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Instruções para o uso 
11/15 ALF 

 

1. Indicações de segurança 

 Não deve haver nenhum aparelho elétrico 
nas redondezas da área de montagem da 
experiência, já que durante a demonstração 
a água respinga da bacia de ressonância. 

 

 

2. Descrição 

A bacia de ressonância permite a demonstração 
da formação das ondas estacionárias num reci-
piente de bronze contendo água. 

A origem da bacia de ressonância encontra-se 
na dinastia chinesa Song (960 – 1279). Trata-se 
de uma grande bacia de bronze com duas 
alças. No fundo encontra-se gravado o relevo 
de quatro peixes e de suas bocas jorram fontes 
de água. Quando as alças são friccionadas 
ouve-se um som harmônico e nos quatro quad-
rantes da bacia uma onda estacionária é repro-
duzida. Esta onda estacionária faz com que 
fontes de água reais jorrem para o ar como se 
os peixes tivessem ganho vida. 

O fornecimento inclui um tapete contra deslizes. 
 
Diâmetro: 380 mm 

Altura: 150 mm 

Massa: 2100 g 

Caixa: 422x420x165 mm3 

3. Utilização 

 Encher a bacia até cerca de 1 cm abaixo da 
linha com água e colocá-la sobre uma base 
segura contra deslizamento. Não colocar a 
bacia nem alto, nem baixo demais (o pro-
cesso de atrito precisa ocorrer de forma que 
os antebraços e o tronco estejam em ângulo 
reto).  

 Polir os cabos com lã de aço ou similar. 

 Lavar as mãos. Elas precisam estar absolu-
tamente livres de gordura (o menor traço de 
gordura na pele impede o funcionamento). 

 Para gerar oscilações, posicionar as palmas 
das mãos levemente umedecidas nos cabos 
da bacia de ressonância e friccioná-las com 
pouca pressão por igual e lentamente, mo-
vimentando as mãos de maneira sincroniz-
ada. 

Em pouco tempo soa um tom harmônico e as 
ondas de ressonância são visíveis na superfície 
da água. O tom deve ser de baixa freqüencia. 

 Em caso de som de alta frequência, diminuir 
a velocidade do atrito. 

Se continuar esfregando surgirão fontes de 
água nos quatro quadrantes da bacia de res-
sonância. 

 Bacia de ressonância seco após a 
utilização. 



 


