
Ondas Sonoras

CAPíTULO 20

20-1 Ondas Audíyeis, Ultra-Sônicas e Infra-Sônicas

As ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais que podem se pro
pagar em sólidos, líquidos e gases. As partículas materiais- que transmitem
a onda oscilam paralelamente à direção de propagação da própria onda.
As ondas mecânicas longitudinais podem ser geradas com freqüências cujos
valores situam-se em um intervalo muito grande; as ondas sonoras são
constituídas por aquelas cujás freqüências situam-se em um intervalo capaz
de estimular a sensação de audição no ouvido e no cérebro humano. Este
intervalo está compreendido, aproximadamente, entre 20 Hz e 20.000 Hz,
e é denominado intervalo audivel. Uma onda mecânica longitudinal cuja
freqüência esteja abaixo do intervalo audível é denominada onda injra
-sônica; se a fréqüência estiver acima do intervalo audível tem-se uma
onda ultra-sônica.

Os infra-sons de interesse são geralmente produzidos por fontes de grande
tamanho, sendo exemplo os terremotos. As altas freqüências associadas
aos ultra-sons podem ser produzidas por vibrações elásticas de um cristal de
quartzo induzidos por ressonância com um campo elétrico alternado (efeito
piezelétrico). É possível produzir freqüências ultra-sônicas muito altaR,
de até 6 X 108Hz com este processo; o comprimento de onda correspon
dente, ao ar, é de aproximadamente 5 X 10-5 cm, sendo igual ao compri
mento de onda de luz visível.

As ondas audíveis originam-se em cordas vibrantes (violino, cordas vocais
humanas), em colunas de ar em vibração (órgão, clarineta) e em placas e
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membranas vibrantes (xilofone, alto-falante, tambor). Todos estes elementos
vibrantes alternadamente comprimem o ar em volta deles, em seu movi
mento para a frente, rarefazendo-o em seu movimento de volta. O ar trans
mite estas perturbações em forma de onda que se propaga a partir da fonte.
Ao penetrar no ouvido, estas ondas originam a sensação sonora. As ondas
cujas formas são aproximadamente periódicas, ou consistem de um pequeno
número de componentes aproximadamente periódicas, originam uma sen
sação agradável (se a intensidade não for muito grande), como acontece,
por exemplo, com os sons musicais. Uma onda sonora cuja forma é aperió
dica nos dá a sensação de barulho. Um barulho pode ser representado como
uma superposição de ondas periódicas, mas o número de componentes é
muito grande.

Neste capítulo, trataremos das propriedades das ondas mecânicas longi
tudinais, usando as ondas sonoras como protótipo.

20-2 Propagação e Velocidade de Ondas Longitudinais

Se não encontrarem obstáculos, as ondas sonoras se propagarão em todas
as direções a partir da fonte. Entretanto, é mais simples tratar da propa
gação em uma dimensão do que em três dimensões, de modo que considera
remos, inicialmente, a transmissão de ondas longitudinais em um tubo.

A Fig. 20-1 mostra um êmbolo na extremidade de um tubo comprido,
cheio de uma substância compressível. As linhas verticais dividem o meio
compressível (fluido) em finas "fatias", todas elas contendo a mesma massa
de fluido. Onde as linhas se encontram mais próximas umas das outras,
a pressão e a densidade têm valores maiores do que no estado normal do
fluido, e reciprocamente. Suporemos o fluido como sendo um meio contí
nuo e ignoraremos, por enquanto, o fato de que ele é constituído por molé
culas que se encontram em contínuo movimento caótico.

Se empurrarmos o êmbolo da Fig. 20-1, o fluido em frente a ele será com
primido, acarretando um aumento na pressão e na densidade, em relação a

Fig. 20-1 Ondas sonoras produzidas
em um tubo por um pistão oscilante.
As linhas verticais dividem o meio
compressível existente no· tubo em
camadas de mesma massa.



558 ONDAS SONORAS Capo 20

seus valores no estado não perturbado. O fluido comprimido desloca-se
para a frente, comprimindo as camadas adjacentes, e um pulso de compres
são propaga-se ao longo do tubo. Se, então, deslocamos o êmbolo para trás,
o fluido em frente a ele se expande, sua pressão e sua densidade diminuem,
assumindo valores inferiores aos do estado não perturbado, e um pulso de
rarefação propaga-se ao longo do tubo. Estes pulsos são semelhantes aos
pulsos transversais que se propagam em uma corda, exceto que os elemerüos
oscilantes do fluido desloc3.m-se paralelamente à direção de propagação
(oscilações longitudinais) e não perpendicularmente a esta direção (oscila
ções transversais). Se o êmbolo oscilar para a frente e para trás, um con
junto contínuo de compressões e rarefações se propagará ao longo do tubo
(Fig. 20-1). De modo semelhante às ondas transversais em uma corda (ver
a Seç. 19-5) devemos poder expressar, usando as leis do movimento de New
ton, a velocidade de propagação dessa onda longitudinal em termos de uma
propriedade elástica e de uma propriedade inercial do meio. Ê o -que fare
mos a segUIr.

Por enquanto, admitamos que o tubo é muito comprido, de modo que possamos igno
rar as reflexões que ocorrem na outra extremidade. Como fizemos com a corda da Fig. 19-6,
não consideraremos uma onda extensa, mas apenas um único pulso (de compressão) que
poderia ter sido gerado com um deslocamento curto e rápido do êmbolo para dentro do
tubo.

A Fig. 20-2 mostra este pulso (indicado como "zona de compressão") propagando-se
com velocidade v, da esquerda para a direita, ao longo do tubo. Por comodidade, admi
tamos que este pulso tenha fronteiras anterior e posterior bem definidas e que a pressão
e a densidade do fluido sejam uniformes em seu interior. Quando analisamos o movimento
de um pulso transversal em uma corda, verificamos ser conveniente a escolha de um re
ferendal no qual o pulso permanecesse estacionário; isto será feito aqui. Portanto, na
Fig. 20-2, a zona de compressão permanece estacionária em nosso referencial enquanto o
fluido move-se através dela, com velocidade v, da direita para a esquerda, como está in
dicado na figura.

Acompanhemos o movimento do elemento de fluido situado entre as linhas verticais
em P na Fig. 20-2. Este elemento desloca-se para a frente com uma velocidade v até atin
gir a zona de compressão. Enquanto penetra nesta zona, ele encontra uma diferença de
pressão t;.p entre as suas faces anterior e posterior. O elemento é comprimido e desacele
rado, movendo-se com uma velocidade menor v + t;.v no interior da zona, sendo t;.v uma
quantidade negativa. O elemento acaba por emergir da face esquerda da zona de com
pressão, expandindo-se para o seu volume original e a diferença de pressão t;.p acelera-o

até que ele adquira a velocidade v original. A figura mostra o elemento no ponto R, após
passar pela zona de compressão e ao mover-se novamente com velocidade v, como ocorria
em P.

Apliquemos as leis de Newton ao elemento do fluido enquanto ele está penetrando
na zona de compressão. A força resultante que atua sobre elé durante a entrada aponta
para a direita na Fig. 20-2 e vale

F = (p + t;.p)A - pA == t;.pA

onde A é a área da seção reta do tubo.
O comprimento do elemeilto situado fora da zona de compressão (digamos, em P)

é v . t;.t, onde t;.t é o tempo necessário para o elemento passar por um ponto dado qualquer.
O volume do elemento é então vAt;.t e sua massa é PovAt;.t, onde Po é a densidade"do fluido
fora da zona de compressão. A desaceleração a do elemento, enquanto penetra na zona,
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é -t:.v/t:.t; uma vez que t:.v é negativo, a é positiva, indicando que, do mesmo modo que a
força t:.pA, na Fig. 20-2, ela está voltada para a direita. Assim, a segunda lei de Newton,

Zona de
compressão

Fig. 20·2 Um pulso de compressão propaga-se ao longo de um tubo que contém gás.
Em um referencial no qual o gás esteja em repouso, o pulso se mpve da esquerda para
a direita com velocidade v. O pulso é visto no entanto, de um referencial em que ele
esteja estacionário; neste caso, "ogás externo ao pulso flui através do tubo da direita para
a esquerda, como indica a figura. Note que t:.v é negativo.

