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Resumo  

 

A falta de recursos básicos e o alto custo de equipamentos 

geram reflexos negativos na educação, pois o conteúdo fica 

abstrato e o aluno não consegue compreender certos conceitos. 

Desta forma, o projeto visa despertar o interesse do aluno, 

proporcionando uma tecnologia de baixo custo e alta eficiência 

aos professores de Ensino Médio, que geralmente não possuem 

tal recurso à disposição.  Com essa justificativa, pensamos em 

utilizar o Arduino que é um microcontrolador, que trabalha 

com códigos abertos, linguagem padrão e software livre, para 

podermos desenvolver equipamentos que possam contribuir 

para uma aula mais dinâmica em sala. No caso deste projeto, o 

protótipo montado contribui para o estudo das ondas 

estacionárias. O aparato tem o objetivo de gerar tais ondas com 

intuito de fazermos o estudo sobre sua frequência e seu 

comprimento de onda e verificar se o modelo matemático que é 

ensinado na aula está de acordo com o estudo teórico. Para 

verificarmos se o modelo é verdadeiro, faremos medidas 

diretas do experimento e faremos uma comparação com o 

modelo proposto. Se houver compatibilidade entre as medidas 

diretas e indiretas, podemos concluir que o modelo matemático 

satisfaz o modelo teórico. 

 

Palavras chaves: Arduino, Ondas Estacionárias. 

 

Abstract 

The lack of basic resources and the high cost of equipment 

generate negative repercussions in education, because the 

content is abstract and the student can't understand certain 

concepts. In this way, the project wants to arouse the interest of 

the student, providing a technology of low cost and high 

efficiency to teachers of High School, who usually don't have 

the resource available. With this justification, we think of using 

the Arduino, which is a microcontroller, which works with 

open source, standard language and free software, so we can 

develop equipment that can contribute to a more dynamic 

classroom. In the case of this project, the assembled prototype 

contributes to the study of the standing waves. The apparatus 

has the purpose of generating such waves in order to make the 

study of their frequency and wavelength and to verify if the 

mathematical model that is taught in the class is according to 

the theoretical study. To verify if the model is true, we will 

make direct measurements of the experiment and make a 

comparison with the proposed model. If there is compatibility 

between direct and indirect measures, we can conclude that the 

mathematical model satisfies the theoretical model. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

      Este projeto visa verificar a compatibilidade do modelo 

teórico das Ondas Estacionárias e a sua relação com a 

frequência. 

 

Mas o que são ONDAS ESTACIONÁRIAS? 

       As  Ondas estacionárias são ondas formadas a partir de uma 

superposição de duas ondas idênticas, mas em sentidos 

opostos. Normalmente quando as ondas estão confinadas no 

espaço como ondas sonoras em um tubo fechado e ondas de 

uma corda com as extremidades fixas, ocorrem que as mesmas 

entram em interferência e acabam gerando as ondas 

estacionárias, com ventres e nós. 

 

 

 

1.1 Elementos de uma onda 

 

 

 

 

 

Onde: 

λ = Comprimento de Onda 

y = Amplitude 

f = Frequência 

V= Velocidade da Onda  

 

Relação matemática entre velocidade, frequencia e o 

comprimento de uma onda: 

 

 
 

1.2 Observando a onda estacionária 

          Como já vimos, as ondas estacionárias, são ondas 

resultantes da superposição de duas ondas de mesma 

freqüência, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, 

mesma direção e sentidos opostos. 

A superposição de duas ondas harmônicas é chamada 

interferência. E o fenômeno da interferência pode ser 

construtiva ou destrutiva, dependendo da diferença de fase 

entre as ondas.  

Observe na figura abaixo, a superposição de duas 

ondas estacionárias: 

 

Nos pontos representados pela letra V, chamamos de 

ventre, pois representam pontos em que ocorrem interferência 

construtiva (Amplitude Máxima) 

Nos trechos que contem a letra N, ocorrem a 

interferência destrutiva (Amplitude Mínima). 

 

1.3 Relação entre o comprimento de onda 

(estacionária), frequência e o tamanho da 

corda   

Na figura (a), mostramos uma corda de tamanho L, 

fixa nas extremidades. 

 
 

 

 

Na imagem (b), a corda está vibrando no modo de 

menor frequência no qual acontece uma onda estacionária e é 

chamado de MODO FUNDAMENTAL ou PRIMEIRO 

Figura 1: A imagem mostra a onda incidente 

encontrando um obstáculo e sendo refletida. 

