual o
resultado de um movimento oscilatório em duas dimensões é representado em termos da trajetória descrita por um ponto de luz laser, resultando nas conhecidas curvas de Lissajous. Este simples experimento
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pode ser utilizado como ferramenta em sala de aula,
para demonstrar a trajetória final descrita por corpo
sujeito a um movimento harmônico simples em 2D.
A abordagem qualitativa de experimentos pode causar determinadas dificuldades inerentes à sua análise
[8]. Nesse sentido, torna-se importante vincular a imagem observada com aquilo que foi predito pela teoria
ensinada, podendo assim melhor predispor o aluno a
compromissos epistemológicos tais como a coerência e
a procura por generalizações [4,8].
As curvas de Lissajous podem também ser utilizadas em outros temas de aulas, não só como auxı́lio à
mecânica clássica, mas também em estudos de ondulatória e até mesmo em laboratório de fı́sica para exemplificar o funcionamento de um osciloscópio. Entretanto, o foco deste trabalho está na análise das soluções
matemáticas do movimento e demonstração prática (representação) destas soluções por meio das curvas de
Lissajous.
As curvas de Lissajous são assim chamadas em
homenagem a Jules Antoine Lissajous (1822-1880),
Fig. 1(a). Lissajous graduou-se pela École Normale
Supérieure de Paris na França em 1841 tornando-se
mais tarde professor de fı́sica na Lycée Saint-Louis em
Paris [9]. Seus principais estudos foram dedicados à
área de vibrações e som.
Em 1855 J.A. Lissajous desenvolveu um simples
método óptico para estudar de vibrações, descrito na
Fig. 1(b). Ao prender um pequeno espelho em um objeto em vibração (diapasão) isto fornecia uma vibração
ao feixe em determinada direção. O mesmo feixe de luz
continuando sua trajetória era focado em outro espelho
fornecendo mais uma direção de vibração diferente da
primeira [9].

Figura 1 - (a) Foto de Jules A. Lissajous [10] e (b) Montagem experimental de Lissajous [11] para estudo de sons, utilizando dois
diapasões como fontes de oscilação e feixe de luz.

Uma abordagem teórica e experimental do oscilador harmônico em duas dimensões utilizando as curvas de Lissajous

Como resultado desta configuração era possı́vel ao
projetar o feixe em um anteparo visualizar um padrão
bidimensional formado como resultado visual da combinação de 2 vibrações [9]. Esta idéia simples – foi
precursora do moderno osciloscópio – foi uma novidade
no tempo de Lissajous, até então o estudo do som era
restrito a processo de audição, isto é, ao ouvido humano, assim Lissajous literalmente tornou possı́vel “ver
o som” [9].
O trabalho de Lissajous foi parabenizado por seus
contemporâneos, discutido e utilizados por muitos
fı́sicos em seus trabalhos sobre acústica [9]. Em 1873
lhe rendeu o prêmio “Lacaze Prize” por seus belı́ssimos
experimentos e seu método chegou a ser exibido na Paris Universal Exposition em 1867 [9].
Neste trabalho apresentaremos um arranjo experimental bastante simples e de baixo custo, acessı́vel
em grande parte dos laboratórios didáticos de fı́sica, e
também que tenha como objetivo possibilitar ao aluno
uma visualização prática da trajetória resultante de
um movimento oscilatório bidimensional (2D). Esta trajetória foi inicialmente prevista pela teoria e determinada pela solução das equações de movimento, obtidas
aplicando as leis de Newton, para dadas condições. O
desenvolvimento teórico foi apresentado neste trabalho
sem omitir a sua complexidade, evitando o uso de simplificações que possam vir a atrapalhar o processo de
aprendizagem e aplicação de determinados conceitos.

2.

constante elástica da mola e r o vetor posição que localiza a massa M no sistema cartesiano xy
F = −kr.

(1)

Reescrevendo o r em termos de suas componentes,
obtemos para F
F = −kxî − ky ĵ.

