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Lista de Exerćıcios III

� Uma experiência divertida consiste em mudar a tonalidade da voz
enchendo a boca de gás hélio: uma voz grave transforma-se em aguda.
Para explicar o efeito, admita que os comprimentos de onda associados
à voz são determinados pelas dimensões das cordas vocais, laringe e
boca, estas funcionando como cavidades ressonantes, de modo que a
variação da tonalidade seria devida unicamente à variação da veloci-
dade do som.

(a) Calcule a velocidade do som no hélio a 20◦C. É um gás monoatômico
de massa atômica ≈ 4 g/mol, com γ ≈ 1, 66. A constante universal
dos gases R vale 8,314 J/K·mol.

(b) Explique o efeito, calculando a razão entre as frequências do som
no hélio e no ar para o mesmo comprimento de onda.

� Um alto-falante de um aparelho de som emite 1 W de potência sonora
na frequência ν = 100 Hz. Admitindo que o som se distribui uniforme-
mente em todas as direções com velocidade de 341 m/s e que o ar
tenha densidade de 1,3 kg/m3, determine, num ponto situado a 2m de
distância do alto-falante:

(a) o ńıvel sonoro em dB;

(b) a amplitude de pressão;

(c) a amplitude de deslocamento;

(d) a que distância do alto-falante o ńıvel sonoro estaria 10 dB abaixo
do calculado em (a)?

� O tubo de Kundt, que costumava ser empregado para medir a velocidade
do som em gases, é um tubo de vidro que contém o gás, fechado numa
extremidade por uma tampa M que se faz vibrar com uma frequência ν
conhecida (por exemplo, acoplando-a a um alto-falante) e na outra por
um pistão 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 aux́ılio do pistão até que ele entre em ressonância com a
frequência ν, o que se nota pelo reforço da intensidade sonora emitida.
Observa-se então que o pó fica acumulado em mont́ıculos igualmente
espaçados, de espaçamento ∆l, que se pode medir.
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(a) A que correspondem as posições dos topos dos mont́ıculos?

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

(c) Com o tubo cheio de CO2 a 20◦C e ν = 880 Hz, o espaçamento
médio é de 15,2 cm. Qual é a velocidade do som no CO2 a 20◦C?

� Terremotos geram ondas de som na Terra. Diferente de um gás, existem
ondas transversais (S) e longitudinais (P) em um sólido. Tipicamente
a velocidade de S é 4,5 km/s e de P é 8,0 km/s. Um sismógrafo registra
ondas P e S de um terremoto. As primeiras ondas P chegam 3,0 minutos
antes das primeiras ondas S. Assumindo que as ondas se deslocam em
linha reta, a que distância ocorreu o terremoto?

� Uma placa de alumı́nio é iluminada com radiação eletromagnética.
Sabendo que fotoelétrons são ejetados da superf́ıcie da placa apenas
se a radiação possui comprimento de onda menor que λ = 2954Å,
determine o valor da função trabalho do alumı́nio. Qual é a energia
cinética dos fotoelétrons caso se incida radiação com λ = 1500Å? Qual
é a energia destes fótons? Dê suas respostas em eV.

� Aplica-se uma diferença de potencial V0 = 5V entre duas placas de
cobre mantidas em vácuo. Uma fonte de luz de 1W e comprimento de
onda λ = 2480Å ilumina uniformemente a placa em menor potencial,
de modo que os fotoelétrons emitidos são atráıdos para a outra placa.
Dado que a função trabalho do cobre vale W = 4, 5eV, pede-se:

(a) a velocidade dos fotoelétrons emitidos próximo à superf́ıcie da
placa iluminada.

(b) a corrente elétrica gerada, supondo que cada fóton dê origem a
um fotoelétron.

(c) supondo que se dobre a potência de luz incidente para 2W, que mu-
danças ocorrem na velocidade dos elétrons ejetados e na corrente
elétrica gerada?

(d) supondo que se dobre a frequência da radiação eletromagnética (ou
seja, λ = 1250Å), mantendo-se a potência em 1W, que mudanças
ocorrem na velocidade dos elétrons ejetados e na corrente elétrica
gerada?
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(e) supondo que se possa sintonizar V0 para valores negativos, de
modo que a placa iluminada passe a atrair os elétrons ejetados,
como se modifica o potencial de freamento (voltagem para a qual
interrompe-se a corrente elétrica entre as duas placas) nas situações
dos ı́tens (c) e (d)?

☛ Problema Desafio : Uma fonte sonora fixa emite som de frequência ν0.
O som é refletido por um objeto que se aproxima da fonte, onde interfere
com as ondas que estão sendo emitidas, dando origem a batimentos com
frequência ∆ν. Explique. Há inversão de fase na reflexão? Por quê?
Mostre que é posśıvel determinar a magnitude |u| da velocidade do
objeto móvel em função de ∆ν, ν0 e da velocidade do som v. O mesmo
prinćıpio é utilizado (com ondas eletromagnéticas em lugar de ondas
sonoras) na deteção do excesso de velocidade nas estradas com aux́ılio
do radar.
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