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Unitat 8:  

MHS i ones (exercicis) 

 
1. Una ona harmònica transversal es propaga per una corda a una 

velocitat de 6,00 m/s. L’amplitud de l’ona és 20 mm i la distància 
mínima entre dos punts que estan en fase és 0,40 m. Considereu la 
direcció de la corda com l’eix x i que l’ona es propaga en el sentit positiu 
d’aquest eix. 

a. Calculeu la longitud d’ona, el nombre d’ona, la freqüència, el 
període i la freqüència angular (pulsació). 

b. Escriviu l’equació de l’ona sabent que, en l’instant inicial, 
l’elongació d’un punt situat a l’origen de coordenades és màxima. 
Calculeu l’expressió de la velocitat amb què vibra un punt de la 
corda situat a una distància de 10 m respecte de l’origen de la 
vibració. Quina és la velocitat màxima d’aquest punt? 

 
2. Observem que dues boies de senyalització en una zona de bany d’una 

platja, separades una distància de 2 m, oscil·len de la mateixa manera 
amb l’onatge de l’aigua del mar. Veiem que la mínima distància en què 
té lloc aquest fet és, justament, la separació entre les dues boies. 
Comptem que oscil·len trenta vegades en un minut i observem que 
pugen fins a una alçada de 20 cm. 

a. Determineu la freqüència, la longitud d’ona i la velocitat de les 
ones del mar. 

b. Escriviu l’equació que descriu el moviment de les boies en funció 
del temps, si comencem a comptar el temps quan les boies són 
en la posició més alta. Escriviu l’equació de la velocitat de les 
boies en funció del temps. 

 
3. La gràfica següent representa l’energia cinètica d’un oscil·lador 

harmònic en funció de l’elongació (x). 

 
 

a. Digueu el valor de l’energia cinètica i de l’energia potencial quan 
x = 0 m i quan x = 0,20 m. Determineu la constant elàstica. 

b. Calculeu la massa de l’oscil·lador, si sabem que la freqüència de 
vibració és (100/2π) Hz. 
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4. Una molla de constant k = 125 N/m té un extrem fix i, en l’altre, hi ha 
lligada una massa de 200 g que pot lliscar sobre una superfície 
horitzontal sense fregament. Desplacem inicialment la massa 12 cm de 
la posició d’equilibri, tot allargant la molla, i la deixem anar. 
Determineu: 

a. El valors màxims de les energies cinètica i potencial assolides 
durant el moviment i la velocitat màxima de la massa. 

b. El període i la freqüència del moviment harmònic resultant. 
Escriviu també l’equació d’aquest moviment prenent t = 0 com 
l’instant en què s’ha deixat anar la massa. 
 

5. Una massa de 0,5 kg descriu un moviment harmònic unida a l’extrem 
d’una molla, de massa negligible, sobre una superfície horitzontal sense 
fregament. En la gràfica següent es relaciona el valor de l’energia 
mecànica de la molla amb el quadrat de l’amplitud d’oscil·lació del 
moviment harmònic: 

 
Calculeu: 

a. El valor de la freqüència d’oscil·lació. 
b. El valor de la velocitat màxima de la massa quan l’amplitud 

d’oscil·lació del moviment és 0,1414m. 
 

6. Una massa m = 0,3 kg, situada en un pla horitzontal sense fricció i 
unida a una molla horitzontal, descriu un moviment vibratori 
harmònic. L’energia cinètica màxima de la massa és 15 J. 

a. Si sabem que entre els dos punts del recorregut en què el cos té 
una velocitat nul·la hi ha una distància de 50 cm, calculeu 
l’amplitud, la freqüència i el període del moviment i la constant 
elàstica de la molla. 

b. Calculeu la posició, la velocitat i l’acceleració del cos en l’instant 
t = 3 s, considerant que quan t = 0 s el cos té l’energia cinètica 
màxima. 

 
7. La massa dels astronautes a l’espai es mesura amb un aparell que es 

basa en el moviment vibratori harmònic. Quan l’astronauta s’hi col·loca, 
l’aparell inicia un moviment vibratori i en mesura la freqüència. Sabem 
que per a una massa de 60 kg, la freqüència d’oscil·lació és 0,678 Hz. 

a. Calculeu la velocitat màxima d’oscil·lació d’aquesta massa si 
sabem que l’amplitud màxima d’oscil·lació és 20cm. 

b. Si la massa d’un astronauta fa oscil·lar l’aparell a una freqüència 
de 0,6064Hz, calculeu la constant elàstica de la molla i la massa 
de l’astronauta. 



Física 2n Batx La Física és fàcil (fascicle 8)  Col·legi Mirasan 

 

3 | b l o c s . x t e c . c a t / e u l e r  

 

8. Una ona transversal avança per una corda. L’emissor que la produeix 
vibra amb una freqüència de 25,0 Hz. Considereu que l’ona avança en 
el sentit positiu de l’eix x. El centre emissor està situat a l’origen de 
coordenades, i l’elongació en l’instant inicial és nul·la. Sabem que la 
distància entre dos punts consecutius que estan en el mateix estat de 
vibració és 24,0 cm i que l’amplitud de l’ona és 3,00 cm. Calculeu: 

a. La velocitat de l’ona, la freqüència angular (pulsació), el nombre 
d’ona i l’equació de l’ona. 

b. La velocitat d’oscil·lació i l’acceleració d’un punt situat en x = 
6,00 m en l’instant t = 3,00 s. 

 
9. Disposem d’una molla de constant de recuperació k = 4,00Nm–1 i de 

longitud natural l = 20,0 cm, amb la qual volem fer una balança. Per 
fer-la, pengem la molla verticalment per un 
dels extrems i, a l’altre, col·loquem una 
plataforma de massa m= 20,0 g amb un dial, 
de manera que aquest indiqui el valor de la 
mesura sobre una escala graduada, tal com 
es mostra a la figura. 

a. Determineu la lectura que marca el 
dial en col·locar la plataforma i deixar 
que el sistema s’aturi. Considereu que 
el zero del dial coincideix amb l’extrem 
superior del regle de la figura. 

b. Afegim un objecte de massa M = 300 g 
damunt de la plataforma. A 
continuació, desplacem el conjunt una 
distància de 10,0 cm respecte a la nova 
posició d’equilibri i el deixem anar, de 
manera que el sistema comença a 
oscil·lar lliurement. Amb quina 
velocitat tornarà a passar per la posició 
d’equilibri? 
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10. Duem a terme l’experiència següent: pengem d’una molla fixada en un 
suport per un dels seus extrems set masses diferents, i provoquem que 
aquestes masses facin petites oscil·lacions i realitzin un MVHS. 
Mesurem amb molta cura el temps que triga a fer deu oscil·lacions 
cadascuna de les masses i, a partir d’aquí, obtenim els períodes (T) del 
moviment, el quadrat dels quals es representa en la gràfica. 

a. Calculeu la constant elàstica de la molla i expliqueu 
raonadament si depèn de la massa. Indiqueu el període que 
mesuraríem si provoquéssim les oscil·lacions amb una massa de 
32,0 g. 

b. El MVHS que descriu la massa de 100 g que hem penjat de la 
molla té una amplitud de 10,0 cm. Calculeu l’elongació i 
l’acceleració que tindrà la massa quan hauran transcorregut 
3,00 s des del moment en què l’hem deixat oscil·lar a partir del 
punt més baix de la trajectòria. 

 

 
 
 