F = ma,
fornece-nos

que pode ser escrita como

t:.pA
-t:.v

(povAt:.t) --,
t:.t

-t:.P.
pcv2 =

t:.v/v

Mas o fluido que ocupa o volume V = Avt:.t em P é comprimido de A (t:.v)t:.t= t:. V ao pe
netrar na zona de compressão. Portanto,

t:.V At:.vt:.t t:.v--=---=-
V Avat v

e obtemos

A razão entre a variação da pressão em um corpo, ap, e a variação relativa que ela
acarreta no volume, -aV/V, é denominada módulo volumétrico, B, do corpo.. Então,
B = - V . ap/av, que é positivo, pois um aumento na pressão acarreta uma diminuição
no volume. Em função, de B, a velocidade do pulso longitudinal, no meio representado
na Fig. 20-2, é dada por

v = VB/po.· (20-1)

Uma análise mais geral do que a exposta acima mostra que a Eq. 20-1 aplica-se não ape
nas. a pulsos retangulares do tipo mostrado na Fig. 20-2, mas também a pulsos de forma
qualquer e a uma extensa sucessão de pulsos. Observe que a velocidade da onda
é determinada pelas propriedades do meio no qual ela se propaga; note ainda a presença
de uma propriedade elástica B, e uma propriedade de inércia, po. A Tab. 20-1 relaciona
as velocidades das ondas longitudinais (sonoras) em vários meios.

Se o meio for um gás, como o ar, é possível exprimir B em função da pressão Po do gás
não perturbado. Para uma onda sonora em um gás obtemos

v = V 'YPo/po,

onde a constante 'Y representa a razão de calores específicos do gás (Cap. 23).
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Tabela 20-1

VELOCIDADE DO SOM

ONDAS SONORAS CAPo 20

VelocidadeMeio

Temperatura, °C

I
m/s

pés/s

Ar

O331,31.087
Hidrogênio

O1.2864.220
Oxigênio

O317,21.041
Água

151.4504.760
Chumbo

201.2304.030
Alumínio

205.10016.700
Cobre

203.56011.700
Ferro

205.13016.800
Valores extremos Granito

6.00019.700
Borracha vulcanizada

O54177

Se o meio for um sólido, para uma barra fina o módulo volumétrico é substituído por
um módulo de alongamento (denominado módulo de Young). Se o sólido for extenso,
devemos levar em consideração o fato de que um sólido, ao contrário de um fluido, apre
senta resistência a forças tangenciais ou de cisalhamento; por isso, a velocidade das ondas
longitudinais dependerá tanto do módulo de cisalhamento quanto do módulo volumétrico.

20-3 Propagação de Ondas Longitudinais'-
Consideremos novamente um conjunto contínuo de compressões e rare

fações propagando-se ao longo do tubo da Fig. 20-1. Â medida que a onda
avança ao longo do tubo, cada pequeno volume elementar do fluido oscila
em torno de sua posição de equilíbrio. Os deslocamentos se realizam para
a direita e para a esquerda sobre a direção Ox, na qual a onda se propaga.
Por conveniência, representemos o deslocamento de qualquer volume ele
mentar (ou camada de elementos que se movem de maneira idêntica), a
partir de sua posição de equilíbrio em x, pela letra y. Deve-se entender
que o deslocamento y está dirigido ao longo da direção de propagação em uma
onda longitudinal, enquanto que, em uma onda transversal, o deslocamento
y se faz perpendicularmente a direção de propagação. Então, a equação
de uma onda longitudinal que se propaga para a direita pode ser escrita
como

y = J(x - vt).

Para o caso particular de uma oscilação harmônica simples, podemos ter

211"

Y = Ym cos - (x - vt).
À
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Nesta equação v é a velocidade da onda longitudinal, Ym é a sua amplitude
e À é o seu comprimento de onda; Y representa o deslocamento de uma par
tícula no instante t, a partir de sua posição de equilíbrio em x. Como ante
riormente, podemos escrever esta equação de maneira mais compacta como

Y = Ym cos (kx - wt). (20-2)

Em geral, é mais conveniente trabalhar com as variações de pressão em
uma onda sonora do que com os deslocamentos reais das partículas que
transmitem a onda. Procuremos, portanto, escrever a equação da onda
em termos de variação na pressão e não em termos do deslocamento.

Da relação

obtemos

B= I1p

I1VfV

I1V
I1p = - B-.

V

Do mesmo modo que representamos por Y o deslocamento em relação à
posição de equilíbrio x, representaremos por p a variação da pressão em re
lação ao valor não perturbado Po' Assim substituímos I1p por p e escrevemos

I1VP= -B-.
V

Se uma camada do fluido, à pressão Po, tem uma espessura I1x e a área de
sua seção reta é A, o seu volume é V = A .l1x. Quando a pressão varia, o
seu volume variará de Al1y, onde l1y representa a variação na espessura da
camada durante uma compressão ou uma rarefação. Portanto,

I1V
p= -B-

V
= _ B A.l1y .

A.l1x

Se fizermos I1x ---7 O, de modo que a camada de fluido tenda para uma es
pessura infinitesimal, obtemos

dyp=-B-
dx

(20-3)

Usamos a notação de derivada parcial porque (veja a Eq. 20-2) Y é função
tanto de x quanto de t e consideramos constante esta segunda grandeza,
na presente discussão. Se o deslocamento da partícula for harmônico sim
ples, obtemos, da Eq. 20-2,

dy = _ kYm sen kx - wt),
dX
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e, da Eq. 20-3,
p = BkYm sen (kx - wt). (20-4)

Portanto, a variação da pressão em cada posição x é também harmônica
simples.

Como v = VBJ Po, podemos escrever a Eq. 20-4 de maneIra maiS con
veniente, como se segue:

Lembremos que p representa a variação da pressão, relativaménte ao valor
normal po. O termo entre colchetes representa a variação máxima na pres
são e se denomina amplitude da pressão. Se a representarmos porP, teremos

onde
p = P sen (kx - wt), (20-5)

(20-6)

Portanto, uma onda sonora pode ser considerada tanto uma onda de
deslocamento quanto uma onda de pressão. Se a primeira for expressa
por uma função co-senóide, a segunda o será por uma função senóide e re
ciprocamente. A onda de deslocamento está, então, defasada de 90° em
relação à onda de pressão, isto é, quando em um ponto o deslocamento em
relação à posição de equilíbrio for máximo ou mínimo, o excesso de pressão
naquela posição é nulo; quando o deslocamento em um ponto for nulo, o
excesso ou deficiência de pressão no ponto é máximo. A Eq. 20-6 fornece
a relação entre a amplitude de pressão (máxima variação de pressão em
relação ao equilíbrio) e a amplitude de deslocamento (máxima variação de
posição em relação ao equilíbrio). O estudante deve verificar as dimensões
de cada membro da Eq. 20-6 e comprovar a homogeneidade dimensional.
Quais as unidades da amplitude de pressão?

A intensidade de uma onda é proporcional ao quadrado da amplitude de deslocamento
da onda; veja a Seç. 19-6. Acabamos de mostrar que, para ondas sonoras, a amplitude
de pressão é proporcional à amplitude de deslocamento. Portanto, a intensidade de uma
onda sonora é proporcional ao quadrado da amplitude da pressão. Aliás, quando a in
tensidade é expressa em função da amplitude de pressão, a freqüência não aparece expli
citamente na expressão (veja Probl. 9). Então, medindo-se variações de pressão, as in
tensidades de sons de freqüência diferentes podem ser comparadas diretamente. Por este
motivo, os aparelhos que medem variações de pressão são preferíveis àqueles que medem
a amplitude de deslocamento. Como veremos no Ex. 1, as amplitudes de deslocamento,
em qualquer caso, seriam difíceis de medir.

~ Exemplo 1. (a) A máxima variação de pressão, P, que o ouvido pode tolerar, em sons
intensos, vale cerca de 28 N/m2., A pressão atmosférica normal vale, aproximadamente,
100.000 N/m2• Calcular o deslocamento máximo correspondente em uma onda sonora,
no ar, cuja freqüência é 1.000 Hz.

Da Eq. 20-6 obtemos

p
Ym=-k 2'POV
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Na Tab. 20-1 vemos que v = 331 m/s, de modo que

211' 211'v 211' X 103
k = - = -- = -----m-I = 19m-I.

X v 331

A densidade do ar, po, é de 1,22 kg/m2. Portanto, para P = 28 N/m2, obtemos

28
Y - --------m = 11 X 10-5 m.

m - 19 X 1,22 X (331)2 '

568

As amplitudes de deslocamento, para os sons mais intensos, são da ordem de 10-5 m, um
valor realmente muito pequeno.

(b) No som mais fraco que pode ser ouvido na freqüência de 1.000 Hz, a amplitude
de pressão vale cerca de 2,0 X 10-5 N/m2• Calcular a amplitude de deslocamento cor
respondente.

