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1 Montagem

Para a montagem do tubo de Quincke, foram utilizados tubos de PVC de 1/2 polegada,

conectores também de PVC, chamados de "joelho de 90◦"e "T", além de uma mangueira

de PVC de 3/8 de polegada (�exível). A montagem está representada na �gura 1 [1].

Figura 1: Representação do tubo de Quincke utilizado [1].

Os tubos representados na vertical têm aproximadamente 20cm de comprimento.

Para os tubos na horizontal, foram utilizados dois tubos de 40cm, divididos em três

partes iguais. Entre a primeira e a segunda parte foram colocados os conectores "T"e,

entre a segunda e a terceira, foi �xado o tubo �exível, com aproximadamente 6cm de

comprimento.

O comprimento do tubo �exível é importante, pois é esse comprimento que vai ser

acrescido ao comprimento do tubo e deve ser, portanto, pouco maior que o comprimento

de onda λ do som a ser utilizado. Para uma freqüência disponível de aproximadamente

f = 5kHz, por exemplo, e estimando a velocidade dom som em vsom = 340m/s, a

fórmula da velocidade da onda sonora nos dá:

vsom = λ.f ⇒ λ =
vsom

f
=

340
5000

≈ 7cm

Como são utilizados dois tubos �exíveis de 6cm, temos 12cm, que é satisfatoriamente

maior que o comprimento de onda de 7cm.

Os comprimentos dos tubos rígidos não tem grande in�uência no resultado do ex-

perimento, já que a medida de interesse é o deslocamento do tubo.
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O motivo de se usar tubos �exíveis de 3/8 de polegada é que eles se ajustam no

interior dos tubos rígidos, permitindo um deslizamento mais suave.

Com o auto-falante posicionado na boca de um dos conectores em "T"(a entrada)

e o microfone no outro (a saída), mede-se a intensidade da onda sonora para diferentes

deslocamentos do braço móvel.

Um fato de extrema importância é que durante todo o experimento, nem o microfone,

nem o auto-falante podem se mexer. Como a grandeza medida no experimento é a

intensidade sonora, uma variação da posição destes ou do tubo em relação a eles faz

com que mude a intensidade medida (nesse caso, para ser consistente, o experimento

deveria ser todo refeito).

Durante a variação do comprimento do tubo, que é manual, é muito fácil mover os

componentes acidentalmente. Para evitar isso, o auto-falante foi retirado da caixa de

som e �xado (com �ta adesiva) na entrada do tubo. O microfone foi retirado do suporte

e também �xado diretamente à saída do tubo. Essa �xação foi feita com algodão, que

também ajuda a isolar o microfone dos ruídos externos.

Uma outra medida que se pode tomar para facilitar a execução do experimento é

prender à parte �xa do tubo uma escala (que pode ser feita de um papel su�cientemente

rijo), para que não se tenha necessiade de medir o deslocamento do braço móvel ao

mesmo tempo que se segura uma régua.

Tanto a geração da onda quanto a sua medição são realizadas através do programa

Visual Analyser 8 [3]. A �gura 2 mostra a interface do programa. A tela superior é

um osciloscópio, que mostra a amplitude da onda em função do tempo. A tela inferior

mostra o espectro da onda, ou seja, mostra que freqüências estão presentes e em que

intensidades (lembrando que as ondas "reais"são uma combinação de várias ondas de

freqüência bem de�nida).

Através da função Capture spectrum, mostrada na �gura 2 no círculo em vermelho, é

possível se obter o espectro em um dado instante de tempo para análise. É desta forma

que serão medidas as intensidades das ondas. Um exemplo de espectro é mostrado na

�gura 3.

Outras funções bastante usadas do programa são Wave e Freq.meter, que nos per-

mite determinar a freqüência do som emitido e medi-la, respectivamente. É valido

ressaltar que a freqüência "nominal", determinada em Wave, pode não ser exatamente

a freqüência emitida. Daí a necessiadade de se medi-la com o Freq.meter, para se ter

mais precisão. A interface desses comandos é mostrada nas �guars 4 e 5. Note que é

possível determinar a resolução da medição do Freq.meter.
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Figura 2: Interface do programa Visual Analyser 8.

Figura 3: Espectro de uma onda senoidal de freqüência f = 4, 980kHz.

2 Teoria

O som é uma onda mecânica, o que quer dizer que se propaga através das vibrações

no ar, ou qualquer outro meio material. Uma onda é caracterizada (veja �gura 6) por
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Figura 4: Determinação da freqüência da onda a ser emitida.

Figura 5: Medição da freqüência da onda emitida.

sua amplitude A (o máximo deslocamento que ela atinge) e por seu comprimento de

onda λ (que é a distância entre valores repetidos no padrão da onda, esse comprimento

é equivalente a uma oscilação completa da onda) [2].

Figura 6: Onda de amplitude A e comprimento de onda λ em um instante de tempo

�xo [5].

