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 6-1 Movemento ondulatorio. Clases de ondas. 
 
 Ondas lonxitudinais e transversais 
 
 Cando no extremo dunha corda longa, 
sostida horizontalmente, realizamos un 
movemento de vaivén  arriba-abaixo, xeramos 
unha onda que se propaga pola corda. Cando 
tiramos unha pedra á superficie dun estanque, 
xéranse ondas circulares. En ambos casos a 
vibración inicial, propágase a través dun 
medio, acadando os demais puntos, cun 
atraso, maior canto máis distanciados estean. 
Cando a onda acada un punto calquera, este repite a vibración inicial e non se despraza na 
dirección da onda, contrariamente ó que parece intuitivo. Chámase movemento ondulatorio ou 
onda á propagación dunha vibración a través dun medio elástico. As dúas ondas citadas 
anteriormente son exemplos de ondas transversais, nas que as vibracións das partículas do 
medio son perpendiculares á dirección de propagación da onda. 
 
Se no extremo dun resorte, suspendido horizontalmente, facemos un movemento de vaivén 
esquerda-dereita, por exemplo mediante unha lámina vibrante, provocamos unha perturbación 
que percorre o resorte. Cando a perturbación acada un punto do resorte, este repite as 
oscilacións do extremo. Por tanto, trátase da propagación dunha vibración a través dun medio 
elástico, é dicir, dunha onda. Dise  



que é unha onda lonxitudinal, porque as vibracións das partículas do resorte son paralelas á 
dirección na que se propaga a onda. Ao fotografar esta onda lonxitudinal, veriamos unha serie 
de compresións e enrarecementos sucesivos no resorte. As vibracións da pel dun tambor ou da 
membrana dun altofalante, producen no aire circundante unha serie de compresións e 
enrarecementos, que se propagan a través deste, formando ondas esféricas. Estas ondas sonoras 
son lonxitudinais, porque as vibracións das moléculas do aire, son paralelas á direccións de 
propagación das ondas. 
 
Que se propaga nunha onda? Non se propaga o propio medio, pois cando a onda acada un 
punto, esta repite a vibración inicial, sen desprazarse na dirección da onda. Propágase a 
vibración inicial e, por tanto, a enerxía asociada a esta vibración. 
 
 Velocidade de propagación. Lonxitude de onda. Período 
 
 Debe diferenciarse, claramente, entre a velocidade con que vibra cada partícula do medio, 

acadado pola onda, ó repetir a vibración inicial, e a velocidade da onda a través do medio. 
Lonxitude de onda, λ, é a distancia entre dous puntos consecutivos en igual estado de vibración. 
Período, T, é o tempo que tarda a onda en percorrer unha distancia igual á lonxitude de onda. O 
período da onda coincide co período da vibración que a orixina, pois ( ver figura), cando se 
completa unha vibración, a onda propágase unha distancia igual a λ. A velocidade de 
propagación da onda ou velocidade de fase será: 

v
T
λ=   

ou cociente entre a distancia percorrida pola onda e o tempo invertido. 
 
Os puntos consecutivos do medio elástico, que nun instante determinado posúen igual estado de 
vibración, denomínase superficie de ondas ou fronte de ondas. Nas ondas circulares xeradas 
nun estanque, ao tirar unha pedra, os frontes de onda son circunferencias. Nas ondas esféricas 
sonoras as superficies de onda son esferas con centro no foco vibrante. Cando a distancia do 
foco vibrante á superficie de onda é grande, cada porción de superficie esférica pode 
considerarse practicamente plana. Polo tanto a grandes distancias do foco vibrante emisor, 
podemos considerar que os frontes de onda son planos en cada punto. 
 6-2 Ondas harmónicas. Ecuación de onda unidimensional. 
 
 Se provocamos un MHS nun medio elástico unidimensional (por exemplo unha corda) nun 
punto, que chamaremos foco emisor, e que tomaremos como orixe de abscisas, x=0, a ecuación 
da elongación  y en función do tempo t será: 
 

y(x=0, t) = Asenωt 
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A vibración propagarase a 
través do medio e acadará un 
punto P, afastado unha 
distancia x, cun atraso que 
vale: 

t'=x/v 
sendo v a velocidade da onda 
ou velocidade de fase.  
 
