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q O jogo atual de tênis originou-se no século XIX, na Inglaterra.
partir do ano de 1900, surge a Taça Davis: campeonato mundi
dividido nas regiões Americana, Europeia e Oriental.

q O Tênis é praticado em uma quadra retangular no formato de 23
m de comprimento por 8,2 m de largura, para jogos simples. Pa
jogos de duplas, 23,8 m por 11 m de largura.

q A rede que reparte a quadra possui 1,07 m de altura n
extremidade.

q A modalidade do Tênis pode ser praticada por duplas ou apen
dois oponentes

q O Tênis atualmente é disputado em quadras de diferent
características: saibro, grama e concreto.

Tênis: história, regras e
modalidades.
´ Os principais utensílios utilizados no Tênis são a Raquete e a bola.

´ O objetivo é rebater a bola e para marcar um ponto, é preciso
fazer com que a bola toque o piso, no lado do campo adversário
A pontuação se divide em games e sets. O game é composto po
pontos (15-30-40) e o set é o conjunto de games (1-2-3-4-5).
´ O ganhador deve atingir um determinado número de sets.

Aplicação da Física

A Quadra

´ Há três tipos principais de quadras, dependendo dos materiais
usados para a superfície da mesma. Cada superfície fornece uma
diferença na velocidade e no salto da bola de tênis.
´ SAIBRO OU TERRA BATIDA
´ Composta por argila e terra e coberta com pó de tijolo. As bolas
atiradas recebem um feito mais lento e pode-se verificar
visualmente onde a mesma atingiu.

´ Quando a bolinha quica, a maior parte da força dela é absorvida
pelo chão. Então ela perde velocidade. A bola chega numa
trajetória quase que horizontal, mas o grande atrito com o piso fa
ela subir, tornando o jogo ainda mais lento

Quadra de Saibro

A Quadra
´ QUADRA DE GRAMA

´ Ao contrário da quadra de saibro na quadra de grama ritmo do
jogo se torna mais rápido.
´ Este piso possui uma característica irregular

´ . "A bola pinga para qualquer lado. Não dá para prever. Imagina
quando um cara saca a 240 km/h e você não tem idéia de como
a bola vai quicar. Sem chance", diz o ex-tenista Fernando Meligen.

´ A grama é densa e baixinha, podada a uma altura de só 8
milímetros. A superfície oferece pouco atrito para frear a
bolinha, que ao deslizar na grama quase não perde velocidade
e fica rente ao chão. Por isso o ritmo do jogo aqui é o mais
rápido

A Quadra

A Quadra

´ PISO DURO: CIMENTO, BORRACHA SINTÉTICA, CARPETE OU LAMA ASFÁLTIC

´ Outro tipo denominado Piso Duro, de material como cimento e até mesm
asfalto, possui superfície dura e regular. É um piso de jogo rápido devido
ao seu piso regular. Os ressaltos baixos fazem com que as jogadas sejam
curtas e poderosas. A bola recebe um efeito rápido e ágil. Nesse piso nã
exige muita técnica.

A Quadra
´ Apesar de ter uma camada interna de borracha, as quadras
sintéticas não absorvem tanto o impacto da bolinha quanto o
saibro. Assim, ela perde menos velocidade e não sobe tanto,
mantendo uma trajetória mais horizontal que na quadra de terra
batida. Isso deixa a troca de bolas mais rápida. A velocidade desse
tipo de piso depende da espessura da camada interna de
borracha: quanto menor, mais veloz ele é.

A Raquete
´ Existem diversos tipos e tamanhos de raquete e a sua escolha está
relacionado com as necessidades do praticante.
´ O processo evolutivo da raquete foi marcado por mudanças no formato
da cabeça, design, tensão das cordas, padrões de encordoamento, cabo
e aderência.

A Raquete
´ Uma das principais características que diferencia uma raquete da outra é
seu tipo de corda.
´ Há vários tipos de corda, desde as cordas de nylon até as cordas de tripa
de carneiro.
´ QUAL A IMPORTÂNCIA DESSAS CORDAS?
´ Quando a bola atinge a raquete é reproduzida uma vibração, na qual é
sentida pelo próprio tenista.
´ Essa vibração é indesejável, pois é incômoda e prejudicial a saúde do
tenista.
´ Logo, se explica porque há tantas variações nos tipos de cordas.

A Raquete
´ COMO ACONTECE ESSA VIBRAÇÃO E PORQUE OCORRE?
´ Duas ondas de mesmo comprimento de onda, propagando-se
em direções opostas, dão origem as ondas estacionárias. Isso
ocorre, por exemplo, quando vibrações são produzidas em
uma corda esticada com as extremidades fixas.
´ Essas ondas estacionárias são chamadas de modos normais de
vibração da corda.

A Raquete

´ http://www.youtube.com/watch?v=pDkd-vO1x9k

A Raquete
´ VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO
´ A velocidade v de propagação de um pulso (meia onda) que se
propaga numa corda esticada depende da intensidade da força
(T) que a traciona e da densidade linear (𝜇), conforme a fórmula
de Taylor:

v=

√𝑇⁄𝜇

´ A densidade linear (𝜇) é a relação entre a massa e o comprimento
(L) da corda (m/L).

