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Resumo:
Num instrumento de cordas quando queremos alterar a frequência temos que encurtar ou
alargar a corda respeitando determinadas proporções. Num tambor ("drum") a produção de som
é diferente. É uma membrana que se faz vibrar e não uma corda. Não temos só duas
extremidades. Temos, normalmente, uma fronteira circular. Quais são as consequências disso?
Pretendemos mostrar com alguns modelos visuais e recorrendo a exemplos práticos qual é o
efeito da percussão das baquetas na superfície do tambor. Qual é a diferença que ocorre na
superfície do tambor quando o impacto das baquetas acontece no centro ou na zona periférica?
Como se podem alterar as frequências produzidas? Como podemos afinar o tambor?
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