Daquela o punto P repite as 
vibracións que tiña o foco 
emisor un instante de tempo, 
t'= x/v, anterior. Por tanto a ecuación do MHS que realiza P é:  

xy = Asen (t t )= Asen (t )
v

ω ω′− −  

como ω=2π/T e vT=λ será: 
x t x t xy = Asen (t )= Asen2 ( )= Asen2 ( )
v T Tv T

ω π π
λ

− − −  

t xy = Asen2 ( ) 
T

π
λ

−  

 
que é a ecuación dunha onda harmónica unidimensional, consistente na propagación dunha 
vibración harmónica simple, a través dun medio elástico no sentido positivo das X. A ecuación 
de onda é dobremente periódica: respecto ao tempo t e respecto á distancia x. Para un punto 
dado (x=cte) a elongación y, é función sinusoidal do tempo t cun período T, mentres que para un 
instante determinado (t=cte) a elongación é función da distancia x, cunha periodicidade igual a 
λ.  
 
Pode expresarse a ecuación de onda unidimensional, en función da frecuencia angular ou 
pulsación ω=2π/T, e dunha nova magnitude chamada número de ondas k definida como k=2π/λ. 
Resulta a expresión equivalente: 
 
 6-3  Enerxía e intensidade das ondas harmónicas. 
 
 Cando un movemento ondulatorio se propaga nun medio elástico, as partículas do medio 
acadadas pola onda, realizan un movemento vibratorio. Cada partícula en vibración posúe unha 
enerxía, igual á suma das enerxías cinética e potencial elástica. A enerxía total da onda será a 
suma das enerxías de cada unha das partículas en vibración.  
 
Resulta particularmente importante o estudio enerxético das ondas esféricas, producidas nun 
medio isótropo (iso=igual, tropo=dirección, isótropo=igual en tódalas direccións). Cando nun 
medio isótropo un foco vibrante emite unha potencia Pe, a enerxía emitida distribúese 
uniformemente sobre os frontes de onda esféricos. Denomínase intensidade I do movemento 
ondulatorio nun punto á enerxía que atravesa por segundo unha superficie unidade, colocada 
perpendicularmente á dirección de propagación. Podemos calculala dividindo a potencia 
emitida (ou enerxía emitida nun segundo) entre a superficie do fronte de onda esférico, a que 
pertenza o punto considerado: 

e
2

PI =
4 Rπ

 

o que indica que ao separarmos do foco emisor, a intensidade diminúe co cadrado da distancia. 
A enerxía correspondente á unidade de superficie dun fronte de ondas, e polo tanto a cada 

y = Asen( t - kx) ω



partícula deste, decrece co cadrado da distancia: 

partícula 2

1E
R

∝  

como a enerxía do movemento vibratorio realizado por cada partícula é proporcional ao cadrado 
da amplitude de oscilación: 

2
partículaE A∝  

deducimos que a amplitude das oscilacións das partículas do medio percorrido por unha onda 
esférica, decrece coa distancia, e non co cadrado da distancia: 

2
2

1 1    AA RR
∝ ⇒ ∝  

 
 6-4 Principio de Huygens:  reflexión e refracción. 
 
 Principio de Huygens. 
 
 A propagación das ondas pódese estudiar graficamen-
te considerando que cada punto acadado pola onda 
convertese nun emisor de ondas secundarias. As ondas 
secundarias emitidas por cada punto dunha superficie ou 
fronte de ondas, superpóñense coas emitidas polos puntos 
veciños, sendo a envolvente destas ondas secundarias a 
seguinte superficie ou fronte de ondas. 
 
 Reflexión. 
 
 A reflexión ocorre cando unha onda acada un obstáculo que a fai retroceder, cambiando a 
dirección e sentido de propagación. Chámanse ángulos de incidencia i, e de reflexión r, aos 
formados pola dirección da onda incidente, e reflectida, coa normal á superficie reflectora, 
respectivamente. Demostraremos baseándonos no principio de Huygens, que na reflexión de 
ondas planas, os ángulos de incidencia e de reflexión son iguais: i=r. 
 