De Ym = P/k pov2, substituindo aqueles valores de k, v e po, obtemos, com
P = 2,0 X 10-5 N/m2,

Ym ~ 8 X 1O-I2m ~ 10-11 m.

Este valor é inferior ao raio de um átomo, que é da ordem de 10-10 m. Como pode o
ouvido detectar um deslocamento tão pequeno? .•••

Em nossa ánalise, não levamos em consideração a estrutura molecular da matéria e trata
mos o fluido como se fosse um meio contínuo. Entretanto, nos gases as distâncias entre as
moléculas são grandes, comparadas com os seus próprios diâmetros. As moléculas movem-se
ao acaso em todas as direções. As oscilações produzidas por uma onda sonora que se pro
pague no meio superpõem-se a este movimento térmico aleatório. Um impulso aplicado
a uma molécula só é transmitido a outra molécula após a primeira ter-se deslocado atra
vés do espaço vazio entre elas e colidir com a segunda. Com base nesta breve discussão,
você acha que a velocidade do som poderia ser maior do que a velocidade média das mo
léculas do fluido?

20-4 Ondas Longitudinais Estacionárias

As ondas longitudinais que se propagam ao longo de um tubo são refle
tidas nas extremidades dele do mesmo modo que as ondas transversais em
uma· corda se refletem nas extremidades da corda. A interferência entre as
ondas que se propagam em sentidos opostos originará ondas estacionárias
longitudinais.

Se a extremidade do tubo for fechada, a onda refletida estará defasada
de 1800 em relação à onda incidente. Este resultado é uma conseqüência
necessária do fato de o deslocamento dos pequenos volumes elementares,
em uma extremidade fechada, ser sempre nulo: .Portanto, uma extremidade
fechada é um nodo de deslocamento. Se a extremidade do tubo for aberta,
os elementos de fluido aí localizadas podem mover-se livremente. No en
tanto, a natureza da reflexão nesta extremidade depende do fato de ser o
tubo largo ou estreito, quando comparado com o comprimento de onda.
Se o tubo for estreito em comparação com o comprimento de onda, como
acontece na maioria dos instrumentos musicais, a onda refletida estará
praticamente em fase com a onda incidente. Assim, a extremidade aberta
será, praticamente, um antinodo de deslocamento. A posição exata do
antinodo situa-se, em geral, em algum lugar próximo à abertura, mas o
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comprimento efetivo das colunas de ar de um instrumento de sopro, por
exemplo, não é tão definido quanto o comprimento de uma corda fixa em
ambas as extremidades.

A existência de ondas longitudinais estacionárias em uma coluna gasosa
pode ser verificada claramente com o aparelho mostrado na Fig.·20-3. Uma
fonte de ondas longitudinais, como um alto-falante de um oscilador de
áudio, colocado em S, estabelece vibrações em um diafragma flexível exis
tente em uma das extremidades do tubo. Este se enche com um gás que
penetra pela entrada e sai lentamente pelas pequenas aberturas, espaçadas
regularmente na parte superior do tubo. Acende-se o gás que escapa, obten
do-se uma série de chamas. Quando se encontra uma freqüência na qual a
coluna de gás está em ressonância, a amplitude da onda estacionária longi
tudinal torna-se bastante grande e podemos observar uma variação, em
forma de onda, na altura e na largura das chamas de gás ao longo do tubo.
A separação entre os nodos e os antinodos é claramente visível. Variando

Fig. 20-3 As chamas indicam a presença de ondas estacionárias em um tubo que con
tém gás de iluminação. A e N referem-se aos antinodos e nodos de deslocamento, respec
tivamente.

a freqüência, podemos passar de uma condição de ressonância para outra.
Os nodos naturais de vibração da coluna de gás são determinados pelo com
primento efetivo da coluna e pela velocidade da onda. O comprimento de
onda na ressonância Ã, pode ser considerado como sendo o dobro da distân
cia entre nodos (ou antinodos) adjacentes e, se conhecermos a freqüência v

da fonte, quando ocorre a ressonância, poderemos calcular a velocidade da
onda no gás, usando a rel~ção v = vÃ. Na prática, há maneiras mais sim
ples e precisas de medir a velocidade do som nos-gases (v.eja o Probl. 17
e o Ex. 2).

Na Fig. 20-3, os nodos e os antinodos N e A, referem-se aos deslocamentos,
das partículas na onda estacionária. Em um nodo de deslocamento, as
variações da pressão (acima e abaixo da média) são máximas. Portanto,
um nodo de deslocamento corresponde a um antinodo de pressão. Em
um antinodo de deslocamento, a pressão permanece constante no tempo.
Portanto, um antinodo de deslocamento corresponde a um nodo de pressão.

Este fato pode ser entendido fisicamente lembrando que dois pequenos
volumes elementares do gás, localizados em lados opostos de um nodo de
deslocamento, estão vibrando em oposição de fase. Assim, quando eles se
aproximam um do outro, a pressão neste nodo está aumentando e, quando
eles se afastam um do outro, a pressão neste nodo está diminuindo. Dois
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pequenos elementos do gás, que se situam em lados
nodo de deslocamento, vibram em fase e, assim, não
de pressão no antinodo.

20-5 Sistemas Vibrantes e Fontes Sonoras

565

opostos de um anti
ocasionam variações

(20-7)

Se provocarmos uma perturbação lateral em uma corda fixa em ambas
as extremidades, vibrações transversais se propagarão ao longo dela; estas
perturbações serão refletidas nas extremidades fixas e será estabelecida
UIl'\a onda estacionária. Os modos naturais de vibração da corda serão
excitados e estas vibrações originarão ondas longitudinais no ar em volta
da corda, que as transmitirá a nossos ouvidos como um som musical.

Vimos (Seç. 19-10) que uma corda de comprimento l, fixa em ambas as
extremidades, entra em ressonância nas seguintes freqüências:

"n = ~ V = ;l ~, n = 1, 2, 3 ...

Nesta equação, v representa a velocidade das ondas transversais na corda,
cuja superposição pode ser pensada como a causa das vibrações; a veloci-
dade v (= Vii[;.) é a mesma para todas as freqüências. Em qualquer uma
dessas freqüências, a corda apresentará um número inteiro, n, de antinodos
entre suas extremidades e será satisfeita a condição de essas extremidades
serem nodos (Fig. 20-4).

Fig. 20-4 Os primeiros quatro
modos de vibração de uma corda
fixa em ambas as extremidades.

Note que l'nhn = V = ~.

M
1 v

"1 =2/

"2=+

"4= 2f

J\1 = 21

À2 = 1

A freqüência mais baixa, Vii[;;./2l, denomina-se freqüência fundamental
"1 e todas as outras, superiores a essa, chamam-se sobretons. Os sobretons
cujas freqüências são múltiplos inteiros da freqüência fundamental cons
tituem o que denominamos uma série harmônica. A freqüência fundamen
tal é o primeiro harmônico; a freqüência 2"1 é o primeiro sobre tom ou o
segundo harmônico, a freqüência 3"1 é o segundo sobretom ou o terceiro
harmônico e assim sucessivamente.

Se a corda for deformada inicialmente, de modo que a sua forma seja
igual à de qualquer um dos harmônicos possíveis, ela vibrará, quando aban
donada, com a freqüência daquele harmônico. Entretanto, as condições
iniciais, em geral, são causadas por golpes na corda e, em tais casos, estarão
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presentes, na vibração resultante, tanto a freqüência fundamental como,
também, muitos dos sobretons. Teremos uma superposição de vários modos
naturais de vibração. O deslocamento real será a soma dos vários harmô
nicos com amplitudes diversas; veja a Fig. 19-12. Os impulsos que se trans
mitem pelo ar até o ouvido e o cérebro originam um efeito global que é
característico do instrumento que foi tocado. O timbre do som de uma de
terminada nota (freqüência fundamental) tocada por um instrumento é
determinado pelo número de sobretons presentes e por suas respectivas
intensidades. A Fig. 20-5 mostra o espectro e as correspondentes formas da
onda do som de um violino e de um piano 1.

v;oS!W
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Freqüêncio

Fig. 20-5 Forma de onda e espectro
sonoro de dois instrumentos, o via-"
lino e o piano. Em ambos os casos a
freqüência fundamental é de 440 Hz
(nota lá). Em cada diagrama mos
tram-se apenas quatro ciclos da onda.
O espectro sonoro revela as amplitu
des relativas dos vários harmônicos
que compõem a onda. Note a presença
de harmônicos superiores graves (es
pecialmente o quinto) no espectro do
violino.

