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Oscilações e Ondas
Lista de Problemas 04

Prof. Marco Polo

Se necessário, use calculadora.

Questão 01:

Se y(x, t) = (6 mm) sin (kx+ (600 rad/s)t+ φ) descreve uma onda que se propaga em uma
corda, quanto tempo um ponto da corda leva para se mover entre os deslocamentos y = +2 mm
e y = −2 mm?
Resp: 1,1 ms.

Questão 02:

Uma onda senoidal transversal se propaga em uma corda no sentido positivo de um eixo x
com uma velocidade de 80 m/s. Em t = 0 uma part́ıcula da corda situada em x = 0 tem
um deslocamento transversal de 4 cm em relação à posição de equiĺıbrio, e não está se mo-
vendo. A velocidade transversal máxima da part́ıcula situada em x = 0 é 16 m/s. (a) Qual é a
frequência da onda? (b) Qual é o comprimento de onda? (c) Se a equação da onda é da forma
y(x, t) = A sin (kx± ωt+ φ), determine (c) A, (d) k, (e) ω, (f) φ e (g) o sinal que precede ω.

Resp: (a) 64 Hz, (b) 1,3 m, (c) 4 cm, (d) 5 m−1, (e) 400 s−1, (f) π/2, (g) negativo.

Questão 03:

Qual é a velocidade de uma onda transversal em uma corda de 2 m de comprimento e 60 g de
massa sujeita a uma tensão de 500 N?
Resp: 129 m/s.

Questão 04:

A massa espećıfica linear de uma corda é 1, 6 × 10−4 kg/m. Uma onda transversal na corda é
descrita pela equação

y = (0, 021 m) sin
[

(2 m−1)x+ (30 s−1)t
]

.

Quais são (a) a velocidade da onda e (b) a tensão da corda?
Resp: (a) 15 m/s, (b) 0,036 N.

Questão 05:

Uma corda na qual ondas podem se propagar tem 2,7 m de comprimento e 260 g de massa. A
tensão da corda é 36 N. Qual deve ser a frequência de ondas progressivas com uma amplitude
de 7,7 mm para que a potência média seja de 85 W?
Resp: 198 Hz.
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