Consideremos que o foco emisor esta a moita distancia da superficie reflectora, de xeito que o 
fronte de ondas MP é 
practicamente plano. Ao avanzar 
o fronte de ondas, toca á 
superficie reflectora no punto A, 
que se converte en emisor de 
ondas secundarias. Estas ondas 
secundarias retroceden coa 
mesma velocidade cá onda 
incidente, e percorren unha 
distancia AC igual a BD durante 
o tempo que tarda o extremo B en 
chegar ao punto D. 
 
O triángulo ABD é rectángulo 
porque o fronte de ondas AB é 
perpendicular á dirección da onda 
incidente. O triángulo ACD 
tamén é rectángulo, porque AC 
ten dirección radial e CD dirección tanxente á onda secundaria xerada no punto A.  
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Ao ser triángulos rectángulos terán un ángulo igual (o de 90̊), un cateto igual, AC=BD, e a 
hipotenusa común, polo que serán iguais e α=β. 
 
Como i e r son ángulos comprendidos entre pares de rectas perpendiculares aos que definen α e 
β, teremos: i=α e r=β, polo que i=r. 
 
 Refracción 
 
 A refracción consiste no cambio da dirección de propagación, que experimenta unha onda, 
cando atravesa a superficie de separación entre dous medios distintos. A refracción é 
consecuencia das diferentes velocidades de propagación, da onda en cada medio. Chámase 
ángulo de refracción r' ao formado pola dirección da onda refractada coa normal á superficie de 
separación. 
 
Cando o fronte de ondas incidente ao avanzar con velocidade v1, toca a superficie de separación 
no punto A, convértese en emisor de ondas secundarias, que avanzan no segundo medio con 
velocidade v2. As ondas secundarias avanzan unha distancia AE durante o tempo no que a onda 
incidente percorre a distancia BD, cumpríndose que: 

1 2
BD AE=   ,  =   v vt t

 

Dividindo as dúas igualdades. 
1

2

BDv =
AEv

 

Nos triángulos ABD e AED cúmprese que: 
1

2

BD AE sen BD sen vsen =   ,  sen =      =      =
AD AD sen AE sen v

α αα β
β β

′ ⇒ ⇒
′ ′

 

Coma α=i e β'=r' será: 
1

2

seni v=
senr v′

 

que é a lei de Snell da refracción. 
 
 

6-5 Estudio cualitativo de interferencias, difracción, absorción e polarización. 
 
 Interferencias.- Provocamos un pulso de onda en cada extremo dunha corda sostida 
horizontalmente. Que sucede cando ambos pulsos se encontran no medio da corda?. Observase 
que cando se superpoñen dúas "cristas" ou dous "vales", a oscilación resultante reforzase; e ó 
superporse unha crista e un val, a oscilación total debilítase. As amplitudes de cada onda 
súmanse se teñen o mesmo sentido, e réstanse se teñen sentidos opostos. Chámase interferencias 
á superposición de dúas ondas nun mesmo punto do medio elástico. A amplitude da onda 
resultante toma un valor comprendido entre a suma e a resta das amplitudes da cada onda indi-
vidual. As interferencias son características e específicas das ondas. Sempre que observemos un 



fenómeno de interferencia podemos estar seguros de que a magnitude involucrada no fenómeno 
é unha onda.  
 
Cando na superficie da auga dun estanque 
producimos dúas ondas circulares, superpóñense 
entre si creando un caso de interferencias. Ditas in-
terferencias poden estudiarse graficamente represen-
tando as ondas con círculos de distinto grosor 
segundo representen cristas (círculos grosos) ou vales 
(círculos delgados). Nos puntos da superficie onde se 
superpoñan dous vales, ou dúas cristas, a per-
turbación refórzase. Polo contrario, ó superporse 
unha crista e un  val, as vibracións producidas por 
cada onda debilítanse entre si. Unindo estes puntos, 
nos que as vibracións son mínimas, obtemos as liñas 
nodais.  

 
 Condicións matemáticas de máximo e 
mínimo. 
 Nun punto P acadado polas ondas produ-
cidas por dous focos emisores F1 e F2, se a 
diferencia das distancias entre cada foco e o 
punto, 2 1 2 1F P F P = S S− − , é igual a un número 
enteiro de lonxitudes de onda:  

2 1 = nS S λ  
as ondas refórzanse producindo un máximo. 
 
Se a diferencia das distancias é un número impar 
de semilonxitudes de onda: 

  2 1 = (2n+1)S S 2
λ  

as ondas debilítanse entre si producindo un mínimo. 
 