Um tubo de órgão é um exemplo simples em que o som se orlgma em
uma coluna de ar em vibração. Se ambas as extremidades do tubo são aber
tas e se uma corrente de ar for dirigida contra uma das extremidades, po
derão ser estabelecidas ondas longitudinais estacionárias no tubo. A coluna
de ar ressoará, então, com suas freqüências naturais de vibração, dadas por

n
Vn = ""2l v, n = 1, 2, 3, . , .

Nesta equação, v é a velocidade das ondas longitudinais na coluna, cUJa
superposição pode ser considerada a causa das vibrações e n é o número
de meios-comprimentos de onda contidos no comprimento l da coluna.
Como acontece com uma corda vibrante, a freqüência fundamental e os
sobretons são excitados simultaneamente.

Em um tubo aberto, a freqüência fundamental' corresponde (aproxima
,damente) a um antinodo de deslocamento em cada extremidade e a um
nodo de deslocamento no centro, como está mostrado na Fig. 20-6a. Os
demais esquemas da Fig. 20-6a mostram três dos sobretons: o segundo, o"
terceiro e o quarto harmônicos. Portanto, em um tubo aberto, a freqüên
cia fundamental vale v/2l e todos os harmônicos estão presentes.

1 Veja "The Physics of the Piano" por E. Donnell Blackham, em Scientijie American,
Dezembro de 1965.
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Em um tubo fechado, a extremidade fechada é um nado de deslocamento.
A Fig. 20-6b mostra os modos de vibração de um tubo fechado. A freqüên
cia fundamental vale vf4l (aproximadamente), que é a metade da freqüência
fundamental de um tubo aberto de igual comprimento. Os únicos sobre
tons presentes são aqueles que originam um nado de deslocamento na ex
tremidade fechada e um antinodo (aproximadamente) na extremidade
aberta. Então, conforme se percebe pela Fig. 20-6b, o segundo, quarto etc.,
harmônicos não estão presentes. Em um tubo fechado, a freqüência fun
damental vale vf4l e apenas os harmônicos impares estão presentes. O tim
bre do som de um tubo aberto é, portanto, diferente do timbre do som de
um tubo fechado.

(a) (b)

Fig.·20-6 (a) Os primeiros quatro modos de um tubo de órgão aberto. A distância da
linha central do tubo às linhas finas desenhadas dentro deste representa a amplitude de
deslocamento em cada lugar. N e A designam as posições dos nodos e antinodos de des
locamento. Observe que ambas as extremidades do tubo são abertas. (b) Os primeiros
quatro modos de vibração de um tubo de órgão fechado. Note que os harmônicos pares
estão ausentes e que o extremo superior do tubo é fechado.

Barras, placas e membranas esticadas ao vibrarem também originam
ondas sonoras. Consideremos uma membrana flexível, esticada, tal como
em um tambor. Quando ela é golpeada, um pulso bidimensional irradia-se
do ponto atingido pela pancada e é refletido várias vezes nas fronteiras da
membrana, se algum ponto desta for forçado a vibrar periodicamente, um
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conjunto contínuo de ondas propaga-se nela. Do mesmo modo que no
caso unidimensional da corda, também aqui poderão ser estabelecidas ondas
estacionárias na membrana bidimensional. Cada uma destas ondas estacio
nárias apresenta umà freqüência natural (ou característica); também aqui
a freqüência mais bl1ixa se denomina freqüência fundamental e as demais
constituem os sobretons. Em geral, estão presentes vários sobretons, junta
mente com a freqüência fundamental, quando a membrana está em vi
bração. Estas vibrações podem originar ondas sonoras de mesma freqüência.

Os nodos de uma membrana vibrante são linhas e não pontos (como
acontece em uma corda vibrante) ou planos (caso de um tubo). Como as
fronteiras de membrana são fixas, devemos ter aí uma linha nodal. A
Fig. 20-7 mostra alguns modos possíveis de vibração de uma membrana cir
cular fixada pela borda, assim como suas linhas nodais. A freqüência natu
ral de cada modo é apresentada em termos de freqüência fundamental VI'

Observe que as freqüências dos sobretons não são harmônicas, isto é, elas
não são múltiplos inteiros de VI' Barras vibrantes também apresentam um
conjunto anarmônico de freqüências naturais. Por este motivo, barras e
placas têm um uso restrito como instrumentos musicais.

Em geral verifica-se que todos os corpos elásticos vibrarão livremente com um con·
junto definido de freqüências para um dado conjunto de condições de fronteira. Estas
freqüências são denominadas freqüências próprias, freqüências características ou auto

freqüências do sistema. Em geral, as autofreqüências não formam uma série harmÔnica,
embora algumas delas possam ter uma relação igual à razão de números inteiros. Em todos
estes casos temos ondas estacionárias e certas regiões dos corpos permanecem constan
temente em repouso. Estes nodos constituem linhas curvas em corpos bidimensionais e
superfícies em corpos tridimensionais.

Fig. 20-7 (a) Os primeiros
seis modos de vibração da
membrana circular de um
tambor, fixado ao longo de
sua borda. As linhas repre
sentam nodos; a periferia,
em qualquer caso, é um nodo.
Os sinais + e - representam
deslocamentos opostos; no
instante em que se elevam as
áreas + as áreas - baixam.
Note que a freqüência de
cada modo não é um múl
tiplo inteiro da freqüência
fundamental VI; como acon
tece nas cordas e nos tubos.
(b) Esquema de uma mem
brana de tambor que vibra
no modo V6' O deslocamento
representado foi exagerado
por motivo de clareza.

V6 = 2,921'1

V3 = 2,13vIV2 = 1,59vI

V5 = 2,65vI

VI

V4 = 2,30VI

o
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(t = constante),

Lembre-se que, para uma corda vibrante, a equação que descreve uma onda. estacio
nária (veja a Eq. 19-18b) é do tipo

21rX
Y = 2Ym cos 27r/lt sen --.

À

Esta equação é válida para uma corda fixa em ambas as extremidades (y = O em x = O
e x = nÀ/2). A forma da corda, em qualquer instante, é determinada. pela equação

y = C sen 21rx = C sen n1rX
À 1

onde a constante C é um "fator de escala", cujo valor varia com o tempo; l é o compri
mento da corda e n é um número inteiro que especifica o modo de vibração (o harmônico).
A função sen 21rx/À determina a posição dos nodos e é denominada função própria, função
característica ou auto/unção da corda.

De modo semelhante, os nodos de qualquer corpo elástico em vibração são determi
nados por certas funções de posição, denominada autofunções do problema. Em geral,
estas funções não são senoidais mas são funções que se anulam para certos valores das
coordenadas. A determinação destas funções e dos valores correspondentes das autofre
qüências é um problema importante em Física Atômica, Física Nuclear e Física do Es
tado Sólido. Elas caracterizam o comportamento de tais sistemas. Ê em mecânica
quântica que o procedimento tem sido usado, com sucesso, para sistemas microscópicos.
Entretanto, os resultados apresentam uma analogia marcante com os resultados da
teoria clássica das ondas e vibrações, quando aplicada a sistemas macroscópicos.

Fig. 20·8 Ex. 2. Medição da velocidade
do som no ar. O nível de água no tubo
pode ser ajustado, elevando ou baixando
o reservatório à esquerda, ligado ao tubo
por uma mangueira.

~
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• Exemplo 2. A Fig. 20-8 mostra uma aparelhagem simples que pode ser usada para
medir a velocidade do som no ar utilizando a ressonância. Um diapasão vibrante, de
freqüência /I, é mantido próximo da extremidade aberta de um tubo, que está parcial
mente cheio de água. O comprimento da coluna de ar pode ser variado alterando-se o
nível da água. Verifica-se que a intensidade do som atinge um máximo quando o nível da
água é abaixado gradualmente até a distância a. A seguir, a intensidade alcança nova-
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mente valores máximos às distâncias 8, 28, 38 etc., abaixo do nível a. Determinar o valor
da velocidade do som no ar.

A intensidade do som atinge um máximo quando a coluna de ar entra em ressonância
com o diapasão. A coluna de ar se comporta como um tubo fechado em uma extremidade.
A configuração da onda estacionária consiste de um nodo na superfície da água e de um
antinodo pr6ximo à extremidade aberta. Como a freqüência da fonte é fixa e a velocidade
do som na coluna de ar tem um valor definido, a ressonância se processa com um deter
minado comprimento de onda.

v
À =-.

v'

A distância 8 entre duas posições sucessivas de ressonância é, portanto, a distância
entre nodos adjacentes. (Veja a Fig. 20-8). Então,

À
8 = - ou À = 28.

