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FOLHA 19

ONDAS ESTACIONÁRIAS EM FIOS

Imagine um �o preso em ambas as extremidades. Nele produ-
zimos um pulso. O que acontecerá?

Q. 01 � PULSO EM CORDA COM AMBAS AS
EXTREMIDADES PRESAS

Q. 02 � PRIMEIRO HARMÔNICO

Q. 03 � SEGUNDO HARMÔNICO

Q. 04 � TERCEIRO HARMÔNICO

Q. 05 � CASO GERAL: n-ÉSIMO HARMÔNICO
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EXERCÍCIOS

1. (PUC-PR) Uma corda de 1,0 m de comprimento está �xa
em suas extremidades e vibra na con�guração estacionária con-
forme a �gura a seguir
Conhecida a frequência de vibração igual a 1000 Hz, podemos

a�rmar que a velocidade da onda na corda é:
a) 500 m/s
b) 1000 m/s
c) 250 m/s
d) 100 m/s
e) 200 m/s

2. (UERJ-RJ) Considere uma corda de violão, esticada e �-
xada nos pontos A e a, na qual são colocados pedacinhos de
papel sobre os pontos D, E, F, G e H, conforme a �gura a se-
guir. Observe que as distâncias entre cada ponto e seus vizinhos
são todas iguais.

(Adaptado de EPSTEIN, Lewis C. Thinking physics. São
Francisco: Insight Press, 1995.)

Com dois dedos de uma das mãos, comprime-se o ponto C e
com um dedo da outra mão levanta-se a corda pelo ponto B,
soltando-a em seguida.
Nessa situação, os pedacinhos de papel que serão jogados para
cima correspondem aos seguintes pontos da corda:
a) D, E, G
b) D, F, H
c) E, F, G
d) F, G, H

3. (UNIFESP-SP) A �gura representa uma con�guração de
ondas estacionárias produzida num laboratório didático com
uma fonte oscilante.

a) Sendo d = 12 cm a distância entre dois nós sucessivos, qual
o comprimento de onda da onda que se propaga no �o?

b) O conjunto P de cargas que traciona o �o tem massam = 180
g. Sabe-se que a densidade linear do �o é m = 5, 0 ·10−4 kg/m.
Determine a frequência de oscilação da fonte.
Dados: velocidade de propagação de uma onda numa corda:
v =

√
F/m; g = 10 m/s2.

4. (MACKENZIE-SP) Um �o de aço de 60cm de comprimento
é mantido tracionado pelas suas extremidades �xas. Nesse �o,
quando excitado por uma fonte de onda de 60Hz, origina-se
uma fonte de onda estacionária, conforme a �gura abaixo.

Determine a velocidade de propagação da onda no �o.
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