 
 Difracción.- Cando unha onda acada un obstáculo cunha abertura de tamaño aproximada-
mente igual á súa lonxitude do onda, ao atravesalo, a onda non se propaga en liña recta, senón 
que se dobra cara aos laterais da abertura acadando puntos que non estean en liña co foco e a 

abertura. Este fenómeno, chamado difracción, explícase facilmente co principio de Huygens e 
pon de manifesto as ondas secundarias emitidas pola abertura ao ser acadada pola onda. Se a 

Interferencias. Liñas nodais. 

a) Difracción.                           b) Propagación rectilínea. 
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abertura é varias veces maior que a lonxitude de onda, as ondas secundarias interfiren 
producindo unha envolvente que se propaga en liña recta. 
 
 Absorción.- Nun medio isótropo, as vibracións emitidas por un foco emisor, propáganse 
mediante ondas esféricas. A intensidade dunha onda esférica decrece co cadrado da distancia, e 
a súa amplitude é inversamente proporcional á distancia. Na realidade esta diminución da 
intensidade é maior, debido as perdas de enerxía por rozamento entre as partículas en vibración 
do medio elástico. Esta disipación de enerxía en forma de calor orixina que a intensidade 
diminúa, debilitando a amplitude das vibracións ata que desaparecen. 
 
En xeral o fenómeno de absorción depende da frecuencia. O vidro, por exemplo, é transparente 
as ondas luminosas pero opaco as infravermellas, permitindo pasar a luz solar pero non as 
radiacións infravermellas emitidas polos corpos ao quentarse (efecto invernadoiro). 
 
 Polarización.- Nas ondas transversais as partículas vibran perpendicularmente á dirección 
de propagación. Cando as vibracións de cada punto acadado pola onda describen unha liña recta 
dise que a onda está polarizada linealmente. Un exemplo son as ondas xeradas nunha corda ao 
mover arriba-abaixo o seu extremo. Se movemos o extremo da corda facéndoo describir unha 
circunferencia, cada punto da corda acadado por esa oscilación repetirá dito movemento 
circular, producíndose unha onda polarizada circularmente. Analogamente se movemos o 
extremo dunha corda cun movemento en forma de elipse, producimos unha onda polarizada 
elipticamente. A polarización é un fenómeno exclusivo das ondas transversais, xa que nas 
ondas lonxitudinais as vibracións sempre teñen a mesma dirección, que coincide coa de 
propagación. A polarización das ondas luminosas ten múltiples aplicacións. 
 
 6-6  Ondas estacionarias 
 
 Prodúcense ao superporse dúas ondas 
harmónicas unidimensionais, de igual 
amplitude, lonxitude de onda e frecuencia, 
que se propagan en sentidos opostos do eixe 
X: 

y1=Asen(kx-ωt) ;    y2=Asen(kx+ωt)    
 
A superposición das dúas ondas da lugar a 
unha onda estacionaria de ecuación: 

y=y1+y2=A{sen(kx-ωt) + sen(kx+ωt)} 
=A{senkxcosωt - coskxsenωt + senkxcosωt + coskxsenωt}=2Asenkxcosωt 

 

y=2Asenkxcosωt 
 
A amplitude da onda estacionaria: 

2Asenkx 
 

varía coa posición x tomando valores comprendidos entre 0 e 2A. O termo temporal da 
ecuación, cosωt, orixina a oscilación periódica en cada punto x entre os valores positivo e 
negativo da amplitude, é dicir,  y(x,t) varía entre -2Asenkx e +2Asenkx. A amplitude será 
sempre nula nos puntos x que verifiquen: 

2senkx = 0 ; kx = n  , x = n  , x = n
2

π λπ π
λ

 



x = n  
2
λ

 

Estes puntos nos que a onda é nula e non hai oscilacións do medio elástico, son os nodos da 
onda estacionaria. 
 
 6-7  Estudio cualitativo das ondas electromagnéticas. 
 
 As ondas electromagnéticas consisten en campos eléctricos e magnéticos oscilantes 
perpendiculares entre si. Non son ondas materiais, polo que non necesitan un medio para propa-
garse, sendo a súa velocidade de propagación no baleiro c=300.000 km/s. Son ondas 
dobremente transversais, porque o campo magnético e o eléctrico oscilan en planos perpen-
diculares á dirección de propagación.  
 
