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2.1. Sinais e Ondas

1.1 Associar um sinal a uma perturbação que ocorre localmente, de curta ou longa
duração, e que pode ser usado para comunicar, identificando exemplos.
1.2 Identificar uma onda com a propagação de um sinal num meio, com transporte
de energia, e cuja velocidade de propagação depende de características do meio.
1.3 Distinguir ondas longitudinais de transversais, dando exemplos.
1.4 Distinguir ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas.
1.5 Identificar uma onda periódica como a que resulta da emissão repetida de um
sinal em intervalos regulares.
1.6 Associar um sinal harmónico (sinusoidal) ao sinal descrito por uma função do
tipo y = A sin(w t), definindo amplitude de oscilação e frequência angular e
relacionando a frequência angular com o período e com a frequência.
1.7 Indicar que a energia de um sinal harmónico depende da amplitude de oscilação
e da frequência do sinal.
1.8 Associar uma onda harmónica (ou sinusoidal) à propagação de um sinal
harmónico no espaço, indicando que a frequência de vibração não se altera e
depende apenas da frequência da fonte.
1.9 Concluir, a partir de representações de ondas, que uma onda complexa pode ser
descrita como a sobreposição de ondas harmónicas.
1.10 Associar período e comprimento de onda à periodicidade temporal e à
periodicidade espacial da onda, respetivamente.
1.11 Relacionar frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação e
concluir que a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais
quando a velocidade de propagação de uma onda é constante, ou seja, quando ela
se propaga num meio homogéneo.
1.12 Identificar diferentes pontos do espaço no mesmo estado de vibração na
representação gráfica de uma onda num determinado instante.
1.13 Interpretar um sinal sonoro no ar como resultado da vibração do meio, de cuja
propagação resulta uma onda longitudinal que se forma por sucessivas compressões
e rarefações do meio (variações de pressão).
1.14 Identificar um sinal sonoro sinusoidal com a variação temporal da pressão num
ponto do meio, descrita por P(t) = P0 sin (w t) ,associando a amplitude de pressão,
P0, à intensidade do som originado e a frequência à altura do som.
1.15 Justificar, por comparação das direções de vibração e propagação, que, nos
meios líquidos ou gasosos, as ondas sonoras são longitudinais.
1.16 Associar os termos sons puros e sons complexos respetivamente a ondas
sonoras harmónicas e complexas.
1.17 Aplicar os conceitos de frequência, amplitude, comprimento de onda e
velocidade de propagação na resolução de questões sobre ondas harmónicas,
incluindo interpretação gráfica.
1.18 Indicar que um microfone transforma um sinal mecânico num sinal elétrico e
que um altifalante transforma um sinal elétrico num sinal sonoro.


