
Lista de exercícios n  2 - Ondaso

Prof. Marco

Ondas periódicas

1 Uma onda tem velocidade escalar igual a 240 m/s e seu comprimento de onda é 3,2 m.
Quais são: (a) A freqüência; (b) O período da onda? [Resp. (a) 75 Hz, (b) 13 ms]

2 Uma estação de radio transmite em FM na freqüência de 100 MHz. A velocidade de
propagação das ondas de rádio é de 3,0 × 10  m/s. Qual o comprimento de onda em que8

a estação está transmitindo?

3 Uma fonte produz ondas periódicas na superfície de um lago. Estas ondas percorrem 250
cm em 2 s. A distância entre duas cristas sucessivas de onda é 25 cm. Determine: (a) A
velocidade de propagação da onda; (b) O comprimento de onda; (c) A freqüência. 

4 Uma onda tem freqüência angular de 110 rad/s
e seu comprimento de onda é de 1,8 m. Calcule:
(a) O número de onda angular? (b) A velocidade
da onda?

5 A figura ao lado mostra a forma de uma corda
num determinado instante. Sabendo-se que a
velocidade da onda é de 8 cm/s e que cada
divisão do gráfico é de 1 cm, determine: (a) A
amplitude e o comprimento de onda; (b) A
freqüência da onda.

6 Balançando um barco, um menino produz ondas na superfície de um lago até então quieto.
Ele observa que o barco realiza 12 oscilações em 20 s, cada oscilação produzindo uma
crista de onda 15 cm acima da superfície do lago. Observa ainda que uma determinada
crista de onda chega à terra, a doze metros de distância, em 6 s. Quais são: (a) O período;
(b) A velocidade escalar; (c) O comprimento de onda; (d) A amplitude desta onda? [Resp.
(a) 1,7 s; (b) 2 m/s; (c) 3,3 m]

7 Na figura ao lado mostra-se um pulso
ondulatória no instante t = 0, movendo-se para
a direita. Neste instante, que segmentos do fio
estão se deslocando para cima? Quais estão em
movimento para baixo? Algum segmento está
momentaneamente em repouso? Responda às
perguntas fazendo o diagrama do pulso num
instante posterior e anterior, a fim de ver o
movimento dos segmento do fio.

Ondas harmônicas numa corda

8 Uma onda senoidal se propaga ao longo de uma corda. O tempo que um ponto em
particular leva para sair do deslocamento máximo e atingir a posição y = 0 é 0,17 s.
Sabendo que seu comprimento de onda é de 1,4 m, determine: (a) Seu período; (b) Sua
freqüência; (c) A velocidade da onda. [Resp. (a) 0,68 s; (b) 1,47 Hz, (c) 2,06 m/s]
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9 Mostre com o cálculo explícito das derivadas que a função y(x, t) = A sen (kx - t + ) é

solução da equação da onda 

10 Um pulso ondulatório progressivo se propaga para a direita, sendo representado pela

função de onda onde x e y estão em centímetros. (a) Obter sua

velocidade e amplitude; (b) Obter o perfil da onda em t = 0; t = 1 e t = 2 s.

11 No instante t = 0, um pulso ondulatório transversal, num fio metálico, está descrito por

onde x e y estão em metros. Escrever a função y(x, t) que descreve esta

onda, se ela estiver avançando na direção dos x positivos, com velocidade de 4,5 m/s.

12 Escreva a equação para uma onda que se propaga no sentido negativo do eixo x e que
tenha uma amplitude de 0,010 m, uma freqüência de 550 Hz e uma velocidade de 330 m/s.

13 Uma onda que se propaga numa corda é descrita por:

onde x e y estão em centímetros e t em segundos. (a) Para t = 0 trace o gráfico de y em
função de x para 0  x  160 cm; (b) Repita (a) para t = 0,05 s e t = 0,10 s; (c) Determine,
com estes gráficos, a velocidade da onda e seu sentido de propagação? [Resp. (c) 200
cm/s]

14 A equação de uma onda transversal se propagando numa corda é dada por:

Determine: (a) A amplitude, a freqüência, a velocidade e comprimento de onda; (b) A
velocidade escalar máxima de uma partícula da corda. [Resp. (a) 2 mm; 96 Hz, 30 m/s; 31
cm, (b) 1,2 m/s]

15 A equação de uma onda transversal se propagando numa corda muito longa é dada por:

onde x e y estão expressos em centímetros e t em segundos. Determine: (a) A amplitude,
(b) O comprimento de onda; (c) A freqüência; (d) A velocidade escalar; (e) O sentido de
propagação da onda; (f) A velocidade transversal máxima de uma partícula da corda; (g)
O deslocamento transversal da corda no ponto x = 3,5 cm quando t = 0,26 s? [Resp. (a)
6,0 cm; (b) 100 cm; (c) 2 Hz; (d) 200 cm/s; (e) - x, (f) 75 cm/s; (g) - 2 cm]

Velocidade das ondas numa corda

16 Uma corda está pendurada na vertical. As ondas na corda se propagam menos ou mais
rapidamente de cima para baixo que de baixo para cima?



