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RESUM 

L’aprenentatge dels conceptes físics per part de l’alumnat es pot assolir d’una manera més 

significativa si les classes teòriques s’acompanyen d’experiències que permeten il·lustrar-lo 

de forma pràctica. En aquest treball, s’hi proposa un experiment per a mesurar la velocitat del 

so en l’aire, on s’utilitza el concepte d’ones estacionàries en un tub semitancat. Consisteix en 

la generació i l’emissió d’ones sonores d’una determinada freqüència a la part oberta del tub, 

mitjançant un telèfon mòbil, i mesurar la intensitat del so de l’ona sonora reflectida amb un 

altre telèfon mòbil. El senyal acústic, en rebotar al fons del tub, produeix una ona estacionària 

només per a determinades llargàries del tub. En aquesta situació hi ha una relació entre la 

freqüència de ressonància de l’ona sonora incident, la longitud del tub i la velocitat de 

propagació del so en l’aire. I si determinem experimentalment la longitud del tub i la 

freqüència de ressonància és possible obtenir la velocitat del so en l’aire.  

Paraules clau: Ona estacionària, ressonància, velocitat del so, experiment de física.  
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1. INTRODUCCIÓ 

És ben conegut que, prou sovint, els estudiants d’algunes titulacions 

cientificotècniques arriben a la universitat amb una mancança de coneixements bàsics sobre 

física. Això és conseqüència que hi ha estudiants que eviten les assignatures de física al 

batxillerat, com a resultat d’una falta d’interès en aquesta matèria durant la seua formació. 

Aquest desinterès és degut a molts factors, entre els quals cal destacar la percepció de la 

dificultat d’aquesta matèria, el seu suposat caràcter abstracte i avorrit, i una presumpta falta 

d’utilitat pràctica i de relació amb la vida quotidiana [Marbà-Tallada 2010, Segastume 2014]. 

En aquest context, el desenvolupament d’activitats pràctiques a l’aula presenta molts 

avantatges, que fan el  procés d’ensenyament-aprenentatge més significatiu [Caamaño 1992]. 

Per una banda, les activitats pràctiques ajuden a reforçar la comprensió dels conceptes físics 

estudiats teòricament [Martínez 2004, Solbes 2008, 2009], i estimulen la resolució de 

problemes i l’esperit crític, i qüestionen i modifiquen les idees preconcebudes dels estudiants. 

Per altre costat, l’experimentació fa que l’alumnat s’implique en l’activitat formativa d’una 

manera activa, que desperta el seu interès mitjançant la relació de l’assignatura amb 

l’experiència quotidiana [Bulger 2002, Corona 2008, Vaello 2011]. A més a més, el laboratori 

és una part fonamental en l’activitat científica i, a través de la realització d’experiències, 

l’alumnat pot tindre una visió més realista de la ciència i del seu mètode.  

El professor pot beneficiar-se de dues eines molt útils per a la realització d’activitats 

pràctiques que desperten la curiositat de l’alumnat: l’ús de la física recreativa i de les noves 

tecnologies. La física recreativa consisteix en la realització d’activitats pràctiques que posen 

de manifest efectes sorprenents o poc intuïtius, que demostren que la ciència pot ser divertida 

i que s’hi pot gaudir [Garcia-Molina 2011]. Quant a les noves tecnologies, aquestes 

possibiliten la realització de experiències que d’altra manera serien molt difícils de dur a 

terme. Per exemple, l’ús d’ordinadors o telèfons mòbils (petits ordinadors, al cap i a la fi) al 

laboratori permet mesurar diferents magnituds físiques i fer moltes experiments científiques 

[Garcia-Molina 2010, Cross 2011, Balbuena 2017], a més que capta l’atenció dels estudiants, 

familiaritzats amb aquests dispositius.  

