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Nome do Projeto : 

             Estudo da emissão sonora de um alto-falante. 

 
JUSTIFICATIVA  

 Som, do Aurélio: Energia mecânica que se propaga no ar ou em meios materiais, cuja fonte 
é um corpo em vibração, causando sensação no órgão da audição. Hoje em dia, todos os meios 
eletrônicos e sonoros de comunicação utilizam pelo menos um do que denominamos alto-falante, 
que tem como função emitir ondas sonoras para um meio através da vibração de uma membrana 
transdutora. 

 Visto a grande gama de aplicações de uma cápsula de alto-falante, apresenta-se a necessidade 
de um conhecimento do funcionamento desta para um melhor aproveitamento de sua função. 

 Para provar esta necessidade temos o exemplo do Técnico de Som, que é contratado para 
dimensionar a sonoplastia de casas de espetáculo, para que durante o show, todas as pessoas 
possam sentir a mesma intensidade sonora em qualquer ponto do ambiente. 

 
DEFINIÇÃO FINAL DO OBJETIVO  

  O grupo  pretende trabalhar o seguinte questionamento: Será que as ondas sonoras emitidas 
por um alto-falante se propagam em um ambiente em todas as direções com a mesma 
intensidade? Para chegarmos à uma resposta a este questionamento, iremos trabalhar com 
embasamento teórico e experiências.   

  Também é objetivo do grupo relacionar potência sonora (medida em Watts), tensão gerada 
(em Volts) e intensidade sonora (cuja unidade é o Decibel). 

   Levanta-se a possibilidade do uso do Matlab para uma melhor visualização do gráfico polar.  
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FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO PROJETO  

  A presente proposta de estudo fará em princípio o uso de um alto-falante como transmissor, 
um microfone e um decibelímetro como receptores.  

  A rotina computacional em ambiente Matlab virá para facilitar a compreensão dos resultados. 

 
 
PROPOSTA DE SOLUÇÃO  do problema apresentada em diagrama de blocos  

 
 
 
CRONOGRAMA DETALHADO  (  atividades semanais ) 

Atividade 1º 2º 3º 4º   5º 6º   7º 8º 9º 10º 11º 12º 
Coleta de informações XX XX XX XX   XX XX XX XX   

Entrega do projeto  XX           

Realização do experimento   XX XX         

Confecção rotina 
computacional 

   XX XX XX       

Análise de resultados      XX XX      

Relato        XX     

Elaborar relatório         XX XX   

Apresentação e C.C           XX  

Entrega relatório            XX 
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1 SEARS, Francis: et all. Física 2 – Mecânica dos Fluidos, Calor, Movimento Ondulatório. 2ª edição 

        ed. LTC. Rio de Janeiro 1984. P 489-492 

2. Material cedido pelo professor.  
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