Além de apresentar oscilações no espaço em um mesmo instante de tempo, a onda

também oscila com o tempo, como mostrado na �gura 7, em um ponto �xo. O período

T de uma onda é o tempo que a onda leva para completar uma oscilação. A freqüência
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f é o número de oscilações por unidade de tempo e está relacionado com o período

através de [2]:

f =
1
T

(1)

Figura 7: Onda de amplitude A e período T em um ponto �xo do espaço [5].

As ondas também podem diferir por mais um parâmetro: o ângulo de fase φ. Quando

a diferença de fase entre duas ondas é zero, ∆φ = 0, dizemos que as ondas estão

"em fase"e seus picos coincidem. Conforme essa diferença aumenta, uma onda vai

se atrasando cada vez mais em relação à outra. Quando ∆φ = π, as ondas estão

completamente defasadas: o pico de uma coincide com o vale de outra. Quando ∆φ =

2π, uma onda se atrasa exatamente um comprimento de onda λ em relação à outra e

acontece que os picos voltam a coincidir, as ondas estão "em fase"novamente. A �gura

8 mostra um exemplo de ondas totalmente "em fase"(a), totalmente defasadas (b), e

uma situação intermediária (c) [2].

(a) (b) (c)

Figura 8: Duas ondas de mesma amplitude e comprimento de onda sofrendo interferência

e a onda resultante (em linha mais grossa). A defasagem entre as ondas originais é

∆φ = 0 (a), ∆φ = π (b) e ∆φ = 3π/4 (c)

As ondas se propagam no meio com uma certa velocidade. De uma forma simpli�-
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cada, podemos calcular essa velocidade em função dos parâmetros da onda dados acima.

Quando uma onda se desloca no espaço uma distância equivalente a um comprimento

de onda λ, ela leva um tempo que é o tempo necessário para se completar uma oscilação,

ou seja, um período T . Portanto, a velocidade da onda é dada por:

v =
∆x

∆t
=

λ

T

v = λ.f (2)

onde na última equação foi usada a eq. 1.

O fenômeno ondulatório do som que o tubo de Quincke explora é a interferência. A

interferência ocorre quando duas ondas passam por uma mesma região do espaço. Nesse

caso, as ondas vão se combinar, segundo o Princípio da Superposição: o deslocamento

da onda resultante será a soma dos deslocamentos das ondas originais, naquele ponto.

O fenômeno da interferência pode tanto aumentar quanto diminuir de amplitude em

relação às ondas originais. Para interferência de ondas de mesma freqüência, se pro-

pagando em um mesmo eixo, como teremos neste experimento, a amplitude da onda

resultante dependerá da diferença de fase entre as duas ondas (veja �gura 8) [2].

Se a diferença de fase entre as duas ondas for zero (ondas "em fase"), teremos

interferência construtiva (�gura 8 (a)). Se a diferença de fase for ∆φ = π (ondas

completamente defasadas), teremos interferência destrutiva (b). A situação mostrada

na �gura 8 (c) é uma situação intermediária com ∆φ = 3π/4.

Quando a onda sonora entra no tubo (ver �gura 1), se divide em duas, indo cada uma

por um caminho. Essas duas ondas se reencontram na saída do tubo, onde interferem

entre si. Se o comprimento dos caminhos fossem iguais, as ondas chegariam em fase e

a interferência seria totalmente construtiva.

Conforme se varia o comprimento de um dos caminhos, movendo-se o braço móvel

do tubo, uma onda vai se defasando em relação à outra. Isso vai modi�cando a inten-

sidade da onda resultante. Essa intensidade oscilará em função da diferença entre os

comprimento do caminho das duas ondas. Após se variar o comprimento em um valor

igual a λ, a intensidade resultante terá completado um ciclo.

Sendo L a diferença de comprimento do caminho das duas ondas, a condição para

se ter interferência totalmente construtiva é que essa diferença seja um múltiplo do

comprimento de onda λ:

L = n.λ, n = 0, 1, 2, ...
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Tendo se medido o comprimento de onda λ do som, também é possível calcular sua

velocidade, através da relação:

vsom = λ.f

3 Resultados e Análise de Dados

O grá�co 1 mostra a intensidade (média dos valores medidos) da onda sonora em função

do deslocamento do tubo. A freqüência usada foi de f = 4, 980kHz, medida através da

função Freq.meter do Visual Analyser 8.

Figura 9: O grá�co mostra o comportamento oscilatório da intensidade do som conforme

o tubo é deslocado. As duas setas indicam uma oscilação, de comprimento de onda

λ ≈ 7cm.

Embora a curva mostrada no grá�co 1 esteja bem distorcida em relação à curva

senoidal esperada, podemos ver que ela apresenta um comportamento oscilatório. Na

região mostrada no grá�co, ela completa aproximadamente um ciclo e meio. Sendo

assim, podemos estimar o comprimento de onda grosseiramente. Por exemplo, os pontos

indicados por uma seta no grá�co 1 compreendem aproximadamente um comprimento

de onda. Seu valor será a distância entre esses pontos, ou seja:

λ ≈ 7cm
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conforme se tinha estimado na preparação do experimento.