Si la realització d’experiments de caràcter recreatiu utilitzant les noves tecnologies es 

pot fer mitjançant l’ús de materials quotidians, el professor disposarà de recursos barats i 

atractius per a reforçar l’ensenyament dels conceptes físics, que podrà utilitzar tant en un 

context universitari com d’educació secundària i batxillerat.  
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En el marc de les Xarxes d’Innovació Docent de la Universitat d’Alacant, estem 

proposant els darrers anys una sèrie d’activitats de física recreativa mitjançant l’ús de 

materials quotidians per a reforçar l’ensenyament de conceptes físics a l’aula. Entre aquestes 

propostes figuren tant activitats qualitatives [Abril 2012, Abril 2013, Abril 2015, Abril 2016, 

Abril 2016b] com quantitatives [Balbuena 2017]. Les primeres es poden fer ràpidament a 

l’aula i, atès el caràcter sorprenent i qualitatiu que tenen, capten fàcilment l’atenció de 

l’alumnat i ajuden a comprendre els fenòmens físics i a qüestionar les preconcepcions 

d’aquestes. Pel que fa a les activitats quantitatives, aquestes requereixen més temps de 

realització, però impliquen més l’alumnat en la seua realització, i l’apropen a la realitat del 

treball científic, on la presa de dades, el plantejament d’hipòtesis i l’anàlisi de resultats són 

una part fonamental. 

En aquesta memòria proposem un experiment de caràcter quantitatiu, per a demostrar 

la formació d’ones sonores estacionàries i, de la mesura d’aquestes, obtenir d’una manera 

senzilla i prou precisa la velocitat del so a l’aire. Aquesta pràctica, basada en la formació 

d’ones estacionàries en tubs semitancats de llargària variable, es fa amb materials que es 

poden aconseguir fàcilment, com tubs de diferents materials (que poden comprar-se en tendes 

de bricolatge), suro blanc, un altaveu (disponible en tendes d’informàtica) i un parell de 

telèfons mòbils (que de segur no faltaran a l’aula!), equipats amb un parell d’aplicacions per a 

generar i mesurar el so. 

Durant la realització de la pràctica, on s’emet un so d’una determinada freqüència a 

dins d’un tub semitancat, l’alumnat podrà comprovar com, per a determinades llargàries del 

tub, la intensitat del so reflectit augmenta d’una forma molt significativa. Aquest sorprenent 

efecte no és més que una ressonància, similar a les que es produeixen en els instruments 

musicals [Cross 2011]. D’aquesta manera, l’atenció de l’alumnat es capta mitjançant la 

sorpresa, i amb la relació que s’estableix entre la física i la música. Finalment, a traves de la 

presa de mesures de la freqüència del so i de la llargària del tub, es pot obtenir 

experimentalment la velocitat del so a l’aire de manera precisa. L’avantatge d’aquest procés 

és posar en contacte l’alumnat amb el mètode científic.   

Aquest treball està estructurat de la manera següent: En la secció 2 es presenten els 

conceptes generals sobre les ones i la generació d’ones estacionàries, en la secció 3 s’explica 

el fonament teòric d’aquest experiment. El muntatge experimental es detalla en la secció 4, 
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mentre que en la secció 5 s’exposen els resultats de les mesures experimentals i la seua 

interpretació. En la secció 6 recapitularem i donarem les conclusions d’aquest treball.  

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES ONES I ONES ESTACIONÀRIES 

Una ona consisteix en la propagació temporal i espacial de la pertorbació d’alguna 

propietat de l’espai, com la densitat, la pressió, el camp elèctric o el camp magnètic, i implica 

un transport d’energia sense transport de matèria. Així en una ona les partícules es desplacen 

respecte de la seua posició d’equilibri i oscil·len al voltant d’aquesta. Una ona transporta 

energia i informació a través de l’espai i el temps, i la direcció en què viatja a través del medi 

s’anomena direcció de propagació.  

 

Figura 1. Esquema dels tipus d’ones: ones longitudinals i ones transversals (Imatge obtinguda de [Puig 2011]). 

 

 

 

Hi ha dos tipus d’ona: les ones transversals i les ones longitudinals, com s’il·lustra en 

la figura 1. En les ones transversals, l’oscil·lació de les partícules és perpendicular a la 

direcció de propagació en el medi; les partícules romanen en la mateixa posició, i alteren 

únicament una de les seues coordenades per desplaçar-se perpendicularment de la posició 

d’equilibri, com és el cas d’una corda vibrant, o de la llum. En les ones longitudinals, les 

partícules vibren paral·leles a la direcció de propagació de l’ona, comprimeixen i estiren el 

medi com un moll. En aquest grup es troben les ones sonores, o la compressió d’un ressort.  