(2)

A Eq. (2) indica que atuando sobre a partı́cula
de massa M existem duas forças restauradoras distintas, cuja ação conjunta resulta no movimento observado
sob ação da força resultante F. Assim, para facilitar a
análise de movimento podemos estudar o movimento da
partı́cula separadamente ao longo do eixo x e depois ao
longo do eixo y, o resultado da sobreposição destes dois
movimentos resulta no movimento final descrito pela
partı́cula. Este raciocı́nio é análogo ao realizado no estudo de lançamento de projéteis, no qual resolvemos
e compreendemos o movimento final analisando o que
ocorre com o projétil ao longo da horizontal e depois ao
longo da vertical, ou vice-versa.
Desprezando o caráter vetorial, temos então
• em x:
∑

d2 x
Fx = max , Fx = m 2 ,
dt
d2 x
d2 x
k
−kx = m 2 ,
+
x = 0,
dt
dt2
m

Abordagem teórica

Consideremos o movimento de uma partı́cula de massa
M que possui dois graus de liberdade, e se encontra
sujeita a ação de forças restauradoras proporcionais ao
deslocamento. A Fig. 2 ilustra um modelo que descreve
a situação proposta.
A força restauradora F atuante sobre a massa M
pode ser expressa pela Eq. (1), onde k representa a
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(3)

• em y:
∑

d2 y
Fy = may , Fy = m 2 ,
dt
d2 y
d2 y
k
−ky = m 2 ,
+ y = 0.
dt
dt2
m

(4)

Figura 2 - Esquema representativo de uma massa M submetida a duas forças restauradoras, cujo movimento possui dois graus de
liberdade. (a) sistema em equilı́brio e (b) sistema deslocado com relação à origem.

2302-4

Cena et al.

Note que as Eqs. (3) e (4) são matematicamente idênticas, fisicamente descrevem um movimento
harmônico simples em direções distintas, e possuem
mesmo tipo de solução. Adotemos a Eq. (3) para determinar sua solução.√
k
m;

Definindo: ω0 =
como sendo a frequência angular de oscilação, temos a Eq. (3) reescrita como
d2 x
+ ω02 x = 0.
dt2

(5)

A Eq. (5) é uma equação diferencial homogênea de
segunda ordem cuja solução descreverá o movimento
da partı́cula M ao longo eixo x. A função solução da
Eq. (5) deve ser derivável até segunda ordem e satisfazer a condição de que a soma da própria função com a
sua segunda derivada seja igual à zero. Esta condição
só será satisfeita se a função ao ser derivada apresente como parte do resultado da derivação a própria
função [12].
A função que pode satisfazer estas condições será
uma função do tipo exponencial, assim temos

Utilizando a identidade de Euler (e±iθ = cos θ ±
isen θ) e um pouco de desenvolvimento algébrico,
x = a1 [cos (ω0 t) + isen (ω0 t)] +
a2 [cos (ω0 t) − isen (ω0 t)] ,
x = [a1 + a2 ] cos (ω0 t) + i [a1 − a2 ] sen (ω0 t) ,
x = c1 cos (ω0 t) + c2 sen (ω0 t) .
(12)
Note que os termos que são constantes na equação
são renomeados de acordo com a necessidade não afetando a solução da equação ou o significado fı́sico que
representa. Assim, definimos
{

c1 = A cos (α) ,
c2 = Asen (α) .

Substituindo as definições da Eq.
(13) na
Eq.
(12), utilizando a relação trigonométrica
[cos (a − b) = cos (a) cos (b) + sen (a) sen (b)] e um
pouco de desenvolvimento algébrico, obtemos
x = A cos (ωo t) cos (α) + Asen (ωo t) sen (α) ,
x = A cos (ω0 t − α) .

kt

x=e ,

(6)

k é uma constante pertencente ao conjunto dos números
reais.
Derivando a Eq. (6) obtemos

Substituindo a Eq. (6) e o resultado de sua segunda
derivada na Eq. (5), obtemos
k 2 ekt + ω02 ekt = 0.

(7)

Para que a Eq. (7) seja satisfeita é necessário que
k 2 + ω02 = 0.

(8)

k = ±iω0 .

