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Introdução

O som pode ser caracterizado como uma forma de energia vibratória (ondas mecânicas)
que se propaga em um meio [1]. A teoria e o desenvolvimento da equação da onda acústica
plana abrange conceitos da equação do estado para gases, da equação da continuidade e
da equação de Euler [2, 5]. Escreve-se a equação da onda acústica plana como:
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onde P é a pressão no meio fluı́dico, t é o tempo, x é o deslocamento e c é a velocidade
do som no meio [5].
Ondas refletidas e transmitidas são geradas quando uma onda acústica plana que se
propaga em um meio I, modelada pela equação (1), encontra o limite de um segundo meio.
Quando isso ocorre há a formação das ondas refletidas, formadas no meio I, e transmitidas,
no meio II [3, 5]. Matematicamente, escreve-se o principio de reflexão e transmissão em
um meio como na equação (2), sendo Pi a pressão da onda incidente, Pr da onda refletida
e Pt da onda transmitida [3, 5]:
Pi + Pr = Pt .
(2)

Apoiado na técnica da norma ISO10534-1 (1996) [4] e utilizando-se um tubo de impedância acústica foi realizada a coleta da pressão sonora interna ao tubo para uma onda
incidente senoidal. A Figura 1 exibe a pressão sonora coletada no interior do tubo, relativa a frequência de 500Hz. Nota-se que é possı́vel identificar a variação da pressão sonora
com sua respectiva posição no interior do tubo. A pressão é capitada com um microfone
acoplado a uma sonda que translada longitudinalmente ao tubo.
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Figura 1: Pressão acústica interna ao tubo de frequência de 500 Hz.
A pressão acústica no interior do tubo é a somatória das ondas incidentes e reincidentes, dada uma fonte sonora senoidal constante [5]. Observa-se internamente ao tubo
a ocorrência do principio de superposição, em conformidade com a norma ISO10534-1
(1996) [4]. Na Figura 1 visualiza-se o que se aproxima graficamente da onda estacionaria, salvo pelo erro sistemático. Na prática, percebe-se que existem pequenas absorções e
fugas de pressão sonora no tubo. Considerando estas condições, verifica-se a necessidade
de averiguação no tratante da amplitude da pressão interna para atender a condição de
formação da onda estacionária.
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