As ecuacións matemáticas das intensidades do 
campo eléctrico e magnético dunha onda 
electromagnética plana que se propague na 
dirección das X son: 

0 0
t x t xE = sen2 ( )  ;  B = sen2 ( )E BT T

π π
λ λ

− −  

sendo T o período e λ a lonxitude de onda. 
 
 Espectro electromagnético. 
 
 As ondas electromagnéticas posúen propiedades moi diferentes segundo sexa a súa 
lonxitude de onda λ e a frecuencia ν. Ambas magnitudes están relacionadas entre si mediante a 
expresión: c=λν. O conxunto das distintas ondas electromagnéticas coñecese como espectro 
electromagnético. Para clasificar as ondas electromagnéticas pode empregarse a principal fonte 
que as produza. Ordenadas de maior a menor lonxitude de onda, e por tanto de menor a maior 
frecuencia, as ondas electromagnéticas son as seguintes: 
 

Ondas de radio. Son producidas por circuítos eléctricos oscilantes. Empréganse en 
telecomunicacións. 

 
Ondas infravermellas ou radiación térmica. Son producidas polas vibracións dos átomos e 
moléculas dos corpos quentes. 

 
Luz visible. Corresponde ao intervalo de lonxitudes de onda comprendidas entre 7800 Å e 
3900 Å (1 Å=10-10 m). É producida durante as transicións electrónicas nos átomos. 

 
Radiación ultravioleta. Son producidas por átomos e moléculas en descargas eléctricas. O 
Sol é un poderoso emisor de radiación ultravioleta, producindo o bronceado na pel. 
 
Raios X. Son producidos durante as transicións dos electróns máis internos dos átomos. 
Empréganse en exploración médica. 

 
Raios γ. Producidos durante as explosións nucleares. Son altamente prexudiciais para os 
seres vivos. 

 
 6.8. Cuestións e problemas. 
 
 Clases de ondas. Velocidade de propagación 
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1) A velocidade dunha onda: a) Varía coa fase na que se atope o punto.  b) Varía coa 
distancia do punto á orixe. c) Varía, se mantémo-la lonxitude de onda, coa frecuencia.   

Solución: c 
A velocidade dunha onda é o resultado do producto da lonxitude de onda pola frecuencia, de aí que 
mantendo constante a lonxitude de onda, só se verá modificada por un cambio de frecuencia. 
 
1) Se se cambian á vez o ton e a intensidade dun son procedente dunha trompeta, cales das 

seguintes magnitudes te en que cambiar necesariamente?. a) Frecuencia e lonxitude de 
onda.  b) Só a frecuencia. c) Amplitude, frecuencia e lonxitude de onda.  

Solución: c. 
As calidades do son as que se refiren, intensidade e ton, están directamente relacionadas coa amplitude 
(intensidade) e coa frecuencia (ton). Por outra banda, frecuencia e lonxitude de onda están relacionadas 
coa  velocidade de propagación do son pola relación: v= λν. 
Por isto, unha modificación de ton e intensidade supoñen unha modificación de amplitude, frecuencia e 
lonxitude de onda. 
 
2) Cando un raio de luz pasa do aire a auga, non cambia a: a) Velocidade de propagación. b) 
Frecuencia. c) Lonxitude de onda.  
Solución: b 
Cando un raio de luz cambia de medio, está a modifica-la súa velocidade de propagación xa que se altera 
a súa lonxitude de onda. A frecuencia non cambia porque o foco emisor é o mesmo, e a frecuencia 
depende dese foco emisor. No paso do aire á auga prodúcese un cambio nas características do medio de 
propagación, polo tanto, do espacio e nas características espaciais da onda, pero non nas temporais. As 
características exclusivamente temporais dunha onda son frecuencia e período. 
 
3) Cando un movemento ondulatorio se reflicte, a súa velocidade de propagación: a) 

Aumenta.  b) Depende da superficie de reflexión. c) Non varía.  
Solución: c. 
A reflexión é un fenómeno ondulatorio polo que as ondas modifican a dirección na velocidade de 
propagación ó chocar contra unha superficie. Polo tanto, sen producirse cambio no módulo da súa 
velocidade de propagación, ó non cambiar o medio de propagación. 
 