y (x, t) (2,0mm ) sen[(20m 1)x (600s 1 ) t ]

y (x, t) (0,021m ) sen[(2,0m 1)x (30s 1 ) t ]

17 Qual a velocidade escalar de uma onda transversal numa corda de comprimento 2,0 m e
massa de 60,0 g, sob uma tensão de 500 N? [Resp. 129 m/s]

18 A velocidade escalar de uma onda numa corda é 170 m/s quando a tensão é 120 N. Para
que valor devemos aumentar a tensão para subir a velocidade da onda para 180 m/s. [Resp.
135 N]

19 Ondas transversais se propagam a 150 m/s num fio com 80 cm de comprimento, sujeito
a uma tensão de 550 N. Qual a massa do fio?

20 A ponta de uma corda de 6 m de comprimento e 500 g de massa é deslocada
periodicamente para baixo e para cima, com movimento harmônico simples de freqüência
igual a 60 Hz. As ondas chegam ao outro extremo da corda em 0,5 s. Calcular o
comprimento de onda das ondas na corda e a tensão na corda.

21 Um fio de 10,0 m de comprimento e 100 g de massa é tracionado por uma tensão de 250
N. Se dois pulsos, separados no tempo por 30 ms, são gerados, um em cada extremidade
do fio, onde eles se encontrarão pela primeira vez.

22 A equação de uma onda transversal se propagando numa corda é:

Sabendo-se que a tensão na corda é 15 N, determine: (a) A velocidade da onda? (b) A
densidade linear da corda, em gramas por metro.

23 A densidade linear de uma corda vibrante é de 0,16 g/m. Sabendo-se que uma onda
transversal que se propaga nesta corda é descrita pela equação:

determine: (a) A velocidade da onda; (b) A tensão na corda? [Resp. 15 m/s; 0,036 N]

24 Uma corda esticada tem uma massa por unidade de comprimento de 5 g/cm e uma tensão
de 10 N. Uma onda senoidal se propagando no sentido x decrescente nesta corda tem uma
amplitude de 0,12 mm e uma freqüência de 100 Hz. Escreva uma equação para esta onda.
[Resp. y = 0,12 mm sen [ (141 m ) x + (628 s ) t] ]-1 -1

25 Na figura ao lado pode-se ver uma onda
transversal senoidal se propagando ao
longo de uma corda no sentido x
decrescente, no instante t = 0. Sabendo-
se que a tensão na corda é 3,6 N e sua
densidade linear é 25 g/m, determine: (a)
A amplitude; (b) O comprimento da
onda; (c) A velocidade de onda, (d) O
período da onda, (e) A velocidade máxima de uma partícula na corda, (f) Escreva uma
equação descrevendo a onda progressiva. [Resp. (a) 8 cm; (b) 40 cm; (c) 12 m/s; (d) 0,033
s; (e) 15,09 cm/s]

Energia transmitida por ondas harmônicas numa corda tencionada



26 Dois pulsos se propagam ao longo de uma corda
em sentidos opostos, como mostrado ao lado. (a)
Se a velocidade da onda é 2 m/s e os pulsos
estão distantes 6 cm em t = 0, esboces os
padrões resultantes para t = 5 , 10 , 15 , 20 e 25
ms, (b) o que aconteceu com a energia em t = 15
ms?

27 Um vibrador é ligado a uma corda tensa
e, em 6 s, produz as ondas transversais
mostradas ao lado, com 5 cm de
amplitude. Sabendo-se que a distância
de A até B é de 15 m e a massa deste trecho é de 40 g, determine: (a) A freqüência do
vibrador; (b) A velocidade de propagação da onda; (c) A tensão na corda; (d) A energia
que o oscilador forneceu à corda nestes 6 s. [Resp. (a) 0,5 Hz; (b) 10 cm/s]

28 Uma corda de 2,7 m de comprimento tem 260 g de massa. A tensão na corda é de 36 N.
(a) Qual deve ser a freqüência das ondas progressiva de amplitude 7,7 mm para que a
potência média transmitida seja de 85 W? (b) Supondo que as ondas são produzidas por
uma lâmina metálica presa a uma extremidade da corda, quanta energia ela fornece para
a corda em cada oscilação. [Resp. (a) 197,6 Hz; (b) 0,43 J]

29 Numa corda com 0,05 kg/m de massa por unidade de comprimento e tencionada por 80
N, a amplitude de uma onda harmônica é de 5 cm. Cada segmento da corda se move com
movimento harmônico simples de freqüência igual a 10 Hz. Calcular a potência propagada
ao longo da corda.

30 O comprimento de uma corda é de 2 m e sua massa de 100 g. A tensão aplicada nela é de
60 N. Uma fonte de potência provoca, pelas oscilações de uma extremidade, uma onda
harmônica na corda, com a amplitude de 1 cm. A onda é capturada na outra extremidade
sem qualquer reflexão. Qual a freqüência da fonte de potência se a potência transmitida
for de 100 W? [Resp. 27,2 Hz]

31 Uma corda tem 20 m de comprimento, 60 g de massa e está sob uma tensão de 50 N.
Sabendo-se que nesta corda propagam-se ondas de 200 Hz e com amplitude de 1,2 cm,
determine: (a) A energia total média das ondas na corda; (b) A energia por unidade de
tempo que passa por um certo ponto da onda.

