1.- La propagació d’una onda en una corda s’expressa de la forma:
y( x,t )= 0,3 cos(300 πt - 10x+π/2) en què x s’expressa en metres i t en segons.
a) descriu l’ona
b) Calcula la freqüència i la longitud d’ona.
b) Calcula la velocitat de propagació
c) Calcula la velocitat d’un punt que es troba a x=π metres del focus en t = 0,01 s
Sol: frec= 150 hz λ=π/5 m c) v=30π m/s d) 90π m/s
2.- Calcula la velocitat i acceleració màximes d’un punt que du un MVHS d’amplitud 10 cm i període 2 s.
Sol: v=0,1π m/s a=0,1 π2 m/s2
3.- L’equació d’una ona que es propaga sobre una corda ve donada per l’expressió
y(x,t)=5 sin 2π (1,5x-2t+0,5).
a) descriu l’ona
b) Calcula l’Amplitud, freqüència i la longitud d’ona.
c) Calcula la velocitat de propagació
d) Calcula la velocitat d’un punt que es troba a x=10 metres del focus en t = 40 s
e) Construeix la gràfica a-t de les partícules que es troben en aquest punt.
Sol: b) A=5m frec=2hz λ=2/3 m c)4/3 m/s d) v=20π m/s
4.- Un cos de 10 kg de massa dotat de MVHS realitza oscil·lacions de 10 mm d’amplitud amb període de
4 s. Calcula l’energia cinètica màxima d’aquest cos. Què pots dir de l’energia potencial quan l’energia
cinètica és màxima?
Sol: 1,25·10-4 π2 J
5.- Determina l’equació d’una ona harmònica progressiva d’amplitud 10, freqüència 600 i velocitat 3.108
els tres expressats en unitats del SI
Sol: ψ=10·sin(1200πt-4·10-6 πx)
6.- Un cos de 800 g de massa descriu un MVHS d’elongació màxima 30 cm i un periode de 2 s. Calcula
la seua energia cinètica màxima.
Sol: Ec=3,6·10-2π2J
7.- Si tenim una ona harmònica plana no amortiguada, de longitud d’ona 30 cm, calcula la diferència de
fase entre dos punts separats 1,5 m en la direcció de propagació de l’ona
Sol: 0 rad
8.- L’equació de moviment d’una partícula de massa 100 g unida a l’extrem d’un resort, és
x=0,4cos(0,7t-0,3) m. Calcula:
a) L’amplitud i freqüència del moviment
b) L’energia cinètica de la partícula en t= 2s
Sol: A=0,4 m frec=0,35/π hz Ec=2,88·10-3 J
9.- En la superficie d’un estany es genera una ona que tarda 8 s en avançar 20 m
Si la distància entre dos crestes consecutives és de 0,5 m calcular el període i la freqüència de l’ona
Sol: frec= 5 hz Periòde= 0,2 s
10.-Sobre una corda situada sobre l’eix X es genera una ona harmònica transversal de freqüència 300 hz
que es transmet a una velocitat de 3 m/s cap a la direcció positiva de l’eix X . El desplaçament màxim
de qualsevol punt de la corda és de 3 mm. Calcula:
a) La longitud d’ona i expresar l’equació de l’ona
b)La velocitat del punt x=0 en t=2 s
Sol a) λ=0,01m ψ=3·10-3·sin(600πt - 200 πx) b) v=1,8π m/s

11.-

12.-

Sol: Exercici 11: Les ones es troben en fase. Faran interferencia constructiva
Exercici 12: a) λ=1,2 m v= 6m/s b) ∆φ=0 rad
13.-
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Sol: a) si x=0 Ec=1/2mA ω Ep=0 b) si x=±A Ec=0 Ep=1/2kA

k=mω
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14.-

Sol: a)8m/s b) y=0,05·cos(100πt-12,5πx)
15.-

Sol: frec=50/π hz Periode= 0,02π s v=2m/s
16.-

Sol : ψ=0,05·sin(68πt-4/3 πx)

ψ(x=0 ;t=0,1)=0,0294m

17.-

Sol : x=0,1·cos(10πt) v=-π m/s
18.-

Sol: El periòde es duplica, la velocitat màxima es redueix a la meitat, i l’energia total es redueix a la quarta part
19.-

Sol : ψ=0,03·cos(50πt-10 πx) v=0 ∆φ=π/2 rad

20.-

Sol :a) 68 hz

b)∆φ=π rad

21.Sol : x = ± 0,7071·A
22.-
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Sol :y=0,04·cos((π/6)t-π/3)

v=-(2/3)π·10 m/s

23.-
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Sol :λ=3,9·10 m frec=5·10 hz n= 1,538

