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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, os protótipos montados contribuem

para o estudo das ondas.

O aparato principal tem o objetivo de gerar ondas

estacionárias, 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.

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.

Com as medidas impressas na IDE do Arduino,

fizemos uma análise das razões entre as as frequências

observadas:

A partir das razões obtidas, constatamos que o

segundo harmônico é 2 vezes a primeira frequência, que

o terceiro harmônico é 3 e que o quarto harmônico é 4

.

Agradecemos a todos de nossas famílias, que

sempre nos apoiaram, aos nossos amigos que

sempre estiveram conosco, ao Colégio Bonfim e a

Deus principalmente.
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O projeto principal visa verificar a

compatibilidade do modelo teórico das Ondas

Estacionárias e a sua relação com a frequência.

Conceito:

As Ondas estacionárias são ondas formadas a

partir de uma superposição (Interferência) de duas

ondas idênticas, mas em sentidos opostos.

Observe na figura abaixo, a superposição de

duas ondas estacionárias:

Relação entre o comprimento de onda, 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 primeiro harmônico. E a

relação matemática entre o

comprimento de onda (λ) e tamanho da

corda (L) é:

Ao lado, temos o 2º Harmônico, onde:

Os ventres e os nós de

uma onda estacionária.