32 A figura ao lado mostra uma onda
transversal periódica, que se propaga
com uma velocidade v = 12 m/s numa1

corda AB de densidade µ . Esta corda1

está ligada a outra corda BC, cuja
densidade linear é µ = 2 µ . Determine: (a) A velocidade da onda no trecho BC; (b) O2 1

comprimento de onda no trecho BC; (c) A freqüência da onda no trecho BC. [Resp. (a) 8,5
m/s; (b) 1,06 m; (c) 8 Hz]

Superposição de ondas



y1 3cos [4x 5 t ]
y2 4sen[5x 2 t ]

y1 (2cm) sen[20x 30 t ] y2 (2cm) sen[25x 40 t ]

33 Dois pulsos ondulatórios retangulares
avançam em direções opostas em uma
mesma corda tencionada. Em t = 0 os
dois pulsos estão na posição
esquematizada ao lado. Faça o diagrama
das funções de onda nos instantes t = 1, 2 e 3 s. Considere a = 15 cm, b = 30 cm e c = 5
cm.

34 Repita o problema anterior para o caso em que o pulso da direita está invertido.

35 Duas ondas numa mesma corda são descritas pelas funções e
. Achar a superposição das ondas y  + y  nos pontos (a) x = 1;1 2

t = 1; (b) x = 1; t = 0,5; (c) x = 0,5; t = 0, considerando que os argumentos das funções
trigonométricas estão em radianos.

36 Duas ondas harmônicas numa corda são definidas pelas funções
 e , onde os x e y estão em

cm e t em s. (a) Qual a diferença de fase entre estas ondas no ponto x = 5 cm e no instante
t = 2 s; (b) Qual o valor positivo de x, mais próximo da origem, em que as fases diferem
por ± 

 

no instante t = 2 s? (Isto é, o ponto onde as duas ondas tem uma soma nula.)
[Resp. (a) 5 rad; (b) 0,858 cm]

37 Duas ondas idênticas que se propagam deslocando-se no mesmo sentido tem uma
diferença de fase de /2. Qual a amplitude da onda resultante em termos da amplitude
comum y  das duas ondas?m

38 Que diferença de fase entre duas ondas idênticas que se propagam no mesmo sentido numa
corda esticada, resultará numa onda de amplitude 1,5 vezes a amplitude das ondas que a
compõe. Expresse a resposta em graus e em radianos. [Resp. 82,8 , 1,45 rad]

39 Duas ondas senoidais com amplitudes e comprimentos de onda idênticos se propagam, em
sentidos contrários, ao longo de uma corda com uma velocidade escalar de 10 cm/s. Se o
intervalo de tempo entre os instantes em que a corda fica retilínea é de 0,5 s, quais são seus
comprimentos de onda. [Resp. 10 cm]

Freqüências de ressonância

40 Quando tocada de uma certa maneira, a freqüência ressonante mais baixa de uma corda
de um violino é de 440 Hz. Quais são as freqüências do segundo e do terceiro harmônico
desta corda?

41 Uma corda fixada em ambas as pontas tem 8,4 m de comprimento, com uma massa de 120
g. Ela está submetida a uma tensão de 96 N e é colocada em oscilação. (a) Qual a
velocidade escalar das ondas na corda; (b) Qual o mais longo comprimento de onda
possível para uma onda estacionaria e qual sua freqüência? [Resp. (a) 82 m/s, (b) 16,8 cm,
4,88 Hz]



y (x, t) (0,5cm ) sen[( /3cm 1 )x] cos [ (40 s 1 ) t ]

42 Uma corda de violão de náilon, tem densidade
linear de 7,2 g/m e está sob uma tensão de 150
N. Os suportes fixos estão distanciados por 90
cm. A corda está oscilando de acordo com o
padrão de onda estacionário mostrado na
figura ao lado. Calcule: (a) A velocidade escalar; (b) O comprimento de onda; (c) A
freqüência das ondas cuja superposição origina esta onda estacionária.

43 Uma corda de 120 cm de comprimento é esticada entre suportes fixos. Quais são os três
comprimentos de onda mais longos possíveis para ondas estacionarias nesta corda? Esboce
as ondas estacionárias correspondentes. [Resp. 2,4 m; 1,2 m; 0,87 m]

44 Uma corda oscila de acordo com a equação:

(a) Quais são a amplitude e a velocidade escalar das ondas cuja superposição dá esta
oscilação? (b) Qual a distância entre os nós? (c) Qual a velocidade transversal de uma
partícula da corda na posição x = 1,5 cm quando t = 9/8 s? [Resp. (a) 0,25 cm, 120 cm/s,
(b) 3 cm, (c) zero]