2

Combinando as equações, encontramos

2s = ~ ou v = 28V.
v

Em uma experiência com um diapasão de freqüência v = 1.080 Hz verificou-se que
8 valia 15,3 em. Então,

À = 28 = '"30,6 cm

e v = vÀ = (1.080) (0,306) m/s = 330 m/s.
Qual o significado da distância a? Outros gases, além do ar, poderiam ser usados con-

venientemente nesta montagem ? ~

20-6 Batimentos

Quando duas ondas de freqüências iguais propagam-se ao longo da mesma
linha, em sentidos opostos, formam-se ondas estacionárias, de acordo com o
princípio da superposição. Podemos caracterizar estas ondas por meio de
um gráfico da amplitude de oscilação em função da distância, como na
Fig. 20-4. Isto ilustra um tipo de interferência que podemos denominar
interferência no espaço.

O mesmo princípio da superposição nos conduz a um outro tipo de inter
ferência, que podemos denominar interferência no tempo. Ela ocorre quando
se propagam na mesma região duas ondas de freqüências ligeiramente dife
rentes. No caso do som, esta condição é satisfeita quando, por exemplo,
duas teclas adjacentes de um piano são tacadas simultaneamente.

Consideremos um ponto do espaço pelo qual as ondas estão passando.
Na Fig. 20-9a mostramos os gráficos dos deslocamentos produzidos separa
damente neste ponto pelas duas ondas, como funções do tempo. Por simpli
cidade, admitimos que as duas ondas têm a mesma amplitude, mas isto
não é necessário. A vibração resultante do ponto considerado, em função
do tempo, será a soma das vibrações individuais e o seu gráfico está mos
trado na Fig. 20-9b. Vemos que a amplitude da onda resultante, naquele
ponto, não é constante mas varia com o tempo. No caso de ondas sonoras,
a variação na amplitude origina variações na intensidade que se denominam
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batimentos. Duas cordas podem ser afinadas com a mesma freqüência esti
cando-se uma delas, enquanto ambas são tocadas simultaneamente, até que
os batimentos desapareçam.

Representemos o deslocamento no ponto, produzido por uma das ondas,
da seguinte maneira

e o deslocamento, no mesmo ponto, produzido pela outra onda, de mesma
amplitude, por

Y2 = Ym cos 27rv2t.

Pelo princípio de superposição o deslocamento resultante será

Y = YI + Y2 = Ym (cos 27rvIt + cos 27rV2t),

a-b a+b
e como cos a + cos b = 2 cos --- cos ---, podemos escrever

2 2

Y = [2Ym cos 27r ( VI ; V2 ) t] cos 27r ( VI ~ V2 ) t.
(20-8)

y
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(b)

Fig. 20·9 O fenÔmeno dos batimentos. Duas ondas, de freqüências pouco diferentes,
representadas em (a), superpõem-se em (b), resultando em uma onda cuja amplitude
(linha interrompida) varia periodicamente com o tempo. Compare esta figura com a
19·14, que representa o mesmo fenômeno como função da distância.

A vibração resultante pode, então, ser considerada como tendo a freqüência

V=

que é a média das freqüências das duas ondas, e amplitude dada pela ex
pressão entre colchetes. Portanto, a amplitude varia no tempo com a fre
qüência.

Vamp
2
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Se Vl e V2 são aproximadamente iguais, este termo será pequeno e a ampli
tude variará lentamente. Este fenômeno é uma forma de modulação de
amplitude, que tem uma contrapartida (bandas laterais) nos receptores
de rádio AM.

Um batimento, isto é, um máximo na amplitude, ocorrerá sempre que

(V - v )cos 211" 1 2 2 t

for igual a 1ou -1. Como cada um destes valores ocorre uma vez em cada
ciclo (veja a Fig. 19-14), o número de batimentos por segundo será o dobro

da freqüência Vamp ou Vl - V2' ASflim,o número de batimentos por segundo
é igual à diferença entre as freqüências das ondas componentes. Os ba
timentos entre dois sons podem ser detectados pelo ouvido até a fre
qüência de aproximadamente sete batimentos por segundo. Com freqüên
cias maiores, os batimentos não podem ser percebidos no som produzido.

20-7 O Efeito Doppler

Quando um ouvinte se aproxima de uma fonte sonora estacio.nária, a
altura (freqüência) do som que ele percebe é maior do que quando ele está
em repouso. Se o ouvinte se afasta da fonte estacionária,. ele escuta um
som mais grave do que se estivesse parado. Obtemos resultados seme
lhantes quando a fonte se movimenta, aproximando-se ou afástando-se de

Fig. 20-10 Efeito Doppler devido ao movimento do observador (ouvido). A fonte
encontra-se em repouso.
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um ouvinte estacionário. O timbre do apito de uma locomotiva é mai&
agudo quando ela está se aproximando do ouvinte e mais grave ap6s a
fonte ter passado e estar se afastando.

Um austríaco, Christian Johann Doppler (1803-1853), em um artigo
datado de 1842, chamou.a atenção para o fato de que a cor de um corpo
luminoso, do mesmo modo que a altura do som de uma fonte sonora, deve
mudar em virtude do movimento relativo do corpo e do observador. Este
efeito Doppler, como é denominado, aplica-se às ondas em geral. N6s o
estudaremos, agora, com as ondas sonoras e consideraremos apenas o caso
especial em que a fonte e o observador movem-se ao longo da reta que
os liga.

Consideremos um referencial em repouso no meio em que o som se pro
paga. A Fig. 20-10 mostra uma fonte sonora, S, em repouso neste refe
rencial e um observador O (note o ouvido) aproximando-se da fonte com
velocidade Vo' As circunferências representam as frentes de onda, distan
ciadas de um comprimento de onda e propagando-se através do meio. Se
o observador estivesse em repouso em relação ao meio, ele receberia vt/>..
ondas durante o tempo t, sendo v a velocidade do som no meio e >.. o seu
comprimento de onda. Em virtude de seu movimento em direção à fonte,
ele recebe vot/>"ondas adicionais durante o mesmo tempo t. A freqüência,
v', que ele ouve é o número de ondas recebido por unidade de tempo, ou seja

v'=

Então

,_ v + Vo _ (1 + Vo)

v -v . -v . -.
v v

"

(20-9a)

A freqüência, v', ouvida pelo observador é igual à freqüência, v, ouvida
em repouso, mais o acréscimo v(vjv) que se origina no movimento do obser
vador. Quando o observador se afasta da fonte estacionária há uma dimi

nuição v (vjv) na freqüência, correspondendo às ondas que não chegam ao
observador, por unidade de tempo, em virtude de seu movimento de afasta
mento. Então

, .(. v - Vo ) (1 Vo)
v=v---.=v --o

V V
(20-9b)

Portanto, a relação geral, válida no caso de a fonte estar em repouso em
relação ao meio e o observador estar em movimento através do meio, é

, ( v ± Vo)

v=v ---,
v

(20-9)

o sinn.l positivo se refere ao observador aproximando-se da fonte e o sinal
'i"ça.:iro refere-se ao observador afastando-se da fonte. Deve-se observar
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que, nestes casos, a causa da variação consiste no fato de o observador
interceptar um número maior ou menor de ondas, em cada segundo, devido
ao seu movimento através do meio.

Fig. 20·11 Efeito Doppler devido ao movimento da fonte, estando o observador em
repouso. A frente de onda 1 foi emitida pela fonte quando esta encontrava-se em Si; a
fonte 2 foi emitida quando a fonte estava em S2 etc. No instante em que foi tomado o
"instantâneo", a fonte encontrava-se em S.

Quando a fonte se aproxima de um observador estacionário, a conse
qüência será uma diminuição do comprimento de onda (veja a Fig. 20-11),
pois a fonte desloca-se no sentido do movimento das ondas que se apro
ximam do observador e, então, as cristas ficam mais próximas umas das
outras. Se a freqüência da fonte for 11 e sua velocidade v•• durante cada
vibração ela percorre uma distância v./1I e cada comprimento de onda será
diminuído deste valor. Portanto, o comprimento de onda do som que chega
ao observador não é >, = V/li mas >" = V/li - v./II. Então, a freqüência do
som ouvido pelo observador será aumentada, valendo

11' = _v_ =
>,'

V

(v - v.)/1I
(20-10a)

Se a fonte afastar-se do observador, o comprimento de onda emitido será
v./v maior do que >', de modo que o observador ouvirá uma freqüência
menor, dada por

(20-lOb)
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Portanto, a relação geral, válida quando o observador estd em repouso em
relação ao meio mas a fonte se move através dele é

V' = v ( ~ .);v + v.
(20-10)

o sinal negativo refere-se à fonte aproximando-se do observador e o sinal
positivo refere-se à fonte afastando-se do observador. Deve-se observar que,
nestes casos, a causa da variação consiste no fato de que o movimento da
fonte, através do meio, faz diminuir ou aumentar o comprimento de onda
transmitido através dele.