En aquest treball utilitzarem ones sonores, que són ones longitudinals de pressió. Les 

partícules d’aire s’apropen i se separen entre sí quan una font sonora les pertorba, i transmeten 

aquest moviment a les partícules veïnes, com s’esquematitza en la figura 2. Així, encara que 
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el desplaçament de les molècules d’aire és molt xicotet, el moviment es propaga a través del 

medi (aire en aquest cas) com una pertorbació en la densitat i la pressió. Així es generaran 

àrees amb més concentració de molècules o menys, que produeixen una variació alterna de la 

pressió de l’aire, i d’aquesta manera i hi haurà una transmissió d’energia sense un transport de 

matèria. L’ona sonora es propagarà des de l’emissor fins al receptor amb una determinada 

freqüència i velocitat. Quan aquesta pertorbació del medi arriba a la nostra oïda, el timpà 

vibrarà en consonància amb les ones sonores que hi han arribat i aquesta mateixa vibració es 

transmetrà per tot el circuit auditiu fins que percebem el so. 

 

Figura 2. Esquema de la propagació de les ones sonores.  

 

 

 

Per a simplificar, descriurem ones que es mouen amb moviment harmònic simple, ja 

que qualsevol moviment ondulatori es pot expressar com una superposició d’ones 

harmòniques. El comportament de cada ona està descrit per unes característiques físiques com 

són l’amplitud, el període, la longitud d’ona i la velocitat de propagació. L’amplitud ( ) 

proporciona la intensitat de l’ona (o el volum); el període ( ) representa el temps en què una 

partícula tarda en fer una oscil·lació completa; la freqüència és la inversa del período   

( ), i representa el nombre d’oscil·lacions per unitat de temps; la longitud d’ona (λ) és 

la distància que hi ha entre dos màxims o mínims consecutius d’una ona; i la velocitat de 

propagació de l’ona ( ) depèn de les característiques del medi de propagació com l’elasticitat, 

la densitat o la temperatura d’aquest.  
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El moviment vertical  d’una ona harmònica que es mou amb velocitat  al llarg de 

l’eix , està donat per [Tipler 2003], 

        (1) 

on hi ha una doble periodicitat espai-temporal, en què λ és el període espacial i el període 

temporal, com es representa en la figura 2. És important ressaltar que la freqüència de l’ona 

només depèn de l’emissor i no canvia, mentre que la velocitat de propagació  depèn de les 

propietats del medi; la relació d’aquestes magnituds és [Tipler 2003] 

          (2) 

Per altra banda, la velocitat de propagació del so en els gasos, , pot relacionar-

se amb les propietats del medi, de la forma següent [Tipler 2003]: 

        (3) 

on  és el mòdul de compressibilitat adiabàtic i  la densitat del medi. També es pot expressar 

d’acord amb el coeficient adiabàtic , de la massa molecular , i de la temperatura  (en 

graus kelvin) del medi.  J/mol K és la constant dels gasos ideals. Quan el medi on 

es propaga l’ona sonora és l’aire:  i  kg/mol. Utilitzarem més endavant 

aquesta expressió teòrica per a comparar els valors de la velocitat del so obtinguts 

experimentalment. 

Els medis de transmissió de les ones sempre tenen una longitud limitada, per tant la 

propagació de les ones resultarà afectada per la superposició amb les ones reflectides en els 

límits del medi. Quan un tren d’ones col·lideix amb un altre de sentit oposat, se superposen o 

interfereixen entre aquestes, i hi ha algunes freqüències per les quals la superposició de les 

ones dóna un esquema vibratori estacionari anomenat ona estacionària. Així, una ona 

estacionària és la superposició o la interferència de dues ones progressives, que avancen en 

sentit oposats amb la mateixa freqüència, longitud d’ona i amplitud, i es caracteritzen per tenir 

punts en què no hi ha moviment, els nodes (amplitud nul·la), i altres que sempre estan en 

moviment màxim, els ventres o antinodes.  

Les ones estacionàries apareixen només per a algunes freqüències depenent de la 

longitud, , del medi transmissor. Per a cordes amb els extrems fixos o per a tubs oberts en els 
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dos extrems, trobem que sols es podem formar ones estacionàries quan la llargària del medi 

transmissor, , és un nombre sencer, , de mitja longitud d’ona, λ, [Tipler 2003] 

  on       (4) 

Anomenaren ordre de ressonància al número , que es correspon amb el nombre de ventres o 

antinodes possibles en les ones estacionàries. Així, la freqüència de ressonància dels diferents 

modes de vibració de l’ona, es pot expressar com: 

  on        (5) 

d’acord amb la llargària del tub L (o medi transmissor) i de la velocitat del so c. Aquest 

resultat es coneix com a condició de l’ona estacionaria. Així, si tenim que la longitud de la 

corda, L, és constant, només hi ha ones estacionàries per a valors de la freqüència de l’ona 

incident que verifique l’equació (5).  

