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Ondas sonoras estacionárias

1 – Objetivo Geral:

• Determinar a velocidade de propagação do som no ar através da interpretação 
do padrão de ondas estacionárias formadas em um tubo sonoro fechado.

*Anote a incerteza dos instrumentos de medida utilizados:  ap

2 – Montagem do equipamento:

      Monte o equipamento conforme a figura 1:

• A haste longa com pá deve ser rosqueada no êmbolo não vazado.
• Introduza o êmbolo no tubo,  de modo que a haste se mova encaixada nos 

canais orientadores dos suportes C e D 
• Quando o êmbolo atingir o ponto desejado dentro do tubo, fixe a haste com o 

manípulo M3 do suporte D – Figura 2. 
• Ligue o alto-falante ao gerador de sinais de áudio. Posicione o alto-falante a 2 

mm da extremidade aberta do tubo sonoro.
• Adapte o estetoscópio na extremidade do tubo extensor, como mostra a Figura 

3. O tubo deve ser adaptado no orifício que atravessa o êmbolo.
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Figura 1
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3 – Experimento:

1. Introduza  o  êmbolo  com  haste  no  interior  do  tubo  sonoro,  pelo  bocal 
oposto ao alto-falante, conforme a Figura 4;

2. Posicione o êmbolo a uma distância de 10,00 cm do bocal aberto;
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Figura 2

Figura 3

Figura4
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3. Ligue o gerador de áudio na frequência de 900 Hz, com um volume bem 
baixo.  Use  o  estetoscópio  para  regular  uma  intensidade  de  audição 
confortável;

4. Continuando com o estetoscópio, vá diminuindo lentamente a frequência 
do som, prestando atenção na intensidade sonora que está sendo ouvida 
com  o  estetoscópio.  Numa  certa  frequência  a  intensidade  sonora 
aumentará.  Anote  essa  frequência.  Essa  é  a  frequência  do  harmônico 
fundamental para aquele comprimento de tubo;

5. Mantendo essa frequência fixa, agora aumente lentamente o comprimento 
do tubo, movendo o êmbolo. Quando o êmbolo estiver a uma distância 
aproximada de 30,00 cm do bocal aberto, a intensidade do som aumentará 
novamente. Anote a distância em que ocorreu o aumento da intensidade. 
Esse  comprimento  corresponderá  ao  terceiro  harmônico  daquele 
comprimento  de  tubo.  Considera-se  que  nos  tubos  abertos  em  uma 
extremidade só podem formar-se os harmônicos ímpares;

6. Repita o procedimento anterior para uma distância inicial de 15,00 cm e 
frequência inicial de 600 Hz. Após determinar a frequência do harmônico 
fundamental, aumente  o comprimento do tubo deslocando o êmbolo até 
aproximadamente 45,00 cm, para determinar o comprimento do  terceiro 
harmônico;

7. Repita novamente o mesmo procedimento de determinar a frequência do 
harmônico  fundamental  e  em  seguida  o  comprimento  do  tubo 
correspondente ao terceiro harmônico para o comprimento inicial de 20,00 
cm e frequência inicial de 400 Hz;

8. Com os dados obtidos determine a velocidade média,  〈v 〉 , do som e a 
incerteza associado a essas medidas, v ;
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4 – Introdução Teórica:

Uma onda sonora produzida em uma extremidade de um tubo propaga-se por ele até 
atingir a extremidade oposta, onde é refletida de volta. A reflexão ocorre mesmo que a outra 
extremidade esteja aberta. Ao retornar, a onda refletida interfere com a onda incidente e 
então,  dependendo  da  frequência  do  som  produzido,  forma-se  um  modo  de  vibração 
harmônico. 

Uma onda incidente movendo-se para a direita é descrita com a equação :

y ix ,t =A sen kx− t   (1)

E a onda refletida que se move para a esquerda é descrita com:
 

yr x , t =A sen kx t   (2)

A superposição das ondas incidente e refletida resulta em :

y i y r=A[sen kx− t senkx t ]  (3)

Usando a identidade trigonométrica :

senasenb=2 sen 1
2
ab cos 1

2
a−b  (4)

podemos obter o seguinte resultado para a amplitude da onda resultante da superposição: 

y x ,t = y i yr=2A sen kx cos t  (5)

Observe que a onda resultante da superposição é uma onda cuja amplitude depende 
da posição 2A senkx   e é estacionária, já que para ser uma onda progressiva a função de 
onda precisa ser tal que tenha o espaço e o tempo no mesmo argumento, do tipo f x−vt  .

No  interior  do  tubo  sonoro,  se  desprezarmos  o  que  ocorre  nas  extremidades,  o 
aspecto da onda sonora estacionária é como o da figura abaixo. Ou seja, aparecem regiões 
de amplitude máxima (os ventres) intercalados por regiões de amplitude mínima (os nós).
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O comprimento correspondente a dois ventres é o comprimento de onda λ. Se a frequência 
da onda estacionária  for  conhecida,  como é o caso que examinaremos,  a  velocidade de 
propagação é obtida usando a relação:

v= f  (6)

Quando  o  tubo  é  fechado  em  apenas  uma  extremidade,  o  primeiro  harmônico 
corresponde a uma onda sonora de comprimento de onda  

4
=L . Mantendo constante a 

frequência  (e  o  comprimento  de  onda)  e  variando o  comprimento  do  tubo,  a  condição 

seguinte de ressonância é obtida para um comprimento do tubo L '=3
4
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λ

L = λ/4

L' =3 λ/4
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