4) O son dunha guitarra propágase como: a) unha onda mecánica transversal; b) unha onda 

electromagnética; c) unha onda mecánica lonxitudinal. 
  
 Ondas harmónicas. Ecuación de ondas unidimensional 
 
5) Que é unha onda unidimensional harmónica?. Na onda definida pola ecuación: 

 y=8 sen ( pi over 2 x + pi over 8 t) 
 determinar os parámetros: amplitude, número de onda, frecuencia e lonxitude de onda. 
 
6) Unha onda unidimensional propágase de acordo coa ecuación:  

y= 2 cos 2π [(t/4) - (x/1'6)] 
onde as distancias "x" e "y" mídense en metros e o tempo en segundos. Determinar:  

 a) O módulo da velocidade de propagación.  
 b) A diferencia de fase, nun instante dado, de dúas partículas separadas 120 cm na 

dirección de avance da onda.  
Solución: 
a) Da ecuación da onda sacámo-los seguintes datos: A = 2 m; T = 4 s; λ = 1'6 m 
como a velocidade de propagación da onda é: v = λ/T = 1'6/4 = 0'4 m/s 
b) Considerando que cando hai unha distancia x = λ, a diferencia de fase é 2π.  
A diferencia de fase vén dada por 2π(x/λ) = 2π(1'2/1'6) = (3π/2) rad 
 
7)  A función de onda que describe a propagación dun son é y(t,x) = 6·10-2cos(628t-1,90x) 



(magnitudes no sistema internacional); calcula: a) a frecuencia, lonxitude de onda e 
velocidade de propagación; b) a velocidade e a aceleración máximas dun punto calquera 
do medio no que se propaga a onda. 

 R.- a) f=100 Hz :  λ=3,31 m ; v=331 m/s ; b) vmax=37,7 m/s ; amax=2,37·104 m/s2  
 
8)  Unha onda periódica ven dada pola ecuación y(t,x)=10sen2π(50t-0,20x) en unidades do 

S.I. Calcula: 
  a) frecuencia, velocidade de fase e lonxitude de onda; 

 b) a velocidade máxima dunha partícula do medio, e os valores do tempo t para os que esa 
velocidade é máxima (nun punto que dista 50 cm da orixe) 

 R.- a) f=50 Hz ; v=250 m/s   ;  λ=5 m ; b) vmax=±1000π m/s ; t=(n+0,2)/100 s 
 
9) Una onda plana propágase na dirección x positiva con velocidade v = 340 m/s, amplitude 

A = 5 cm e frecuencia ν = 100 Hz (fase inicial φ0 = 0); 
 a)  escribir a ecuación da onda,  

b)  calcula a distancia entre dous puntos cuxa diferencia de fase nun instante dado é 2π/3. 
 R.- a) y(x,t)=5·10-2cos(200πt-1,85x) m ; b) Δx=1,13 m 
 
10) Por unha corda tensa propágase unha onda transversal con amplitude 5 cm, frecuencia 50 

Hz y velocidade de propagación 20 m/s. Calcula:  
 a) a ecuación de onda y(x,t); 
 b) os valores do tempo para os que y(x,t) é máxima na posición x =1 m. 
 R.- a) y(x,t)=0,05·sen2π(50t-2,5x) m ; b) t=5,5·10-2 s 
 
11) A ecuación de propagación dun movemento ondulatorio é y(x,t) = 2sen(8πt-4πx) (S.I.) ; 
 a)  żcál é a amplitude, a frecuencia e a velocidade de propagación da onda?; 

b)  żcál é (en función do tempo) a velocidade e a aceleración dun punto para o que x é 
constante?.   

R.- a) A=2 m ; f=4 Hz ; v=2 m/s ; b) v(t)=2ωcos(ωt-kx) m/s ; a(t)=-2ω2sen(ωt-kx) m/s2 
 
 Enerxía das ondas harmónicas 
 
12) A enerxía que transporta unha onda é proporcional a: a) A frecuencia. b) A amplitude. c) 

Os cadrados da frecuencia e da amplitude.  
Solución: c. 
Un movemento ondulatorio é un movemento vibratorio que se propaga. De acordo coa ecuación que 
determina a enerxía do movemento vibratorio dunha partícula:  
E =½kA2= ½mω2A2 = ½m4π2ν2A2, proporcional ó cadrado de frecuencia e amplitude 
  
13)  A enerxía dunha onda é proporcional: a) ó cadrado da amplitude; b) a inversa da 

frecuencia; c) a lonxitude de onda. 
 
