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Efeito Doppler com ultra-sons
Objectivos:





Estudo da propagação de ultra-sons;
Estudo da sobreposição de ultra-sons;
Estudo do efeito Doppler na emissão de frequências;
Estudo da propagação de ondas longitudinais.

Introdução teórica
O efeito Doppler, descrito pela primeira vez em 1842 por Christian Johann Doppler consiste
na variação da frequência recebida por um detector de sons quando o emissor e o detector se
movem um em relação ao outro.


Quando a fonte sonora se aproxima, a frequência do som aumenta
proporcionalmente à velocidade deste movimento devido ao número de ciclos que
aumentam ao passar pelo receptor.



Quando a fonte sonora se afasta, a frequência do som diminui proporcionalmente à
velocidade do movimento, devido à diminuição do número de ciclos que diminuem
ao passar pelo receptor.



Se a fonte sonora (ou o observador) não estiverem em movimento não há variação
da frequência do som.

Figura 1 – Representação do efeito Doppler.

O efeito de Doppler pode ser exemplificado ao considerarmos uma ambulância que passa
por nós.
Quando uma ambulância se aproxima de nós, a altura do som que ouvimos vai
aumentando e é máxima quando o veículo passa por nós, diminuindo gradualmente à medida
que se afasta.
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É um facto que a frequência emitida f não varia, quer o emissor se mova quer esteja
parado. A frequência recebida varia naturalmente, porque à velocidade de fase da onda que
se propaga se soma ou subtrai a velocidade do emissor em relação ao receptor e vice-versa.
Sabendo que T 

v
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a) Caso o observador esteja parado
Quando a fonte se desloca no sentido do movimento, o comprimento de onda é dado por:
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A frequência correspondente por ser determinada por:
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Quando a fonte se desloca no sentido contrário do movimento, o comprimento de onda é
dado por:
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A frequência correspondente a este sentido do movimento é calculada pela expressão (5).
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b) Caso o observador esteja em movimento
Se o observador se mover na direcção da fonte:
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Departamento de Física

cv

 v
 f  1  

 c

(8)

Página 3/6

Laboratórios de Física

DEFI-NRM-3021
Versão: 00
Data: 26/09/2008

Efeito Doppler com ultra-sons

Se o observador afasta-se da fonte
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Material Necessário












Unidade ultra-sónica
Transmissor ultra-sónico e respectivo suporte
Receptor ultra-sónico e respectivo suporte
Carrinho e respectivo suporte
Caminho de 900 mm
Unidade básica Cobra3
Software Cobra3 Timer
Barreira luminosa compacta
Computador
Cabos de ligação
Tubo de suporte

Procedimento

Medição da Frequência
1.

Verifique a ligação entre o computador e a unidade básica Cobra3 através da entrada
USB.

2.

Inicie o programa de medição e, através do menu “gauge”, inicie o programa
“Timer/Counter”, definindo os parâmetros para medição da frequência de acordo com a
Figura 2.

Figura 2 – Janela Timer/Counter com os parâmetros adequados à medição de frequência.
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3.

Utilize a tecla “espaço” para iniciar a medição.

4.

Coloque a amplitude do emissor, o pré-amplificador do receptor e o controlo de ganho
que estão inseridos na unidade ultra-sónica no seu valor médio.

5.

Verifique se a força do sinal é suficiente para que o contador conte a distância entre o
emissor e o receptor e se não, aumente a amplitude e o ganho se necessário.

6.

Coloque o emissor ou o receptor (o que não estiver montado no carro) a alguns dm do
final da pista de maneira a diminuir a dinâmica do nível de sinal a baixas e altas
distâncias.

7.

Defina uma velocidade para o carro e faça a medição da frequência várias vezes nas
situações:
a. Com o carro parado;
b. Com o carro a aproximar-se (fonte em descanso e o observador no carro);
c. Com o carro a afastar-se (fonte em descanso e o observador no carro);
d. Com o carro a aproximar-se (fonte no carro e observador em descanso);
e. Com o carro a afastar-se (fonte no carro e o observador em descanso).

ATENÇÃO: Verifique se a velocidade é sempre a mesma durante todo o
procedimento e que a unidade ultra-sónica está na opção cont.

Medição da velocidade
8.

Defina os parâmetros no programa “Timer/Counter” de acordo com a Figura 2.

Figura 3 – Definição dos parâmetros na janela Timer/Counter.

9.

Faça a medição da velocidade do carro para ambas as direcções várias vezes.
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ATENÇÃO: Assegure-se que a placa negra passa pela barreira depois de o carro
ter uma velocidade constante (a velocidade pode sofrer uma variação
ao mudar de direcção).

Outras informações
Deverá registar todas as medições que efectuar, bem como as características dos
aparelhos de medida utilizados. Todos os cálculos deverão estar indicados de forma clara,
utilizando unidades consistentes para as várias grandezas.
Os valores teóricos apresentados pelo fabricante, para termo de comparação estão
representados no quadro abaixo.

Quadro 1 – Tabela de valores obtidos pelo fabricante.

Frequência em
repouso:
40 282 Hz
Velocidade
medida
Velocidade do
som:
340 m/s
Frequência
medida
Frequência
teórica

Movimento de aproximação

Movimento de afastamento

0,22263 m/s

0,25812 m/s

Fonte em
movimento

Observador em
movimento

Fonte em
movimento

Observador em
movimento

40309 Hz

40311 Hz

40262 Hz

40257 Hz

40308,39 Hz

40308,38 Hz

40251,44 Hz

40251,42 Hz
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Anexo A
Curso:

Ano:

Disciplina:

Turma:

Data da realização:

Grupo #:

Data de entrega:

Tabelas
Tabela 1: Registo dos Aparelhos de Medição
Aparelhos
Unidades

Resolução

Erro de Leitura

Tabela 2: Registo das frequências
Frequência
Observador [Hz]

Descrição Obs/Fonte

Frequência
Fonte [Hz]

Erro de Leitura

velocidade
Fonte [m/s]

Erro de Leitura

Tabela 3: Registo das velocidades
Descrição Obs/Fonte

velocidade
Observador [m/s]

Nº Mec.:

Nome:

Nº Mec.:

Nome:

Nº Mec.:

Nome:
-i-
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Anexo B
Questões sobre os conceitos de:





Estudo da propagação de ultra-sons;
Estudo da sobreposição de ultra-sons;
Estudo do efeito Doppler na emissão de frequências;
Estudo da propagação de ondas longitudinais.

Questões

1. Qual a velocidade de propagação dos ultra-sons?
2. Se a experiência fosse mergulhada na água, explique quais as alterações que
poderia esperar, tanto nos valoes medidos como nas conclusões a tirar.

Nº Mec.:

Nome:

Nº Mec.:

Nome:

Nº Mec.:

Nome:
- ii -