Quando a fonte e o observador se movem através do meio transmissor,
o estudante poderá mostrar que o observador ouvirá uma freqüência

I (v ± Vo)

v =v ---
v + v.

(20-11)

os sinais supe.riores (+ no numerador e - no denominador) correspondem
ao movimento de aproximação da fonte e do observador, que se deslocam
ao longo da reta que os liga; os sinais inferiores referem-se ao afastamento
de ambos. Observe que a Eq. 20-11 reduz-se à Eq. 20-9 quando v. = O e
à Eq. 20-10 quando Vo = O, como deve ser.

Se um diapasão, vibrando em sua caixa de ressonância, seueslocar rapi
damente em direção a uma parede, o observador ouvirá duas notas de fre
qüências diferentes. Uma delas é a nota recebida diretamente do diapasão
que se afasta e é mais grave em virtude do movimento. A outra nota é
devida às ondas refletidas na parede e é mais aguda. A superposição destas
duas ondas dá origem abatimentos.

o efeito Doppler é importante no caso de ondas luminosas. A velocidade da luz é tão
grande que apenas fontes astronômicas ou atômicas, que têm grandes velocidades com
paradas com fontes terrestres macroscópicas, apresentam um pronunciado efeito Doppler.
O efeito astronômico consiste em um deslocamento no comprimento de onda observado
na luz emitida por elementos em corpos astronômicos em movimento, quando comparado
com o comprimento de onda emitido por estes mesmos elementos na Terra. (Veja o Capo 40.)
Uma conseqüência facilmente observável do efeito Doppler é o alargamento (ou aumento
de freqüência) da radiação emitida por gases aquecidos. Este alargamento resulta do
fato de que os átomos ou moléculas emissores movem-se em todas as direções e com velo
cidades variáveis em relação aos aparelhos de observação, de modo que se registra um
aumento nas freqüências.

Contudo, há diferenças nas fórmulas do efeito Doppler para a luz e para o som. No
som, não é apenas o movimento relativo da fonte e observador que determina a variação
na freqüência. De fato, conforme vimos, mesmo quando o movimento relativo é o mesmo
(vo, na Eq. 2O-9a, é igual a V" na Eq. 2O-lOa), obtemos resultados quantitativamente
diferentes, conforme seja a fonte ou o observador que está em movimento. Esta dife
rença existe porque Vo e v. são medidas em relação ao meio no qual as ondas sonoras se
propagam e porque este meio determina a velocidade da onda. A luz, entretanto, não ne
cessita de um meio material para sua transmissão e sua velocidade, em relação à fonte
ou ao observador, tem sempre o mesmo valor c, independentemente do movimento rela-
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Mas se u/v é suficientemente pequeno em comparação com a unidade, podemos desprezar
(u/v)2 e os termos de potências mais altas, obtendo

e a Eq. 20-10 torna-se Vi ~ V (1 ± : ), que é idêntica à Eq. 20-9.

Como exemplo numérico, consideremos u = 120 km/h. A velocidade do som, no ar,
vale cerca de 1.200 km/h. Então, se a fonte tem velocidade v, = u = 120 km/h êm dire
ção ao observador estacionário, a freqüência que ele ouvirá é dada pela Eq. 20-10,

(v) 1.200Vi = v ~ = v . 1.200_ 120

ou

Vi

= 1,11.
v

Se o observador tem velocidade Vo = u = 120 km/h em direção à fonte estacionária,
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tivo destes corpos. Este é um postulado básico da teoria da relatividade restrita. Então,
para a luz, apenas o movimento relativo da fonte e observador pode conduzir a mudanças
físicas, não existindo um meio material que possa ser usado como referencia!' Apesar de
a fórmula do efeito. Doppler para a luz (Cap. 40) ser diferente da fórmula para o som,
os efeitos sãOqualitativamente os mesmos. Podemos aplicar a Eq. 20-10 para a luz, eomo
boa aproximação, se v. for considerada como a velocidade relativa da fonte e do observador
e se v. for muito pequena em comparação com a velocidade da luz.

~ Exemplo 3. Mostrar. que as Eqs. 20-9 e 20-10 tornam-se praticamente idênticas
quando a velocidade da fonte e do observador são pequenas em comparação com a velo
cidade do som no meio.

Seja Vo = v. = 11" isto é, representemos por 11,a velocidade do observlidor ou a da fonte.
Portanto, a Eq. 20-9 se escreve

Devemos, então, mostrar que a Eq. 20-10,

reduz-se à forma anterior quando u/v « 1.
Podemos reescrever a Eq. 20-10 da seguinte maneira

De acordo com o desenvolvimento do binômio temos

( 1 ) (11,)-1 11, (11,)21 + u/v = 1 + -; = 1 ± ;- + -;;- ± .

Mas se u/v é suficientemente pequeno em comparação com a unidade, podemos desprezar
(u/V)2 e os termos de potências mais altas, obtendo

( 1) 11,

--- "" +
1 + "l/v =" 1 - v'

e a Eq. 20-10 torna-se v' ~ v (1 ± : ), que é idêntica à Eq. 20-9.

Como exemplo numérico, consideremos u = 120 km/h. A velocidade do som, no ar,
vale cerca de 1.200 km/h. Então, se a fonte tem velocidade v. = 11, = 120 km/h êm dire
ção ao observador estacionário, a freqüência que ele ouvirá é dada pela Eq. 20-10,

oU

v' = v (_v ) = vV - v.

p'

= 1,11.

1.200

1.200 -120

Se o observador tem velocidade Vo = 11, = 120 km/h em direção à fonte estacionária,
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_._ êT.irá uma freqüência dada pela Eq. 20-9,

V' = v ('V TV' vo) = v . 1.200 1201.200

577

v'
1,10.

Portanto, quando u/v = 120/1.200 = 1/10, a diferença percentual entre a freqüência
o:J.vidaquando o observador se move e a freqüência ouvida quando a fonte se move é
de apenas 1%, sendo o movimento relativo o mesmo em ambos os casos. ~

Quando os valores de Vo e Vs tornam-se comparáveis a v, as fórmulas apresentadas
para o efeito Doppler devem ser modificadas. A modificação é necessária porque a relação
linear entre a força restauradora e a deformação, admitida como válida até este ponto,
não é mais verificada no meio. A velocidade de propagação de uma onda não é mais a
velocidade de fase comum e a forma da onda varia com o tempo. As componentes do mo
vimento perpendiculares à linha que une a fonte ao observador também contribuem para
o efeito Doppler, no caso de altas velocidades. Quando Vo ou v. tornam-se maiores do que
t, a formula do efeito Doppler, evidentemente, deixa de ter significado.

Há muitos casos em que a fonte se move através do meio com uma velocidade maior
do que a velocidade de fase qa onda naquele meio. Em tais casos, a frente de onda adquire
a forma de um cone, estando o corpo em movimento localizado no seu vértice. Exemplos

Fig. 20-12 Acima e à direita,
um grupo de frentes de ondas
associados com um projétil que
se move com a velocidade su
persônica. As frentes de onda
são esferas e sua envoltória é
uma superfície cônica. O estu
dante deve procurar relacionar
esta figura com a precedente.
Abaixo e à direita, fotografia
de centelha de um projétil que
tem esse movimento (Fotogra
fia da Marinha dos EUA).
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deste caso são a onda formada pela proa de uma lancha na água e a "onda de choque"
de um avião ou de um projétil que se movem no ar com uma velocidade maior do que a
velocidade do som neste meio (velocidades supersônicas). A radiação de Cerenkov con
siste de ondas luminosas emitidas por partículas carregadas, que se movem em um meio
com uma velocidade maior do que a velocidade de fase da luz neste meio 2.

Na Fig. 20-12 mostram-se as posições presentes das ondas esféricas que se originaram
em várias posições da fonte durante o seu movimento. O raio de cada esfera, neste ins
tante, é igual ao produto da velocidade de onda, v, pelo tempo, t, que decorreu desde o
instante em que a fonte se encontrava em seu centro. A envoltória destas ondas é um
cone, cuja superfície forma um ângulo 8 com a direção do movimento da fonte. Obser
vando a figura obtemos o resultado

v
sen 8

Para o caso de ondas na água, o cone reduz-se a um par de retas concorrentes. Em aero
dinâmica o quociente v.lv é denominado número de Mach.