Também se pode estimar a velocidade do som, com base nesse valor e no freqüência

usada:

vsom = λ.f ≈ 0, 07m.4980Hz ≈ 348m/s

Caso haja disponibilidade, podem ser usados na medição de λ programas que fazem

o ajuste dos pontos experimentais por uma curva, ou seja, que ajustam os parâmetros

da curva de modo a aproximá-la o mais possível dos pontos. Isso foi feito utilizando o

Origin 7.0 (veja grá�co 1)

A equação da curva (forma senoidal generalizada), mostrada na legenda do grá�co

1 é:

I = A + B sin[k(x− x0)]

O valor de interesse aqui é o número de onda k, que foi calculado como k = 0, 094±

0.005mm (veja Anexo I). Este valor está relacionado com o comprimento de onda λ

através de:

k =
2π

λ
(3)

Desta forma, teremos:

λ =
2π

k
=

2π

0, 094
= 67± 3mm

A velocidade do som correspondente a esse valor é:

vsom = λ.f = (6, 7.10−2m)× (4980Hz) = 330± 10m/s

O erro ∆λ foi obtido por propagação através da equação 1:

∆λ =
∣∣∣∣∂λ

∂k

∣∣∣∣ ∆k =
2π

λ2
∆k

4 Velocidade do som

A velocidade do som no ar varia conforme a temperatura do ar. Para que se possa

comparar a velocidade do som medida através deste experimento com os valores encon-

trados na literarura, colocamos aqui uma tabela que mostra a velocidade do som no ar

para diferentes temperaturas [4].

29 - 9



T (oC) vsom(m/s)

-10 325,4

-5 328,5

0 331,5

5 334,5

10 337,5

15 340,5

20 343,4

25 346,3

30 349,2

Tabela 1: Velocidade do som no ar para diferentes temperaturas.

Construindo o grá�co 10 com os dados da tabela 1 podemos ver que a velocidade

do som no ar varia muito aproximadamente linearmente com a temperatura, ao menos

em um intervalo onde se encontram as temperaturas ambiente. Desta forma, podemos

fazer uma regressão linear, mostrada no grá�co 10, que gera a seguinte equação:

vsom = 0, 6.T + 331, 5 (4)

onde a temperatura T deve estar em oC e vsom é dada em m/s.

Figura 10: A velocidade do som em função da temperatura. Para temperaturas próxi-

mas à temperatura ambiente, a variação de vsom com T é perfeitamente linear.
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5 Apêndice I

Para se fazer o ajuste da curva utilizando o Origin 7.0, deve-se proceder da seguinte

forma:

No comando Analysis > Non-linear Curve Fit > Advanced Fitting Tool, deve-se

de�nir uma nova função (ver �gura 7). Essa função deve ser uma senoidal generalizada

com 4 parâmetros, da forma:

I = A + B sin[k(x− x0)]

Nessa equação, temos a intensidade I como variável dependente; o deslocamento x

como variável independente; A como o deslocamento vertical, valor em torno do qual

os valores de I oscilarão; B como a amplitude da onda; k como o número de onda; e x0

relacionado com a defasagem da onda.

O próximo passo é propor valores iniciais para o cálculo por iterações. Isso se faz

baseado no grá�co 1 (veja �gura 8). Os valores utilizados foram:

A = −40

B = 8

k = 0, 1

x0 = 0

Finalmente, realiza-se as iterações (�gura 9) para se obter os valores dos parâmetros

que melhor ajustam a curva aos pontos experimentais. Esses valores foram:

A = −38, 1± 0, 8

B = −7± 1

k = 0, 094± 0, 005

x0 = −2± 3
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Figura 11: Passo 1

Figura 12: Passo 2
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Figura 13: Passo 3

6 Apêndice II

Figura 14: O tubo de Quincke montado.
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Figura 15: Detalhe do tubo �exível �xado ao tubo de PVC.

Figura 16: Detalhe do braço móvel ligado ao tubo �exível.

Figura 17: Detalhe das aberturas de entrada e de saída do som.
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7 Apêndice III

http://www.sc.ehu.es/sbweb/�sica/ondas/quincke/quincke.htm

Site sobre o tubo de Quincke e como medir a velocidade do som a partir dele. Contém

animações sobre interferência de pulsos e do tubo de Quincke em funcionamento. (Em

espanhol)
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8 Apêndice IV

http://www.sillanumsoft.com/

Site onde se pode baixar gratuitamente o programa Visual Analyser 8, usado na pro-

dução e medição das ondas sonoras deste experimento. Apêndice IV.
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9 Apêndice V

http://pt.wikipedia.org/wiki/Velocidade_do_som

Contém uma tabela da velociade do som em diferentes temperaturas.
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10 Apêndice V

http://en.wikipedia.org/wiki/Wave

Verbete sobre ondas (conceitos gerais). Deste site foram retiradas �guras. (Em inglês)
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