
                            ONDAS
 

1-     Unha onda ten unha frecuencia de 50Hz. Calcula  o seu período.

 

2-     Unha onda ten una lonxitude de onda de 10m e un período de 5 s. Obtén  a sua velocidade 
de propagación. En unha cubeta de ondas o vibrador xenera ondas con un período de 0,05 s. 
Estas ondas se propagan con unha velocidade de 30cm/ s. Calcula: a) la frecuencia, b) a 
lonxitude de onda.

 

3-     A velocidade de propagación de unha onda na superficie  dun estanque é de 40cm/s. A 
frecuencia é de 10Hz. Calcula: a) período, b) lonxitude de onda.

 

4-     Unha onda que se propaga  nunha corda recorre una distancia de 2,5m durante un período. 
Si dit período vale T= 0,5 s, ¿ cales son a lonxitude de onda e a velocidade de propagación?.

 

5-     Unha onda sonora de frecuencia f= 200Hz se propaga con unha velocidade v= 340 m/s. 
¿Cales son seu período e a  sua lonxitude de onda?.

 

6-     As ondas da seguinte figura se propagan  nun mesmo estanque, polo que  a súa velocidade 
é igual. ¿Cal  delas ten maior  lonxitude de onda? ¿E maior frecuencia?.

                                              

       7-   Nunha cubeta de ondas se orixina un movemento ondulatorio de lonxitude de onda 0,75m , 
que tarda 25 s en recorrer 12 m. ¿cal é o valor do período e da frecuencia desa  onda?.

8-     Alex está no campo e grita “HOLA” . Pasados 3 s escoita o eco da súa voz provocado por 
unha montaña. a) ¿Que fenómeno físico ocurriu co son?, b) ¿A que distancia  se encontra 
Alex da montaña?. ( velocidade del son= 340m/s).

9-    O oído dunha persoa é sensible aos sons de frecuencias comprendidas entre 30Hz e 
16000Hz. ¿cal será a mínima lonxitude de onda que será capaz de apreciar unha persoa? 
( vson= 340m/s).

10- Un raio de luz vermella se propaga polo  aire incide sobre un vidrio con un ángulo de 30º  
respecto a la dirección normal a la superficie del vidrio. O índice de refracción del vidrio 
para a luz vermella vale nvidrio = 1,5 e el índice de refracción del aire vale   naire = 1.

                Fai un esquema indicando as direccións de los raios reflexado e    refractado.
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