 

Figura 3. Generació d’ones estacionàries de diverses freqüències ν d’una corda de llargària  amb els seus 

extrems fixos. 

 

Com exemple d’ones estacionaries, a la figura 3 presentem l’experiment d’una corda 

unida a dos extrems fixos i on s’ha emprat un motor per a fer-la oscil·lar. Aquesta experiència 
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s’ha fet al Departament de Física Aplicada de la Universitat d’Alacant. Com es pot veure en la 

figura, els extrems de la corda correspon a nodes ja que són punts fixos que no poden 

oscil·lar, i les ones estacionàries es produeixen només a algunes freqüències donades per 

l’equació (5). Així, canviant la freqüència d’oscil·lació de la corda, obtenim en la Fig. 3 (a) un 

sols ventre quan  i ; a la Fig. 3 (b) dos ventres i un node corresponent a  

i ; i en la Fig.3 (c) tres ventres i dos nodes quan  i . Es pot veure un 

vídeo d’aquest experiment en [Divulgar Ciència XXI 2018]. Aquest experiment és molt 

similar al funcionament d’una guitarra, on el so de les diferents notes és degut a les ones 

estacionàries que es formen en les seues cordes. En l’enllaç següent de YouTube es pot veure 

un vídeo a alta resolució on s’aprecien les vibracions de les cordes d’una guitarra [Brotheroff 

2016].  

 

3. FONAMENT TEÒRIC DE LA PRÀCTICA  

L’objectiu de la pràctica que es proposa és generar ones sonores estacionàries dins 

d’un tub semitancat i, a partir de la mesura de la llargària del tub, la freqüència del so i l’ordre 

de ressonància, determinar la velocitat del so a l’aire.  

El muntatge experimental està esquematitzat en la figura 4, on una ona sonora de 

freqüència ν incideix per l’obertura d’un tub semitancat de llargària , i es detecta l’ona 

sonora per la mateixa obertura després de ser reflectida en la paret del tub. L’ona incident i la 

reflectida poden formar una ona estacionària, que haurà de tindre un node (amplitud nul·la) a 

la paret del tub (ja que ací no hi ha molècules d’aire que poden oscil·lar) i un ventre (amplitud 

màxima) a la part oberta del tub. Com que la distància entre un ventre i un node consecutiu és 

/4, la longitud mínima del tub per a aconseguir una ona estacionaria serà , la 

ressonància següent es produirà quan , i així successivament. En termes 

generals, la condició per a generar una ona estacionària serà quan [Tipler 2003]:  

  on       (6) 

així només quan es verifiquen aquesta relació, les ones incident i reflectida se sumaran en fase 

i augmentarà la seua amplitud, i donarà lloc a un fenomen de ressonància.  

Aquesta situació la trobem en la majoria dels instruments de vent, que responen a un 

model de tub cilíndric per on les ones sonores es propaguen. Dins del tub es crea una ona 

sonora de tipus estacionari que depèn de la longitud del tub. El tub pot estar tancat (o obert) 
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per ambdós costats, o tindre un extrem obert i l’altre tancat; açò també caracteritza l’ona que 

es propaga al seu interior, ja que a l’extrem tancat sempre trobarem un node i, a l’extrem 

obert, hi haurà un ventre [Cros 2011].  

 

Figura 4. Ones estacionàries dins d’un tub obert per un dels extrems. Quan la llargària del tub és (a) un quart o 

(c) tres quarts de la longitud d’ona, hi haurà un màxim d’amplitud a l’eixida del tub. Al contrari, quan la llargària 

del tub és (b) mitja longitud d’ona o (d) una sencera, l’amplitud a l’eixida del tub serà mínima. 