QUESTÕES

1. Relacione algumas fontes de infra-som e de ultra-som.

2. Que evidência experimental leva-nos em admitir que a velocidade do som deve
ser a mesma para todos os comprimentos de onda?

3. No caso de ondas transversais em uma corda, qual a grandeza, se é que existe,
correspondente à amplitude de pressão nas ondas longitudinais em um tubo?

4. Uma campainha toca em uma escola durante um pequeno intervalo de tempo.
Um instante após, o som emitido não é mais audíve!. Acompanhe as ondas sonoras desde
o instante da emissão até que não sejam mais audíveis.

5. Como podemos localizar experimentalmente as posições dos nodos e antinodos
em uma corda? Em uma coluna de ar? Em uma superfície vibrante?

6. Explique como se "afina" um instrumento de corda.

7. Discuta os fatores que determinam o intervalo de freqüências e o timbre de sua voz.

8. O clarim não tem válvulas. Como, então, podemos fazer com que ele emita notas
diferentes? A que notas está ele limitado? Por quê?

9. Uma corda de violino oscilaria durante um tempo maior ou menor, se o violino
não possuísse caixa de ressonância?

10. Dois navios, com apitos a vapor de mesma freqüência, apitam no porto. Você
esperaria que isto originasse uma configuração de interferência, com regiões de grande
e pequena intensidade?

11. Suponha que, no efeito Doppler com o som, a fonte e o receptor estejam em re
pouso em um certo referencial mas que o meio transmissor se mova em relação a este
referencia!' Haverá alguma variação no comprimento de onda ou na freqüência recebidos?

12. Haverá efeito Doppler com o som quando o observador ou a fonte se movem
perpendicularmente à linha que os liga? Como, então, podemos determinar o efeito Dop
pIeI' quando o movimento tiver uma componente perpendicular a esta linha?

13. Um satélite emite ondas de rádio de freq.Üênciaconstante. Estas ondas são cap
tadas em terra e produzem batimentos com uma certa freqüência padrão. A freqüência

2 Ver "Cerenkov Radiation: its Origin, Properties and Applications, "por J. V. Jelley,
em Con!emporary Physics, Outubro de 1961.
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GC'5 batimentas é entãa enviada a um alta-falante e padem ".ouvir-se" as sinais da satélite.
De:-creva cama varia a sam enquanta a satélite se aproxima da detectar em terra, passa
5Jbre ele e afasta-se em seguida.

14. Dais diapasões idênticas emitem natas de mesma freqüência. Explique cama
,ocê paderia .ouvir batimentas entre eles.

15. As andas transversais em uma carda padem ser palarizadas (veja, par exempla,
a Questãa 16 da Capo 19). As andas sanaras padem também ser palarizadas?

PROBLEMAS

1. O sam mais grave detectável pela .ouvida humana tem freqüência de aproxima
damente 20 Hz e o mais aguda consiste em cerca de 20.000 Hz. Qual a camprimenta de
onda de cada um, na ar?

2. Uma anda sanara tem uma freqüência de 440 Hz. Qual é a camprimento de anda
de5ta anda sonora no ar? E na água?

3. Os marcegos emitem andas ultra-sônicas. O Illilllmo camprimento de anda, no
ar. emitido par um morcega é de apraximadamente 0,33 cm. Qual a máxima freqüência
que pode ser emitida por um morcego?

4. (a) Um alta-falante tem diâmetra de 15 em. Para qual freqüência o comprimento
d2 onda do sam que ele emite no ar será igual ao seu diâmetro? E dez vezes maior do que
o 5eu diâmetra? E dez vezes menor? (b) Repita os cálculos para um alto-falante de
:}] em de diâmetra. SE;o comprimenta de õnda far grande em camparaçãa com o diâmetra
,:b alta-falante, as ondas sonaras se espalham quase que unifarmemente em todas as dire
ç'õe:sa partir do alta-falante, mas quando o comprimento de onda é pequeno, comparada
o['üma diâmetra da alta-falante, a energia da onda se propaga praticamente apenas para, a
:~ente, em uma única direçãa.

5. Um métado de determinar a distância entre um .observador e um relâmpaga ean
52ste em contar os segundos que decarrem desde a instante em que ele vê o relâmpago
;;.tê a instante em que .ouve a travãa e, em seguida, multiplicar esta cantagem por 0,33.
O ~e5ultado deve farnecer a distância em quilômetras. Justifique a uso desta regra e
d~:ermine a seu erra per:centual em candições normais.

6. Deixa-se uma pedra cair em um poça. O barulho do impacto da p.edra com o
:.:=.do da paço é ouvida após um tempa t. Qual é a profundidade, d, da paça? Calcule d
'':'::;'J:ldo que t = 3,0 s.

i. (a) A velocidade da sam em um certa metal é V. Golpeia-se uma das extremidades
::7 -.:.:ntrilha de camprimenta l, feita cam este metal. Um abservadar, na .outra extremi
:::':'d~. escuta dais' sons, um deles produzida pela onda que se prapagau aa longa da trilho

ü:ltra praduzido pela anda que se prapagou no ar. Se a velocidade da sam na ar far v,
=-~ é a intervala de tempo t que separa os dois sans? (b) Supanha que t = 1,4 s e que

='7:al seja a ferro. Calcule o comprimento l.

8. A pressãa em umá onda sanara que se prapaga é dada pela equaçãa

p = 1,5 sen 7r (x - 330t),

::=. ::: em metras, t em segundos e p em N/m2• Encantre a amplitude de pressãa, a fre
=-~~=-,::.a,a camprimento e a velocidade da anda.

9. :\Ia5tre que a intensidade de uma anda sanora (a) quanda expressa em função da
=-=-::;:..'.:-..:.d2d2 pressãa, P, é dada por

p21=--,
2pov
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onde v é a velocidade da onda e Po é a densidade do ar em condições normais e (b) quando
expressa em função da amplitude de deslocamento, Ym, é dada por

I = 211"2pOV Y,a2)12,

onde )1 é a freqüência da onda.

10. (a) Se duas ondas sonoras, uma no ar e a outra na água, têm a mesma intensi
dade, qual é a razão entre as amplitudes de pressão da onda na água e da onda no ar?
(b) Se, em vez disso, fossem iguais as amplitudes de pressão, qual seria a razão entre as
intensidades das duas ondas?

11.. Uma nota, de freqüência 300 Hz, tem uma intensidade de 1,0 microwatt/m2•
Qual é a amplitude das vibrações do ar, causadas por este som?

12. Duas ondas originam variações na pressão, em um certo ponto do espaço, dadas
por

Pi = P sen 211")1t,

P2 = P sen 211" (vt - <1».
1 1

Qual a amplitude da onda resultante neste ponto, para os casos <I>= O, <I>= 4' <I>= "61
e <I>= g?

Fig. 20·13

Fig. 20·14

24 m

3 m

B

A
'"

13. Na Fig. 20-13 mostramos um interferômetro acústico, usado para demonstrar
a interferência de ondas sonoras. 8 é um diafragma que vibra sob a influência de um ele
troímã. D é um detector de som como, -por exemplo, um ouvido ou um microfone. O
comprimento do caminho 8BD pode ser variado, mas a trajetória 8AD é fixa.

O interferômetro contém ar e veri

fica-se que a intensidade do som apre
senta um valor mínimo de 100 unidades

para certa posição 4e B e cresce con
tinuamente até o valor máximo de

900 unidades para uma segunda posição,
a 1,65 cm da primeira. Calcule (a) a
freqüência do som emitido pela fonte e
(b) a relação entre as amplitudes das
duas ondas que chegam ao detector.
(c) Como é possível que estas ondas
tenham amplitudes diferentes, se foram
produzidas pela mesma fonte?

14. Dois alto-falantes, 81 e 82, emitem sons de freqüência 200 Hz uniformemente
em todas as direções. 81 tem potência emissora de 1,2 X 10-8 W e a de 82 vale
1,8 X 10-8 W .. 81 e 82 vibram em fase. Considere um ponto P, distante 4,0 m de 81

I e 3,0 m de 82, (a) Qual é a diferença de fase
entre as duas ondas que chegam em P? (b) Qual
é a intensidade do som em P, estando 81 e 82

ligados? (c) Qual será a intensidade do som
em P se 81 for desligado e 82 continuar ligado?
(d) Qual será a intensidade do som em P se 82

for desligado e 81 continuar ligado?