(9)

Logo

(14)

A Eq. (14) é a solução da Eq. (5), esta descreve o
movimento da partı́cula M ao longo do eixo x. O ângulo
α descreve o ângulo de fase do movimento. Analogamente temos para o eixo y
y = B cos (ω0 t − β) .

dx
d2 x
= kekt ,
= k 2 ekt .
dt
dt2

(13)

(15)

Logo, a partı́cula M apresenta um movimento oscilatório bidimensional de mesma frequência ω0 mas,
amplitudes e fases diferentes.
Para descrever o caminho percorrido pela partı́cula
no plano xy, ou seja, a trajetória descrita. Devemos
combinar as Eqs. (14) e (15) eliminando o termo referente ao tempo nas duas equações [13]. Somando zero
[−α + α] na Eq. (15) e com algum desenvolvimento
algébrico, temos
y = B cos (ω0 t − α + α − β) ,
y = B cos [(ω0 t − α) + (α − β)] ,
y = B cos (ω0 t − α) cos (α − β) −
Bsen (ω0 t − α) sen (α − β) .

(16)

Definindo γ = α − β e utilizando a Eq. (14) onde
cos (ω0 t − α) = x/A

Desta forma a Eq. (6) torna-se
x = e±iω0 t ,

(10)

x = a1 eiω0 t + a2 e−iω0 t .

(11)

ou ainda

[
]1
x
cos (γ) − B 1 − cos2 (ω0 t − α) 2 sen (γ) ,
A
[
]1
x2 2
x
y = B cos (γ) − B 1 − 2 sen (γ) ,
A
A
[ 2
]1
(17)
Ay − Bx cos (γ) = −B A − x2 2 sen (γ) .
y=B
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Elevando ao quadrado e rearranjando os termos
A2 y 2 − 2AyBx cos (γ) + B 2 x2 cos2 (γ) =
A2 B 2 sen2 (γ) − B 2 x2 sen2 (γ) ,
B 2 x2 − 2ABxy cos (γ) + A2 y 2 =
A2 B 2 sen2 (γ) .

(18)

A Eq. (18) representa a trajetória descrita pela partı́cula M , considerado a mesma frequência angular de
oscilação para as direções x e y. Nestas condições a
forma do movimento da partı́cula será determinada pela
amplitude (A e/ou B) e ângulo de fase γ da oscilação.
Abordagens análogas para a solução do problema de
oscilação harmônica em duas dimensões, aqui proposto
e apresentado, podem também ser facilmente encontradas em livros textos de mecânica clássica [12-15].

3.

Parte experimental

O experimento proposto neste trabalho foi baseado em
um conhecido aparato comumente utilizado em feiras
de ciências para demonstrar a formação das curvas de
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Lissajous utilizando um laser e uma lata, conforme descrito na literatura [16].
O experimento empregado para produzir as Curvas
de Lissajous foi montado utilizando os materiais ilustrados na Fig. 3. Como fonte de “vibração” empregamos
um alto-falante do tipo oval da Bravox, Fig. 3(a), este
alto-falante foi alimentado por um gerador de funções
com amplificador interno, Fig. 3(b).
Utilizando uma luva de látex cirúrgica a parte superior do alto-falante foi envolvida, formando uma espécie
de cama elástica sobre a “boca” do alto-falante, e sobre a superfı́cie esticada da luva que forma a “cama
elástica” foi colado 3 (três) espelhos planos em diferentes posições, Fig. 3(c) Uma caneta laser vermelho
foi fixa em um suporte universal de modo a regular o
ângulo de incidência do laser sobre o espelho e posicionamento do feixe incidente, Fig. 3(d).
A Fig. 4 ilustra o aparato final montado com descrição de cada um de seus componentes. A operação do
experimento foi bastante simples, após incidir o feixe de
laser sobre o espelho desejado, no gerador de funções
foi alterado a frequência da onda fornecida para o altofalante girando o botão de controle da frequência do
canal de saı́da que está conectado ao alto-falante.

Figura 3 - Aparato experimental utilizado: (a) Alto-falante oval da Bravox, (b) Gerador de funções, (c) alto-falante coberto com luva
de látex e espelhos posicionados e (d) caneta laser apontada para o alto-falante com espelhos.

