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Terceira Lista de Exercícios de Física II 

1. O tubo de Kundt é um equipamento acústico inventado pelo físico alemão August Kundt (1839-

1894) que costumava ser empregado para medir a velocidade do som em gases (hoje em dia ele é 

usado somente para demonstrações de ondas estacionárias). Ele é um tubo de vidro, preenchido 

com o gás, fechado em uma extremidade por uma tampa M que se faz vibrar com uma frequência 

f conhecida (por exemplo, acoplando-a a um alto-falante) e na outra por um pistão P que se faz 

deslizar, variando o comprimento do tubo. O tubo contém um pó fino (serragem, por exemplo). 

Ajusta-se o comprimento do tubo com o auxílio do pistão até que ele entre em ressonância com a 

frequência f, o que se nota pelo reforço da intensidade sonora emitida. Observa-se então que o pó 

fica acumulado em montículos igualmente espaçados, de espaçamento ∆l (veja a figura abaixo), 

que se pode medir.  

 
(a) A que correspondem as posições dos topos dos montículos?  

(b) Qual é a relação entre ∆l, f e a velocidade do som no gás? 

(c) Com o tubo cheio de CO2 a 20
o
C e f = 880 Hz, o espaçamento médio medido é de 15,2 

cm. Qual é a velocidade do som no CO2 a 20
o
C? 

Para resolver os próximos dois problemas, leia as seções do livro do Moysés Nussenzveig sobre 

Ondas em Mais Dimensões, O Princípio de Huygens, Interferência em Mais Dimensões e Efeito 

Doppler.  

2. Duas fontes sonoras, A e B oscilam em fase com a frequência de 20 KHz, no ar, emitindo ondas 

esféricas. A distância entre A e B é 3d = 10,2 m. Considere o plano perpendicular à reta que une 

A e B que corta essa reta à distância d de A e 2d de B (veja a figura abaixo). Tomando o ponto de 

cruzamento entre o plano e a reta que une A e B como a origem O do eixo x, encontre as posições 

x ao longo desse eixo associadas aos dois primeiros mínimos e aos dois primeiros máximos de 

interferência sobre o plano. 

 
3. Uma fonte sonora fixa emite som de frequência f0. O som é refletido por um objeto que se 

aproxima da fonte com velocidade u. O eco refletido volta para a fonte, onde interfere com as 

ondas que estão sendo emitidas, dando origem a batimentos com frequência ∆f. Mostre que é 
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possível determinar a magnitude |u| da velocidade do objeto em função de ∆f, f0 e da velocidade 

do som v. O mesmo princípio é utilizado (com ondas eletromagnéticas em lugar de ondas 

sonoras) na detecção do excesso de velocidade nas estradas com auxílio de radar. 

4. Adotando as hipóteses básicas da Teoria Cinética dos Gases (veja a seção sobre ela no livro do 

Moysés Nussenzveig), deduza uma expressão para a pressão de um gás formado por um único 

tipo de molécula sobre as paredes de um recipiente em termos da energia cinética média das 

moléculas do gás. Assumindo que a energia cinética média das moléculas do gás é função apenas 

da temperatura T, use a expressão obtida para deduzir a lei de Boyle: PV = const. 
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