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Oscilações e Ondas - Segunda Prova
Prof. Marco Polo

14 de agosto de 2013

Ińıcio: 19:30 - duração: 2:00 horas

Só serão consideradas as respostas que forem devidamente justificadas.
É proibido o uso de calculadores e de qualquer aparelho eletrônico.

Questão 01: Onda senoidal

Suponha que a equação da onda em uma certa corda é dada por y(x, t) = sin (4πx− 5πt), onde
as unidades estão no SI. As extremidades da corda, que não estão fixas, são dadas por x = 0 e
x = 5 m. A massa da corda é de 160 g.

(a) [1,0 pontos] Determine a amplitude, a frequência angular e o número de onda da onda.

(b) [1,0 pontos] Calcule a frequência, o peŕıodo, o comprimento de onda e a velocidade de
propagação da onda.

(c) [1,0 pontos] Calcule a tensão aplicada na corda.

(d) [1,0 pontos] Calcule a posição vertical, em relação a y = 0, de uma part́ıcula da corda
situada em x = 37, 5 cm, no instante t = 2 s.

(e) [1,0 pontos] Faça um esboço do gráfico de y versus x, no instante t = 0, 4 s.

Questão 02: Ondas estacionárias

Uma corda oscila de acordo com a equação y(x, t) = 10 sin (0, 01πx) cos (0, 02πt), onde as unidades
estão no SI.

(a) [1,0 pontos] Determine a amplitude e a velocidade das duas ondas (iguais, exceto pelo
sentido de propagação) cuja superposição produz esta oscilação.

(b) [0,5 pontos] Calcule a distância entre os nós.

(c) [0,5 pontos] Calcule a velocidade de uma part́ıcula da corda no ponto x = 300 m.

Questão 03: Onda senoidal

A figura abaixo mostra uma onda transversal senoidal que se propaga ao longo de uma corda no
sentido positivo de x, no instante t = 0. A tensão na corda é de 160 N e a sua densidade linear
de massa é 400 g/m. Determine:
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 (a) [1,0 pontos] A amplitude e o comprimento de onda.

(b) [1,0 pontos] A velocidade e a frequência de oscilação da onda.

(c) [1,0 pontos] A equação que descreve a propagação desta onda.
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