2302-6

Cena et al.

observadas
Finalmente com as luzes da sala apagada o feixe de
laser foi projetado no teto da sala regulando o ângulo
de incidência sobre o espelho assim foi observada a
formação das curvas de Lissajous. O registro das imagens foi realizado através de fotos utilizando câmera
digital comum.

4.

Figura 4 - Aparato experimental utilizado para visualização das
curvas de Lissajous.

Nesta configuração o tipo de onda fornecida (quadrada, senoidal ou triangular) não influencia o resultado observado, pois o alto-falante possui apenas um
modo de vibração (perpendicular ao seu “raio”). Normalmente em laboratórios de ensino utiliza-se uma configuração análoga àquela montada por Jules A. Lissajou, onde dois alto-falantes são utilizados para o experimento no lugar dos diapasões da Fig. 1, assim a forma
de onda empregada influenciará o resultado observado.
Em nosso experimento o efeito observado será resultado da vibração da superfı́cie elástica da luva, que
causa o movimento em 2 ou 3 dimensões do espelho
a ela acoplado, responsável pela formação das figuras

Resultados

Os resultados obtidos foram constituı́dos de diferentes
formas geométricas, a Tabela 1 apresenta as fotos das
curvas de Lissajous obtidas. Considerando que os movimentos oscilatórios nas direções xy possuam a mesma
frequência de oscilação ω0 , as formas geométricas obtidas para a trajetória resultante dependerá apenas da
diferença de fase γ entre eles. A resolução da Eq. (18)
considerando ωx = ωy = ω0 e diferentes valores de
γ também estão apresentados na Tabela 1 para comparação.
Os resultados demonstram que as formas
geométricas, previstas pela solução da Eq. (18), de
reta (γ = 0ou γ = ±π) e elipse (γ = ±π/2) foram obtidas com sucesso em nosso experimento, apenas para
a forma circular (A = B e γ = ±π/2) que exigia uma
amplitude de oscilação na direção x e y iguais que foi
observado uma sutil distorção no formato do cı́rculo,
possivelmente associado a uma pequena diferença entre
as amplitudes A e B.

Tabela 1 - Curvas de Lissajous obtidas e a resolução da Eq. (18) com a forma geométrica correspondente para diferentes defasagens e
frequência de oscilação igual.
Condições e solução da Eq. (18)
Se γ = ± π2
B 2 x2 + A2 y 2 = A2 B 2
x2
A2

+

y2
B2

=1

Se A = B e γ = ±π/2
x2 + y 2 = A 2

Se γ = 0 ou γ = ±π
B 2 x2 − 2ABxy + A2 y 2 = 0
Assim:
(
)
Bx − Ay 2 = 0
Bx − Ay = 0
y= B
x
A

Forma geométrica esperada

Forma geométrica obtida
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As figuras obtidas inicialmente exigem como
condição de movimento algo muito particular, ou seja,
que as frequências angulares de oscilação sejam iguais
(ωx = ωy = ω0 ). Entretanto, a maioria dos movimentos oscilatórios bidimensionais, em geral, apresentam
frequências angulares de oscilação diferentes de modo
que as Eqs. (14) e (15) devem ser reescritas como
x = A cos (ωx t − α) ,

(19)

y = B cos (ωy t − β) .

(20)

Nestas situações a trajetória do movimento se torna
uma curva um tanto mais complexa de difı́cil solução
matemática. A curva formada será fechada se o movimento se repetir em intervalos regulares de tempo e a
relação entre as frequências angulares forem uma fração
racional, caso contrário obtém-se uma curva aberta e a
partı́cula em movimento nunca passará duas vezes pelo
mesmo ponto [13].
A Tabela 2 mostra algumas condições para o movimento resultante da partı́cula quando ωy = 2ωx (musicalmente falando, quando as 2 vibrações são uma oitava parte [9]). Nestas condições a forma da curva
de Lissajous dependerá novamente da diferença de fase
γ = α − β.
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Supondo um caso onde α = π/2 e β = 0, podemos
reescrever as Eqs. (19) e (20) como
x = A cos (ωx t − π/2) ,

(21)

y = B cos (2ωx t) .