15. Uma fonte sonora esférica é colocada

em Ph próxima a uma parede refletora AB,
e-um microfone é colocado no ponto P2, como
mostra a Fig. 20~14. -A freqüência da fonte P1
é variável. Encontre duas freqüências dife
rentes para as quais a intensidade sonora em P2
será máxima. A velocidade do som no ar é

330 m/s.
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Fi,. 20·16

dedo, para que a

16. O nível da água, em um tubo vertical de vidro de 1,0 m de comprimento, pode
;:ér.ajustado em qualquer posição. Um diapasão suja freqüência é de 660 Hz é mantido
p'JUCO acima da extremidade aberta do tubo. Para que posições do nível de água haverá
re<'-,onância?

17. Na Fig. 20-15, uma haste R está fixada pelo centro; um disco D preso à extremi
dade penetra em um tubo de vidro, onde foi espalhado pó de cortiça. Na outra extremi
dade do tubo existe um pistão móvel. Provocam-se vibrações longitudinais na'haste e o
pistão é deslocado até que o pó de cortiça forme um conjunto de nodos e antinodos (o pó
forma montículos bem definidos nas posições dos antinodos). Conhecida a freqüência p

das vibrações longitudinais da haste e medida a distância média dentre antinodos suces
;:ivos,provar que a velocidade do som no gás contido no tubo é expressa por

v = 2pd.

Este procedimento constitui o método de Kundt para determinar a velocidade do som
em gases.

Fig. 20·15

18. Um tubo de 1,0 m de comprimento é fechado em uma das extremidades. Um fio
e:sticado é colocado transversalmente próximo da extremidade aberta. O fio, de 0,30 m
de comprimento e massa de 0,010 kg, está fixado por ambas as extremidades e vibra em
;:eu modo fUndamental. Em conseqüência, a coluna de ar vibra em ressonância, em seu
modo fundamental. Determinar (a) a freqüência das vibrações da: coluna de ar, (b) a
tensão do fio.

19. Um tubo pode funcionar como filtro acústico, discriminando as várias freqüên
cias dos sons que o atravessem das suas freqüências próprias. O silencioso de um automó
vel é um exemplo. (a) Explicar o funcionamento desse filtro. (b) Como pode ser determi
:..ada a "freqüência de corte", abaixo da qual o som não é transmitido?

2{). Um tubo de .órgão aberto tem freqüência fundamental
::,0 :300 Hz. O primeiro sobretom de um tubo fechado tem a
=e:;:mafreqüência que o primeiro sobretom de um tubo aberto.
=',oterminar o comprimento de cada tubo.

21. ~ a Fig. 20-16, S é um pequeno alto-falante, excitado
;.~: um oscilador de áudio-freqüência e um amplificador, de
::~:rlência ajustável entre 1.000 e 2.000 Hz apenas. D é um
: .:.t:'J metálico cilíndrico de 45 cm de comprimento. A veloci
:..d:; do som no ar é de 333 m/s à temperatura ambiente. Para
::'':',0 :'reqüência haverá ressonância quando a freqüência emi
:::..,. ~lo alto-falante varia naquele intervalo? Esquematizar
~;:==,dos de deslocamento para cada um; despreze os efeitos
::..=. ~ :;xtremidades.

22, O comprimento de uma corda de violino é de .50cm;
~...se:;::áiLxadapelos extremos e sua massa é de 2,0 g. A corda
,=-::~a nota lá (440 Hz) sem dedilhado. Onde deve s~r colocado o
... : =. ,o::l::idaseja o dó (528 Hz)?

2.:;. .-'i.scordas .de um violoncelo têm comprimento L. De que comprimento I elas
>-.'~= >-:;: encurtadas pelo dedilhado a fim de modificar a altura do som por uma razão

::~::.~~=-:i3r? Determinar I se L = 0,80 m e r = 6/5, ... r = 3/2.
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24. Uma corda de violino é ajustada para certa nota. De quanto deve aumentar a
tensão da corda para que ela emita uma nota de freqüência dupla da original (ou seja,
uma nota uma oitava acima)?

25. Um fio de alumínio, tem comprimento 11 = 60,0 em e área transversal de
1,00 X 10-2 cm2; ele está ligado a um arame de aço de mesma seção transversal. O fio
composto suporta uma carga m = 10,0 kg, de acordo com a Fig. 20-17. A distância 12

da junta à polia de suporte é de 86,6 em. Mediante uma fonte externa de freqüência va
riável, produzem-se ondas transversais nesse fio composto. (a) Determinar a freqüência
mínima de excitação para a qual haverá ondas estacionárias, a junção comportando-se
como nodo de vibração. (b) Qual o número total de nados para esta freqüência, excluindo
os que estão situados nas extremidades do fio? Densidades: do alumínio 2,60 g/cm3,

ao aço 7,80 g/cm3•

Fig. 20-17

26. Duas cordas de piano idênticas têm freqüência fundamental de 600 Hz quando
mantidas à mesma tensão. Que aumento relativo de tensão de uma das cordas provocará
a ocorrência de seis batimentos por segundo quando as cordas vibrarem simultaneamente?

27. Um diapasão de freqüência desconhecida produz três batimentos por segundo
com outro diapasão cuja freqüência é de 384 Hz. A freqüência dos batimentos decresce
quando um pequeno pedaço de cera é colocado na ponta de uma das hastes do primeiro
diapasão. Qual a freqüência deste?

28. Um avião reflete as microondas emitidas por uma fonte distante, da qual ele se
aproxima; a velocidade de propagação das microondas é a mesma da luz. Quando as ondas
refletidas se superpõem às ondas emitidas pela fonte, produzem-se batimentos cuja fre
qüência é de 990 Hz. Determinar a velocidade com a qual o avião se aproxima da fonte,
sabendo que o comprimento das microondas é de 0,10 m.

29. Você poderia deslocar-se dentro de um feixe de luz vermelha com suficiente ra
pidez para que a luz parecesse verde? Você seria multado por excesso de velocidade?
Tome X = 6.200 X 10-8 cm para a luz vermelha, X = 5.400 X 10-8 em para a verde
e c = 3 X 1010 cm/s para velocidade da luz.

30. A freqüência de um apito é de 540 Hz e ele gira em um círculo cujo raio é de 0,600 m
com velocidade angular de 15,0 rad/s. Determinar as freqüências mais alta e mais baixa
ouvidas por uma pessoa em repouso a grande distância, em relação ao centro do círculo.

31. Uma sirena emite som de 1.000 Hz e move-se de você para um rochedo, à velo
cidade de 10 m/s. (a) Qual a freqüência do som que você ouviria, proveniente direta
mente da sirena? (b) Qual a freqüência do som que você ouviria, proveniente direta
mente do rochedo? (c) Qual a freqüência dos batimentos que seriam ouvidos? Considere
a velocidade do som no ar como 330 m/s.

32. Um patrulheiro B está perseguindo um infrator A ao longo de um trecho retilí
neo de uma rodovia. Ambos se movem à velocidade máxima de 160 km/h, cerca de 45 m/s.
Não conseguindo alcançá-Io, o patrulheiro usa a sirena de novo. Sendo de 330 m/s a ve-
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locidade do som no ar e 500 Hz a freqüência da fonte, demonstrar claramente se haverá
deslocamento Doppler na freqüência ouvida pelo infrator A e, se houver, qual a variação
de freqüência.

33. A freqüência do som emitido por uma fonte sonora é de 1.080Hz; a fonte se move
para a direita com velocidade de 32 m/s em relação ao solo. À sua direita está uma super
fície refletora que se move para a esquerda com velocidade de 65 m/s, também em relação
ao solo. Considere a velocidade do som no ar como 325 m/s e determine: (a) o compri
mento de onda do som emitido no ar pele fonte; (b) o número de ondas que chegam por
segundo à superfície refletora, (c) a velocidade e (d) o comprimento de onda das ondas
refletidas.

34. Uma bola é atirada à velocidade de 660 m/s. Determinar o ângulo formado pela
onda de choque com a linha de movimento do projétil.

35. Um avião a jato passa à altura de 5.000 metros, à velocidade Mach 1,5 (isto é,
1,5 vez a velocidade do som no ar). (a) Determinar o ângulo formado pela onda de choque
com a linha de movimento do avião. (b) Quanto tempo após a passagem do avião dire
tamente acima da cabeça a onda de choque alcançará o solo?

36. A velocidade da luz na água é cerca de três quartos de seu valor no vácuo. Um
feixe de elétrons de alta velocidade, acelerados em um betatron emite radiação de Ce
renkov na água; a frente de onda forma um cone cujo ângulo é de 60°. Determinar a
velocidade dos elétrons na água.

37. Calcular a velocidade do projétil ilustrado na Fig. 20-12. Suponha que a velo
cidade do som no meio em que se move o projétil seja de 380 m/s.