 Interferencias, difracción, absorción e polarización  
 
14) Na composición de dúas ondas luminosas das mesmas características prodúcense lugares 

onde non hai iluminación apreciable. a) Esto é unha reflexión.  b) Prodúcese unha 
interferencia.  c) Non é certo, non se produce nunca.  

Solución: b 
As interferencias prodúcense por superposición de dous movementos ondulatorios. Neste caso estamos a 
considera-lo comportamento ondulatorio da luz. Cando dúas ondas luminosas estacionarias producidas 
por focos distintos que se propagan polo mesmo medio se atopan nun mesmo punto, prodúcese o 
fenómeno das interferencias. Posto que a luz ten natureza electromagnética, as perturbacións mutuas 
preséntanse como reforzos ou debilitamentos dos campos eléctricos e magnéticos, equivalentes á 
composición constructiva ou destructiva das mesmas. 
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15) Escoitando un coro, atopamos nunha nota mantida que se producen altibaixos de 

sonoridade. Popularmente dise que é debido a que alguén "desentoa". Na realidade, o que 
pasa é que alguén: a) Está dando unha frecuencia sonora diferente ó resto.  b) Está 
producindo unha intensidade diferente. c) A composición das frecuencias que constitúen a 
súa voz nese momento é diferente á dos seus compa eiros.  

Solución: a 
Unha das calidades do son, o ton, que nos permite distingui-los sons agudos dos graves, depende da súa 
frecuencia fundamental. Cando as frecuencias fundamentais das ondas que se compoñen son diferentes, 
a composición das ondas pasa por intervalos de tempo nas que se producen interferencias constructivas e 
outros nas que se producen destructivas, interpretadas como altibaixos de sonoridade. Polo tanto 
"desentoar" supón modificar esta frecuencia fundamental. 
  
16) Das seguintes ondas żcales poden ser polarizadas?: a) ondas sonoras; b) luz visible; c) 

ondas producidas na superficie da auga. 
 
17) A posibilidade de oír detrás dun obstáculo sons procedentes dunha fonte sonora, que se 

atopa fora da nosa vista, é un fenómeno de: a) polarización; b) difracción; c) refracción. 
 
18) Cando un movemento ondulatorio se atopa na súa propagación cunha fenda de dimensións 

pequenas comparables as da súa lonxitude de onda prodúcese: a) polarización; b) onda 
estacionaria; c) difracción. 

 
19) Cando interfiren nun punto dúas ondas harmónicas coherentes, presentan unha 

interferencia constructiva si a diferencia de percorridos Δr é: a) Δr= (2n+1)λ/2; b) Δr= 
(2n+1)λ,; c) Δr= nλ, (sendo n= 0,1,2, etc e λ a lonxitude de onda) 

  
 Ondas estacionarias 
 
20) Nunha onda estacionaria xerada por interferencia de dúas ondas, cúmprese: a) a amplitude 

é constante, b) a onda transporta enerxía, c) a frecuencia é a mesma que a das ondas que 
interfiren. 

 
21) Cando a interferencia de dúas ondas orixina unha onda estacionaria, esta cumpre: a) a súa 

frecuencia duplícase; b) a súa amplitude posúe máximos e nulos cada λ/4; c) transporta 
enerxía proporcional ó cadrado da frecuencia 

 
 Ondas electromagnéticas 
 
22)  Tres cores da luz visible, o azul o amarelo e o vermello, coinciden en que: a) posúen a 

mesma enerxía; b) posúen a mesma lonxitude de onda; c) propáganse no baleiro coa 
mesma velocidade.        

 
23)  A luz xerada polo Sol: a) está formada por ondas electromagnéticas de diferente lonxitude 

de onda; b) son ondas que se propagan no baleiro a diferentes velocidades; c) son fotóns 
da mesma enerxía 

  
24) Explica as diferencias entre as ondas lonxitudinais e transversais. De que tipo son as ondas 

electromagnéticas?. Razoa as respostas.  