(22)

Utilizando a identidade trigonométrica cos (a − b) =
cos (a) cos (b) + sen (a) sen (b) na Eq. (21), obtemos
x = A [cos (ωx t) cos (π/2) + sen (ωx t) sen (π/2)] ,
x = A [cos (ωx t) 0 + sen (ωx t) 1] ,
x = A [0 + sen (ωx t)] ,
x = Asen (ωx t) .

(23)

Utilizando também a identidade trigonométrica
cos (2u) = 1 − 2.sen2 (u) na Eq. (22), obtemos
y = B cos (2ωx t) ,
[
]
y = B 1 − 2sen2 (2ωx t) .

(24)

Combinando as Eqs. (23) e (24), encontramos para
a trajetória resultante

Tabela 2 - Curvas de Lissajous obtidas e forma geométrica correspondente [13] para diferentes defasagens e frequência de oscilação
diferentes.
Condições e solução da Eq. (18)
Se ωy = 2ωx e γ = π/2

Se ωy = 2ωx e γ = π/3

Se ωy = 2ωx e γ = 0

Forma geométrica esperada

Forma geométrica obtida
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[
( x )2 ]
y =B 1−2
.
A

(25)

A Eq. (25) descreve uma parábola, conforme ilustrado na Fig. 2, o formato da parábola dependerá da
diferença de fase γ e das amplitudes do movimento.
Os resultados obtidos que demonstram a formação
de curvas aproximadamente parabólicas estão ilustrados na Tabela 2. A obtenção de curvas do tipo parabólico apresentou uma distorção mais acentuada em
comparação com as curvas anteriores. Para que estas
curvas sejam formadas a solução do movimento exige
que parâmetros, como a frequência angular de oscilação
apresente determinadas condições para sua formação.
Este é um parâmetro que não temos liberdade de controle no experimento, fato que leva a um maior grau de
dificuldade na obtenção destas curvas.
A sutil distorção observada nas curvas obtidas, embora pequenas, foram evidentes. Entretanto, ainda assim o experimento demonstra grande potencial para
exemplificação do fenômeno de oscilação bidimensional
e possibilita discussões em torno da influência do novo
parâmetro que foi alterado sobre a trajetória resultante
descrita e fatores que podem estar contribuindo para as
distorções observadas.
Usualmente, as curvas de Lissajous exibem formatos
mais complexos formando belı́ssimos padrões de movimento. Tais padrões são normalmente apresentados em
feiras de ciência, onde um caráter mais lúdico do experimento é tomado como foco.
O experimento aqui proposto também é apto a gerar curvas deste tipo, conforme ilustrado pela Fig. 5,
entretanto a solução matemática para este caso assume
grande complexidade não sendo abordada neste trabalho.

rimentais. Objetivando analisar quais os fatores que
podem contribuir ou afetar o formato da imagem.
As curvas obtidas neste trabalho foram idênticas
para os espelhos posicionados próximos a borda do altofalante, onde mudanças na frequência de onda fornecida para o alto-falante afetava significativamente o formato das figuras. O espelho central foi pouco afetado
pelas mudanças na frequência da onda, gerando imagens similares àquela ilustrada na Fig. 4, não sendo
possı́vel controlar a imagens formadas de modo a obter
os padrões apresentados nas Tabelas 1 e 2.
Para o leitor que deseje se familiarizar mais com a
teoria e a obtenção de curvas em diferentes formatos,
recomendamos como ferramenta complementar para o
estudo o sı́tio “Math World Wolfram” [17].

5.

Conclusões

As curvas de Lissajous geradas pelo experimento proposto são passı́veis de manipulação quanto a sua forma
pela simples alteração na frequência da onda fornecida
para o alto-falante. As imagens obtidas puderam ser
comparadas com aquelas previstas pela teoria, o que
possibilita grande abertura para discussão dos dados
e parâmetros experimentais que afetam o movimento
oscilatório bidimensional.
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