 

 

 

Quan les ones sonores es propaguen per un tub hi ha tota una seqüencia de freqüències 

naturals que donen lloc a ones estacionàries. La freqüència bàsica, , anomenada harmònic 

fonamental, que pot produir un instrument musical semitancat, correspon al valor  de 

l’equació (6): 

          (7) 

Tots els harmònics superiors (  tenen freqüències que són múltiples imparells de la 

freqüència fonamental. Allò que provoca una diferència entre un so i un altre (és a dir, si són 

greus o aguts) és la freqüència d’aquesta ona sonora. Cada instrument musical tindrà una 

freqüència fonamental i alguns harmònics imparells diferents, ja que tenen longituds distintes. 

Podem relacionar la velocitat de propagació del so, , amb la longitud, , del tub 

semitancat, amb l’ordre de ressonància  (el nombre d’antinodes que hi ha) i amb la 

freqüència, , de l’ona sonora a partir de les equacions (6) i (2), de la forma: 

          (8) 

Així doncs, podem considerar dues possibilitats experimentals per a determinar la 

velocitat de propagació del so a l’aire.  
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En la primera experiència es mantindrà constant la freqüència de l’ona sonora 

incident, i variarem la longitud del tub  per aconseguir ones estacionàries (ressonància) per a 

diferents valors de n. Si representem  en funció de , tindrem una línia recta 

          (9) 

En el segon experiment mantindrem constant l’ordre de ressonància , i variarem la 

freqüència i la longitud del tub per a trobar ones estacionàries. Si representem  en funció de 

 obtindrem una línia recta: 

          (10) 

En els dos experiments, la velocitat de l’ona sonora  es pot determinar a partir del 

pendent de la recta donada per les equacions (9) i (10). 

 

4. MUNTATGE EXPERIMENTAL 
 

El dispositiu experimental consisteix en un tub semitancat de longitud variable, un 

emissor d’ones sonores i un receptor d’aquestes. S’hi han utilitzat tubs de materials que es 

poden trobar amb facilitat en qualsevol tenda de bricolatge amb un cost reduït. S’hi han 

emprat telèfons mòbils com a emissor i receptor de les ones sonores. L’experiment s’ha fet 

seguint l’esquema presentat en la figura 4.  

Hem dut a terme l’experiència utilitzant diversos tubs a mode de cavitat, on hem variat 

tant el material del tub com la longitud i el diàmetre d’aquest, encara que en tots els tubs usats 

la longitud és molt més llarga que el diàmetre. Hem emprat tubs de tres materials diferents: un 

tub de metacrilat de 2 m de longitud i 10 cm de diàmetre; tres tubs de PVC de 2 m de longitud 

i tres diàmetres diferents 4, 5 i 9 cm; i un tub de cartró d’1.2 m de longitud i 6.2 cm de 

diàmetre (vegeu la figura 5). Per a poder variar la longitud de la cavitat del tub s’han fabricat 

cilindres amb poliestirè expandit (suro blanc) que s’ajusten a la part interna del tub, de tal 

forma que movent aquest cilindre es canvia la longitud del tub.  
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Figura 5. Muntatge experimental. 

 

Però pensant que el poliestirè expandit absorbeix les ones sonores, també hem fet els 

experiments recobrint el suro blanc amb una xapa metàl·lica d’alumini, per afavorir la 

reflexió de les ones sonores en la part tancada del tub. Per a poder desplaçar els cilindres dins 

de la cavitat del tub se’ls ha fixat una vareta a la part posterior de cada cilindre. 

A mode d’emissor de les ones sonores s’ha utilitzat un telèfon mòbil connectat 

(opcionalment) a un altaveu que se situa en l’entrada de la cavitat del tub, com es mostra en la 

figura 5. Per a generar les ones sonores s’ha utilitzat l’app gratuïta “Generador de 

freqüències” de Hoel Boedec, que permet generar ones sinusoïdals de freqüències diferents. 

Alternativament, alguns experiments s’han fet utilitzant l’emissor de freqüències comercial 

Hameg, disponible al Departament de Física Aplicada de la Universitat d’Alacant, connectat a 

un altaveu. 

Com a receptor de les ones sonores sempre s’ha utilitzat un segon telèfon mòbil situat 

a l’entrada de la cavitat del tub utilitzant l’app “Sound Meter PRO” de Mobile Essentials que 

permet mesurar la intensitat del so.  

