
1) Les sis cordes d’una guitarra vibren entre dos punts fixos (el pont i la celleta). 

Per a certes freqüències de vibració de la corda es generen ones estacionàries 

entre tots dos extrems. Si la guitarra està afinada, la vibració de la primera 

corda en el mode fonamental correspon a la nota mi, de 330 Hz. 

a) Determineu la longitud d’ona del mode fonamental, si la longitud de la corda 

són 65,0 cm, i calculeu també la velocitat de propagació de les ones que, per 

superposició, generen l’ona estacionària. 

b) Si un espectador situat a 3,0 m de distància de la guitarra percep una 

sensació sonora de 30 dB, quina sensació sonora percebrà si sonen tres 

guitarres idèntiques tocant la mateixa nota? 

Dada: Intensitat llindar, I0 = 1,0 × 10–12 W m–2 

2) El clarinet és un instrument de fusta en forma de tub en el qual es generen 

ones estacionàries. 

L’instrument es pot assimilar a un tub ple d’aire obert per un extrem i tancat per 

l’altre. La figura mostra el mode tercer harmònic, on l’aire vibra amb una 

freqüència de 637 Hz. 

 

a) Quina és la llargària del clarinet? 

b) Si la nota es toca amb una intensitat d’1,00 × 10–5 W m–2 i produeix una 

intensitat sonora determinada a dos metres de distància, en quants decibels 

augmenta el nivell de sensació sonora a la mateixa distància si la intensitat es 

duplica? Dada: vso = 340 m s–1 

3) 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. Elcentre emissor està situat a l’origen de coordenades, i 

l’elongació en l’instant inicial és nuŀla. 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’osciŀlació i l’acceleració d’un punt situat en x = 6,00 m en 

l’instant t = 3,00 s. 

4) Les cordes d’una guitarra tenen una longitud de 78,0 cm. Sabem que una de 

les cordes, 

quan vibra en el seu harmònic fonamental, emet un la, que correspon a una 

freqüència 

de 220 Hz. 

a) Dibuixeu el perfil de l’ona quan la corda vibra en l’harmònic fonamental. 

Quina serà la longitud d’ona del so produït? Quina és la velocitat de propagació 

de les ones que, per superposició, han format l’ona estacionària de la corda? 

b) Dibuixeu la corda quan vibra i emet un so corresponent al tercer harmònic. 

Indiqueu, en aquest cas, els nodes i els ventres de l’ona i calculeu-ne les 

posicions. 

5) La membrana d’un altaveu vibra amb una freqüència de 300 Hz i una 

amplitud de 1,00 mm i produeix un to pur. En les condicions de l’experiment, la 

velocitat del so és 340ms–1. 

a) Calculeu la longitud d’ona, la pulsació i el període del so produït. 

b) Indiqueu com seran, qualitativament, la freqüència i la longitud d’ona 

enregistrades per un observador en cada un dels casos següents, comparades 

(més gran /més petit / igual) amb la freqüència i la longitud d’ona originals: 

— L’altaveu s’acosta ràpidament a l’observador. 

— El so arriba a l’observador després d’haver-se reflectit en una paret. 

6) En l’últim campionat mundial de futbol, la vuvuzela, un instrument musical 

d’animació molt sorollós, atesa la forma cònica i acampanada que té, va 

despertaruna gran controvèrsia per les molèsties que causava. Aquest 

instrument produeix el so a una freqüència de 235 Hz i crea uns harmònics, és 

a dir, sons múltiples dela freqüència fonamental (235 Hz), d’entre 470 Hz i 1 

645 Hz de freqüència. La vuvuzela és molt irritant, perquè els harmònics amb 

freqüències més altes són els més sensibles per a l’oïda humana. 

NOTA: Considereu que el tub sonor és obert pels dos cantons. 

a) Amb les dades anteriors, calculeu la longitud aproximada d’una vuvuzela. 

b) Un espectador es troba a 1m d’una vuvuzela i percep 116dB. Molest pel 

soroll,s’allunya fins a una distància de 50m. Quants decibels percep, 

aleshores? 



DADES: vso a l’aire=340 m/s; I0=10–12W/m2. 

7) Els grills perceben sons de freqüència d’entre 20 Hz i 100 kHz i els 

saltamartins perceben sons d’entre 15 Hz i 35 kHz de freqüència. Les balenes 

blanques emeten sons de 20 Hz. Si el so de la balena arriba a la superfície 

amb un angle de 60° respecte de la normal, calculeu: 

a) L’angle amb què sortirà el so de la balena a l’aire. Podran sentir aquest so 

els grills i els saltamartins que són arran de la costa? I dalt d’un penya-segat? 

b) La longitud d’ona, dins i fora de l’aigua, del so produït per la balena. 

DADES: vso a l’aire=340 m/s; vso a l’aigua=1 500 m/s. 

8) En la figura es mostren els fronts d’ona d’un so que travessa un obstacle. 

a) Anomeneu el fenomen que s’indica. Quines condicions ha de tenir l’obstacle 

perquè es produeixi aquest fenomen d’una manera perceptible? 

Expliqueu breument alguna situació en què aparegui aquest fenomen. 

 

 

b) Dibuixeu els fronts d’ona, d’una manera semblant a la figura, en el cas d’una 

ona sonora plana que es refracta en passar d’un medi en què la velocitat del so 

és 340 m/s a un altre en què la velocitat del so és 500 m/s, amb un angle 

d’incidència de 20°, i en el del so d’un clàxon d’un cotxe que es produeix 

mentre l’automòbil es desplaça ràpidament cap a un observador. 

Expliqueu raonadament, en tots dos casos, si la velocitat de propagació, la 

longitud d’ona i la freqüència augmenten, es mantenen igual o disminueixen. 

 



9) La corda d’una guitarra mesura 0,65 m de llargària i vibra amb una 

freqüència fonamental de 440 Hz. 

a) Expliqueu raonadament quina és la longitud d’ona de l’harmònic fonamental 

i digueu en quins llocs de la corda hi ha els nodes i els ventres. Calculeu la 

velocitat de propagació de les ones que, per superposició, han generat l’ona 

estacionària de la corda. 

b) Dibuixeu el perfil de l’ona estacionària del segon i del quart harmònic i 

calculeu- ne la freqüència. 

10) D’una manera molt simplificada, podem dir que la trompeta és un 
instrument musical de vent en què les diferents notes són produïdes 
aplicant aire per un extrem (que es considera tancat a causa de la 
presència dels llavis del músic) i que s’emeten per l’altre, considerat obert.  
Les notes produïdes corresponen a determinats harmònics associats a les 
ones estacionàries que s’originen a l’instrument. La trompeta consta 
també de tres pistons que, quan es premen, augmenten de manera 
efectiva la longitud i canvien les notes emeses. 
a) Si la longitud total del tub que representa la trompeta és l0 = 0,975 m, 

indiqueu quina és la longitud d’ona i la freqüència dels tres primers 
modes de vibració estacionaris que es poden generar a la trompeta. 

b) Quan el músic fa sonar l’instrument mentre prem el segon pistó, 
produeix la nota si de la tercera octava, de freqüència f = 247 Hz. 
Sabent que aquesta nota correspon al segon mode de vibració permès 
a la cavitat de l’instrument, quina és ara la longitud efectiva de la 
cavitat? Quin és el recorregut extra Dl que fa l’aire dins de la trompeta 
quan es prem aquest pistó?  

Dada: Velocitat del so en l’aire, 340 m s–1 

 

 


