
como a serragem se acumula em cada placa?

FIGURAS DE CHLADNI

O CASO MAIS SIMPLES DA 
CORDA VIBRANTE

A corda vibrante, que vemos nos instru-
mentos de corda como violão, guitarra, pia-
no e harpa, é uma versão mais simples do 
fenômeno que ocorre aqui. Quando toca-
mos uma corda, ela vibra combinando dife-
rentes modos de vibração. 

A maneira como esses modos são combi-
nados é que dá o timbre sonoro, que nos 
faz distinguir o som de um instrumento. E o 
timbre pode ser alterado bastando tocar a 
corda de maneiras diferentes: por exemplo, 
o som da corda de violão é mais “metálico” 
quando a tocamos perto do traste.

A nota produzida por uma corda vibrante 
é a frequência de seu modo fundamental. 
Os outros modos de vibração, chamados de 
harmônicos, vibram em outras frequências, 
em geral mais altas. Cada modo de vibra-
ção tem seus pontos nodais, onde a corda 
fica parada.

Este experimento foi inventado há cerca de 200 anos por Ernst Florens Friedrich Chladni, um físico ale-
mão, para visualizar os diferentes modos de vibração das placas metálicas. O arco do violino provoca 
a vibração da placa e a areia se deposita sobre os pontos que permanecem parados (pontos nodais) 
formando belos desenhos: as figuras de Chladni.

Um modelo matemático descrevendo este fenômeno era desconhecido na época em que Chladni criou 
o experimento. Napoleão Bonaparte, que se interessava por ciências, ofereceu um prêmio para quem 
desenvolvesse uma teoria matemática satisfatória sobre as vibrações de uma placa. O prêmio coube a 
Sophie Germain, que modelou o problema com uma equação diferencial parcial de ordem 4 em 1815. 
Posteriormente, em 1850, G. R. Kirchhoff deu um tratamento mais acurado às condições de contorno 
do problema.

Para destacar o encanto provocado por esse fenômeno, bastaria citar Mary Désirée Waller, que pu-
blicou 31 artigos sobre o assunto! Mas muitos físicos famosos se interessaram por esse problema de 
vibrações: Savart, Strenhlke, Faraday, Koenig, Debye, Young, Flugge, Wood, Andrade, entre outros.

Quem são m e n?
Suponha que a placa esteja delimitada por 

[0,]x[0,], e a amplitude em cada ponto seja 
proporcional a sen(nx) sen(my).

Placa com bordo fixo vibrandoVIBRAÇÕES DE MEMBRANAS
Quando uma membrana vibra, ela o faz segundo 
uma combinação de modos de vibração. Em geral, o 
que vemos é explicado pelo modo predominante, ou 
modo fundamental. 

Para entender isso, temos que admitir primeiro que 
o movimento pode ser descrito por uma função que 
diz a altura da placa em cada um de seus pontos e 
em cada instante de tempo. Se h denotar essa al-
tura, escreve-se h(x,y,t) para indicar a dependência 
espacial e temporal dessa altura.

Nos modelos de membrana elástica, regidos pela fa-
mosa equação da onda (a mesma que serve para ex-
plicar os fenômenos eletromagnéticos), cada modo 
de vibração é dado por uma função que é o produto 
de duas funções: uma apenas espacial, independen-

te do tempo, e outra temporal, independente do es-
paço. Em linguagem matemática, escreve-se 

h(x,y,t) = p(x,y)q(t). 
Nesses modelos, a função temporal q(t) é uma osci-
lação senoidal, por exemplo q(t) = sen(wt), em que 
w é a frequência do modo de vibração. A frequên-
cia fundamental é a frequência de vibração do modo 
fundamental.

Note que em todos os pontos onde a função espacial 
p(x,y) se anula a função h também se anula, em qual-
quer instante t (pois zero multiplicado por qualquer 
coisa é sempre zero!). Isto significa que os pontos 
em que p(x,y) se anula são estáticos. Esses pontos, 
em geral, formam um trançado de linhas, que são 
chamadas de linhas nodais. A serragem se acumula 
exatamente nessas linhas nodais!


