
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Departamento de F́ısica
FIS01044 – F́ısica III-D

Experimento #2

Ondas sonoras

Objetivo

Determinar a velocidade do som no ar.

Material

• Um alto-falante conectado a um gerador de frequência;

• Um reservatório de água conectado ao tubo com uma mangueira;

• Tubo de vidro.

Atividade experimental

Preparação

Assegura-se que o alto-falante está colocado próximo à extremidade do tubo como ilustrado na

Figura abaixo.

Figura 1: Ilustração do dispositivo experimental a ser usado nesta aula.
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Experimento

Com o gerador de frequência, escolha um valor de frequência na faixa de 700 a 1500 Hz.

Diminua lentamente a altura da coluna de ar ao movimentar o reservatório (garrafa) para baixo,

fazendo com o se altere o ńıvel de água. Note que a intensidade sonora varia com a altura da coluna

de ar, passando por máximos e ḿınimos de intensidade. Cada máximo de intensidade sonora indica

uma ressonância, na qual uma onda estacionária se forma no ar dentro do tubo.

Medindo a distância entre dois ńıveis de água consecutivos, para os quais houve ressonância (máxima

intensidade), determine o comprimento de onda correspondente às ondas estacionárias.

Repita o procedimento para várias frequências e preencha as colunas da Tabela abaixo.

f (Hz) � (m) v (m/s)

— Valor médio v̄

Tabela 1: Velocidade do som o tubo.

Para cada conjunto de dados, calcule a velocidade do som no ar usando a relação v = �f , com f
sendo a frequência da fonte de vibrações e � o comprimento de onda da onda sonora.

Usando o papel milimetrado no verso, contrua o gráfico de � vs. f�1
.

Usando a Tabela 2 e o valor médio da velocidade, calcule o desvio médio e o desvio padrão do

valor da velocidade do som no tubo. Compare seu resultado da velocidade com o valor de veloci-

dade do ar de 343 m/s. Inclua em seu gráfico as barras de erro referente ao valor de �E em cada

ponto experimental.

Perguntas

1. Compare o valor médio v̄ calculado da Tabela com aquele obtido da declividade da reta;
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2. Se ao invés de ar, o tubo contivesse um gás onde a velocidade de propagação do som fosse

2000 m/s, seria posśıvel medir a velocidade através do mesmo experimento, usando os mesmos

procedimentos?

1 Além do experimento

Testes de ressonância acústica são testes não destrutivos, baseados nas caracteŕısticas vibracionais

de objetos para detetar defeitos como fraturas ou dimensões fora do padrão. Esses testes podem

ser usados nas linhas de produção de automóveis, na avaliação de trilhos ferroviários, dutos de gás

ou petróleo ou em escudos de contenção [1].
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dabs = |vi � v̄| (Hz) d2abs (Hz2)

Valor quadrático médio d̄ 2
abs

Desvio padrão � =
q

N
N�1 d̄

2
abs

Erro padrão �E = �p
N

Tabela 2: Desvio padrão.
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Free Multi-Width Graph Paper from http://incompetech.com/graphpaper/multiwidth/