 

5. RESULTATS EXPERIMENTAL I DISCUSSIÓ 

En aquesta secció presentem els resultats de les mesures experimentals que hem fet al 

laboratori per a obtenir la velocitat del so. A banda d’utilitzar tubs de diferents materials i 

longituds, s’han fet els experiments a dues temperatures, per a comprovar si es podia detectar 

variacions de la velocitat del so amb la temperatura, com prediu l’equació (3). Hem fet 

mesures al mes de juliol del 2017 amb una temperatura de 28ºC i al novembre del 2017 quan 

la temperatura del laboratori era de 22ºC. En tots els casos, hem fet els dos experiments abans 
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esmentats, on en un cas hem mantingut constant la freqüència de l’ona sonora i hem 

relacionat l’ordre de ressonància  amb la longitud del tub, segons l’equació (9) per 

aconseguir una ona estacionària. I en l’altre experiment, hem mantingut constant , per a 

veure la relació entre la freqüència de l’ona sonora i la longitud del tub, que segueix l’equació 

(10).  

En la Taula 1, hem resumit totes les condicions experimentals que hem fet al 

laboratori. La primera columna identifica l’experiment pel número #, la segona indica el 

material del tub, la tercera la longitud , la quarta el diàmetre intern , i la sisena columna 

la temperatura  de l’aire. La setena columna indica la freqüència  o l’ordre de ressonància n 

utilitzat en l’experiment, basat en l’equació (9) o (10), com també el tipus de dispositiu 

emissor de les ones sonores. La setena columna assenyala si el cilindre tenia el tap recobert de 

xapa metàl·lica o no. Per últim, les dues últimes columnes de la taula expressen els resultats 

obtinguts de la velocitat del so, , a través de la representació gràfica corresponent, i també el 

coeficient de correlació lineal .  

 

Taula 1. Resum de les condicions experimentals utilitzades i del resultats obtinguts de la  

velocitat del so en l’aire.  

# 
Material 

del tub 

 ±0.1 

(cm) 

±0.1 

(cm) 

±0.1 

(cm) 

±1 

(ºC) 

 ±1 Hz/  

n/ 

Dispositiu 

emissor 

Xapa?   

1 Metacrilat 200.0 9.2 10.0 28 400 / --/Mòbil No 350±3 0.99983 

2 Metacrilat 200.0 9.2 10.0 28 -- /1/ Mòbil No 390±20 0.98068 

3 Metacrilat 200.0 9.2 10.0 22 500 /-/Altaveu Si 341±2 0.99983 

4 Metacrilat 200.0 9.2 10.0 22 - / 1/Altaveu Si 346±4 0.9992 

5 PVC 200.6 8.4 9.0 22 500 / Altaveu Si 342.4±1.7 0.99995 

6 PVC 200.0 4.3 5.0 22 500 / Altaveu Si 340.8±1.2 0.99999 

7 PVC 200.5 3.3 4.0 22 500 / Altaveu Si 339.9±1.3 0.99999 

8 Cartró 117.7 5.8 6.2 22 900 / Altaveu Si 338±2 0.99987 

 

A continuació, presentem els resultats detallats d’alguns d’aquests experiments. Així 

en les figures 6 i 7 es mostren, respectivament, els resultats dels experiments #1 i #2, 

corresponents al tub de metacrilat de 9.2 cm de diàmetre intern, fet a una temperatura de 

 ºC el 27 de juliol del 2017. En aquest cas, el tap de suro dins del tub no va estar 

recobert de xapa metàl·lica.  
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Figura 6. Experiment #1, on es representa la longitud L del tub en funció de l’ordre de ressonància n.  

La freqüència emissora és de 400 Hz, i la temperatura del laboratori de 28ºC. 
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L’experiment que es mostra en la figura 6 correspon a una ona sonora emesa amb 

freqüència constant de 400 Hz generada amb un telèfon mòbil, i on hem variat la longitud del 

tub per a trobar les diferents ressonàncies. En la figura hem representat la longitud  del tub 

en funció de l’ordre del mode que ressona en la cavitat, . Com podem comprovar les dades 

experimentals segueixen una línia recta, i de l’ajust per mínims quadrats, obtenim  

     (11) 

amb un coeficient de correlació lineal . A partir del pendent de la recta, i de 

l’equació (9), obtenim que el valor de la velocitat del so a l’aire és . 

