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ONDAS ESTACIONÁRIAS EM TUBOS

Vamos estudar ondas sonoras estacionárias em tubos.

Q. 01 � ONDA ESTACIONÁRIA EM TUBO COM AMBAS
AS EXTREMIDADES FECHADAS

Q. 02 � ONDA ESTACIONÁRIA EM TUBO COM AMBAS
AS EXTREMIDADES ABERTAS
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Q. 03 � ONDA ESTACIONÁRIA EM TUBO COM UMA
DAS EXTREMIDADES FECHADA E OUTRA ABERTA

EXERCÍCIOS DE SALA

1. (PUC) Um tubo sonoro ressoa com mais intensidade
na frequência de 680 hertz. Com experimentação apropriada,
percebe-se a formação, no interior do tubo, de uma sucessão
de nós e ventres. Sabendo-se que a velocidade de propagação
do som é de 340 m/s, conclui-se que a distância entre dois nós
consecutivos é de cm.
a) 15. b) 20. c) 25. d) 30. e) 40.

2. (UNESP) Uma proveta graduada tem 40,0 cm de altura
e está com água no nível de 10,0 cm de altura. Um diapasão
de frequência 855 Hz vibrando próximo à extremidade aberta
da proveta indica ressonância.

Uma onda sonora estacionária possível é representada na
�gura a seguir. A velocidade do som, nessas condições, é, em
m/s,

a) 326 b) 334 c) 342 d) 350 e) 358

3. (UFRJ) O canal que vai do tímpano à entrada do ouvido
pode ser considerado como um tubo cilíndrico de 2,5 cm de
comprimento, fechado numa extremidade e aberto na outra.

Considere a velocidade do som no ar igual a 340 m/s.
Calcule a frequência fundamental de vibração da coluna de

ar contida nesse canal.

EXERCÍCIOS

Para esta aula, faça os exercícios do livro textos, nas páginas
500 e 501 da bibliogra�a principal.

BIBLIOGRAFIA DESTA AULA

1. C. S. Calçada & J. L. Sampaio � FÍSICA CLÁSSICA, vol
2, seção 11, pp 497 até pp 501.

2