∆φ=2π/3 rad

24.-
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Sol :E=1/2 mω A
25.-

Sol : ψ=0,2·cos(5πt-10 πx)
26.-

Sol : frec=1/π hz A=0,3 m període = π s a(0 s)= -1,039 m/s
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v= - 0,3 m/s

27.-

Sol :frec=2/π hz v=32 m/s t=0,068 s
28.-

Sol : Ec(x=0)=0,06J Et(x=2)=0,06 J
29.-

Sol :b=freqüència c=nombre d’ones El signe indica el sentit de propagació
30.-

Sol : ψ=0,5·cos(100πt - (8/3) π)
31.-

Sol :λ=0,6 m v=24 m/s ψ=0,002·cos(80πt - (10/3) πx)
32.-

Sol : λ=0,2 m k=10π m
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33.-

Sol: Amb la mateixa freqüència
34.-

-1

Sol: frec= 5 hz Període=0,2 s λ=0,1 m k=20π m vprop = 0,5 m/s vvibra =0,6π m/s
sentit cap a x creixents ψ=0,06·sen(10πt + 20 πx) m
35.Sol : t=200 s

36.-

Sol: frec= 150 hz λ=π/5 m
37.-

Sol :x=0,1·cos(0,5πt) en t=1 x=0
38.- Un cos de massa 10 g està enganxat a una molla, i realitza un moviment vibratori harmònic simple,

d’amplitud 5 cm i d’energia potencial 20 mJ. Calcular:
a)L’energia cinètica en la posició x=2 cm, així com la velocitat i l’acceleració en aquesta posició.
b)L’energia mecànica del cos

Sol:Ec=0,168J Etotal=2·10-2J v=1,83 m/s a=32m/s2
39.- Es disposa d’una molla elàstica subjecta per un extrem del sostre de l’aula, i per l’altre costat li
pengem un cos de 4kg de massa, que li produeix un allargament de 10 cm. A continuació, estirem
el cos 4 cm cap avall i l’amollem, deixant-lo oscil·lar lliurement. Calcular:
a) La constant elàstica de la molla
b) L’equació del moviment vibratori harmònic simple que realitza el cos
c) La posició, rapidesa i acceleració en t=0’9 s, així com el període del moviment.
d) La velocitat i acceleració màximes que assoleix el cos

Sol: k=392 N/m y=0,04·cos(9,9t) y(0,9 s)= -0,0258 m v(0,9 s)=-0,1951 m/s a(0,9 s)=2,528 m/s2
període=0,202π s amax=3,24 m/s2 vmax= 0,396 m/s
40.- L’equació de moviment d’un impuls propagant-se per una molla és: y =0’1·sin π(2y-4t)
a) Per què la funció que descriu la propagació d’aquest moviment ve regida pel sinus i no pel
cosinus?
b) En quin sentit es propaga el moviment ondulatori? I en quina direcció? Per què?
c) Es tracta d’una ona longitudinal o d’una ona transversal. Per què?
d) Calcula la velocitat de propagació del moviment la longitud d’ona i la freqüència

Sol: v=2m/s freqüència=2hz λ=1m
41- Dos focus puntuals emeten ones transversals de 25 hz de freqüència, totes dues amb la mateixa
amplitud i en fase. La velocitat de propagació d’aquestes ones és de 3’5 m/s. Com serà la
interferència que produeixen aquestes ones en un punt situat a 80 cm d’un dels dos focus i a 45
cm de l’altre?

Sol: Interferència constructiva
42.- En l’extrem lliure d’una corda tensa molt llarga, situada horitzontalment sobre l’eix X, i de densitat
lineal 0’04 Kg/m, originem un moviment vibratori harmònic simple d’amplitud 0’02m i freqüència 8 hz.
Aquesta pertorbació es propaga transversalment al llarg de la corda amb una velocitat de 20 m/s.
Escriu l’equació de l’ona produïda i calcula la posició i la velocitat en t= 1,7 s d’un punt que es troba
a 3 m del focus, si comencem a contar el temps quan el moviment vibratori harmònic simple que
causa la pertorbació es troba amb una elongació igual a 0 m i pujant
Sol: y=0,02·sin(16πt-0,8πx) y=0,0118 m

v= - 0,8133 m/s

43.- Una partícula de massa 10 g es troba unida a una molla, que la fa oscil·lar harmònicament
segons la expressió x=A·sen (ωt). En la figura està representada la velocitat de la partícula en
funció del temps. Determina:
a) La freqüència angular, l’amplitud i el període del moviment. Què valdrà la constant elàstica de
la molla?
b) L’energia cinètica de la partícula en t1=0’5 s i la potencial en t2=0’75 s . Per què coincideixen?
Quina energia mecànica té el moviment?
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Sol:frec=1 hz Període=1s ω=2π rad/s A=1/(2π)m k=0,04 π N/m Ec(0,5 s)=1,25·10 J Ep(0,75s)= 1,25·10 J

