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Instruções para o uso

3B SCIENTIFIC® PHYSICS

U30002 Sino Yi

1/03 ALF

®

O sino Yi permite a demonstração da relação entre a
temperatura e a redução das oscilações.

1. Indicações de segurança

• Em experiências com alunos só utilizar combustí-
vel sólido.

• Em experiências demonstrativas, não saturar em
excesso o pano humedecido com combustível.

• Ter o máximo cuidado na hora de inflamar o com-
bustível.

• Só acender o combustível com fósforos.
• Durante e após o período de aquecimento não to-

car no sino ou no aquecedor.
• Após o fim da experiência, deixar o sino de demons-

tração esfriar.

2. Descrição, dados técnicos

Este „sino da fé“ foi reproduzido de um sino de dois
tons que foi encontrado em 1978 no túmulo do nobre
chinês, o marquês Yi, do século 5 antes de Cristo. Este
sino foi fundido de uma liga binária de bronze e
magnésio recentemente desenvolvida e se caracteriza
através de uma propriedade física bastante singular
que é o resultado do efeito conjunto entre a forma es-
pecial do sino e da temperatura colocada em vapor
oscilatório. Uma curva representando o decaimento da
energia por período e temperatura está reproduzida
na ilustração 1. Esta variação nas características de elas-
ticidade da liga, (A
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percentagem, é muito ampla em temperaturas situa-
das entre a temperatura ambiente e aproximadamen-
te 100°C. Na temperatura ambiente o sino toca somen-
te num tom seco e de madeira oca. Entretanto se o
sino for aquecido durante alguns minutos com um fo-
gareiro a álcool ele emitirá um som maravilhoso. A ilus-
tração 2 mostra a vibração acústica antes e depois do
aquecimento do sino.
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Ilustração 1
Gráfico da redução da energia por período e temperatura

Ilustração 2
Variação da redução e da freqüencia do sino antes e depois do
aquecimento. Acima: frio, abaixo: quente
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Armazenar numa caixa de madeira forrada de seda e
coberta de pano.

Medidas: 295 mm x 210 mm x 120 mm
Massa: 3000 g
Caixa para armazenar: 330 mm x 265 mm x 145 mm

3. Fornecimento

Sino
Placa de base de bronze com barras de madeira para o
transporte
Dispositivo para pendurar o sino em bronze
Aquecedor a álcool em bronze com tampa
Martelo de madeira
Caixa de armazenamento

4. Utilização

• Humedecer o pano com combustível líquido (álco-
ol). Em experiências com escolares só utilizar com-
bustível sólido.

• Posicionar o aquecedor debaixo do sino.
• Inflamar cuidadosamente o combustível utilizan-

do um fósforo longo.
• Aquecer o sino durante 2 a 3 minutos.
• Colocar a tampa sobre o aquecedor e afogar a cha-

ma.
• Bater no sino com o martelo.
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