Figura 2: Os elementos de uma onda: comprimento 

e a amplitude 

   V=λ.f 

Figura 3: Os ventres e os nós de uma onda estacionária. 
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HARMÔNICO.  E a relação matemática entre o comprimento 

de onda (λ) e o tamanho da corda (L) é: 

 
 

 

 

 

 

Na próxima figura, temos o 2º Harmônico, onde a frequência 

deste harmônico é duas vezes a freqüência do modo 

fundamental e a relação entre o comprimento de onda e o 

tamanho da corda, fica: 

 
 

 

 

 

 

Temos agora o 3 º Harmônico, onde a frequência é 

três vezes a frequência do modo fundamental, e a relação entre 

o comprimento da onda e o tamanho da corda é:   

 

 

 
 

 

2  O TRABALHO PROPOSTO 

A escolha deste projeto tem haver com a necessidade 

de se ter equipamentos experimentais para verificar a 

compatibilidade de modelos físicos criados.  

Na realidade, grande parte das escolas não possuem 

um laboratório de física eficiente para reproduzir certos 

experimentos, pois o custo destes aparelhos são caros. 

A partir desta necessidade, passamos a procurar um 

jeito de tentar reproduzir alguns experimentos. E desta forma, 

vimos na placa do Arduino, uma forma simples e de custo 

beneficio para se elaborar algumas experiências.  

 

3  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os materiais utilizados para a montagem deste 

equipamento, são:  

Placa de Arduino; 
Jumpers; 
Protoboard; 
Potenciômetro; 
Alto-falante; 
Linha de pipa; 
Suporte; 
Cola quente. 
 
Esquema de ligação no Arduino 

 

Com relação a montagem física do aparato, colocamos 

uma saída do alto falante em uma porta digital do Arduino, e a 

outra saída conectada ao GND da mesma placa. 

O potenciômetro possui 3 pinos, onde uma das 

extremidades deverá estar conectado no 5V da placa, a outra 

extremidade também deverá ser ligada no GND, e o pino do 

meio precisa ser ligada a uma porta analógica. 

Junto a montagem do equipamento, temos a placa 

Arduino que deverá ser programada. Assim, escrevemos um 

código que programe a placa para variar a frequência no alto-

falante utilizando um potenciômetro. Os valores destas 

frequências são impressas na tela do Sketch do Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Imagem das conexões entre: Arduino, 
potenciômetro e o alto-falante 

Figura 5: Imagem do código utilizado na 

IDE do Arduino. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao iniciarmos as medidas, verificamos que a 

frequência obtida referente ao primeiro harmônico foi de 48 

HZ. Já para o segundo harmônico foi equivalente a 100HZ, o 

terceiro harmônico 151HZ e para o quarto harmônico 200HZ. 

É importante ressaltar que o primeiro harmônico é mais 

complicado para averiguarmos, pois existe a influência de 

outros harmônicos neste mesmo sinal gerado pelo Arduino. 

Com as medidas impressas na IDE do Arduino, 

fizemos uma análise das razões entre as frequências 

observadas: 

 

𝐟𝟐

𝐟𝟏
 = 

100

48
 ≅  2,1      

𝐟𝟑

𝐟𝟏
 = 

151

48
 ≅ 3,1      

𝐟𝟒

𝐟𝟏
 = 

200

48
 ≅  4,2 

 

Consideramos apenas uma casa decimal após a 

vírgula, pois quanto maior o número de casas maior poderá ser 

a propagação do erro.   

A partir das razões obtidas, constatamos que o 

segundo harmônico é 2 vezes a primeira frequência, que o 

terceiro harmônico é 3f1  e que o quarto harmônico é 4 f1. Ou 

seja, o modelo matemático estabelecido é compatível com o 

modelo teórico. 

 

 

5 CONCLUSÕES 
 

Sabemos que para toda medida direta existe uma 

incerteza associada a essa grandeza, pois durante a tomada de 

medidas pode haver um erro no instrumento ou um erro na 

leitura que observador fizer, devido a falta de habilidade do 

mesmo. Entretanto, encontramos resultados muito satisfatórios. 

Desta forma, podemos afirmar que o modelo que 

relaciona a frequência com os harmônicos é verdadeira, já que 

existe uma faixa de valores comuns as medidas observadas. 

Logo, concluímos que existe a primeira frequência 

(HZ) ou a frequência fundamental associada a vibração da 

corda, o próximo harmônico, ou segundo harmônico, será duas 

vezes maior que a frequência fundamental e o terceiro 

harmônico será 3 vezes maior que a fundamental, e assim por 

diante.  

Observamos também que quanto mais número de 

ventres menor será o comprimento de onda e maior será a 

frequência. 
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Figura 6: Durante a montagem do equipamento. 

Figura 7: A primeira imagem mostra o primeiro 
harmônico e a segunda imagem, o segundo 
harmônico. 
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