 

Figura 7. Experiment #2: Longitud del tub front a la inversa de la freqüència de l’ona emesa per al número de 

ressonància de primer ordre n=1. 
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La figura 7 correspon a l’experiment #2, on s’ha mantingut constant el valor de la 

ressonància de primer ordre ( ), i s’ha mesurat la longitud  del tub per a diferents 

freqüències  de l’ona emissora on es produïen les ones estacionàries. Tenim en compte 

l’equació (10), si representem  en funció d’  obtindrem una línia recta. La recta obtinguda 

de l’ajust per mínims quadrats és 

      (12) 

amb un coeficient de correlació lineal . Del pendent de la recta obtenim que el 

valor de la velocitat de l’ona sonora és . 

A continuació calcularem teòricament la velocitat de les ones sonores, , a partir 

de l’equació (3). En els experiments #1 i #2, on la temperatura és  28ºC, s’obté que 

 m/s, on la incertesa es calcula amb l’expressió . 

Aquest resultat teòric està molt prop del resultats experimentals representats en la figura 6 

 ( ), tanmateix, el resultat corresponent a l’experiment mostrat en la figura 7 

de , s’allunya molt del valor teòric. Probablement, la major font d’error 

experimental en aquest cas ha sigut l’ús del tap de suro blanc sense recobrir de metall, ja que 

el suro, com que és un material porós, absorbeix apreciablement l’ona sonora, i no la 

reflecteix adequadament per a donar una ona estacionària.  

Per a evitar aquesta font d’error, s’han repetit els experiments amb el mateix tub de 

metacrilat (experiments #3 i #4) recobrint el tap de suro amb una xapa metàl·lica d’alumini. 

En aquest cas, les mesures es van prendre el 21 de novembre de 2017, quan la temperatura al 

laboratori era de ºC. La figura 8 mostra els resultats de l’experiment #3 utilitzant un 

generador d’ones sonores amb freqüència de 500 Hz constant i un altaveu. Hem representat la 

longitud L del tub en funció de l’ordre del mode que ressona en la cavitat, n. De l’ajust per 

mínims quadrats obtenim l’equació de la recta:  

    (13)  

que té un coeficient de correlació lineal = . A partir del pendent de la recta, i de 

l’equació (9), obtenim que el valor de la velocitat del so és  m/s. 
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Figura 8. Experiment #3, on es representa la longitud L del tub en funció del número de ressonància n.  

La freqüència emissora és de 500 Hz, i la temperatura del laboratori de 22ºC.  
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En la figura 9 s’han representat els resultats corresponents a l’experiment #4, on s’ha 

mantingut constant el valor de la ressonància de primer ordre, , i on es mostra la 

longitud del tub en funció de la inversa de la freqüència de les ones sonores emeses. La recta 

obtinguda de l’ajust per mínims quadrats és  

     (14)  

amb un coeficient de correlació lineal = . A partir de l’equació (10), hem determinat 

que la velocitat del so a l’aire val  m/s. 

 

Figura 9. Experiment #4: Longitud del tub en funció de la inversa de la freqüència de l’ona emesa, mantenint 

constant el número de ressonància de primer ordre. 
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Seguidament s’ha calculat la velocitat del so a l’aire a la temperatura de 22ºC utilitzant 

l’expressió teòrica per a gasos, equació (3), obtenint que  m/s. Es pot 

comprovar com, en aquest cas, els dos resultats experimentals de la velocitat del so de l’aire 

estan molt a prop de la velocitat teòrica, i cal indicar que l’ús de la xapa metàl·lica al fons del 

tub semitancat en el muntatge experimental millora la reflexió de les ones sonores en la paret 

tancada del tub, i la formació de les ones estacionàries. 

La resta d’experiments, descrits en la Taula 1, es van realitzar a freqüència constant, 

produïda pel generador de freqüències d’ones sonores amb un altaveu, i variant la longitud  

del tub per a trobar les ones estacionàries (ressonàncies). 

 

Figura 10. Velocitat del so, c, en funciódel diàmetre D del tub, per a diferents materials i temperatures. 

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

336

338

340

342

344

346

348

350

352

354

28 ºC

 

 

 Cartró

 PVC

 Metacrilat

c 
(m

/s
)

D (m)

22 ºC

 

Els resultats de la velocitat del so, c, per a tots els experiments fets, s’han representat 

per símbols en funció del diàmetre, D, del tub en la figura 10. La velocitat del so obtinguda 

teòricament, per l’equació (3), és  m/s per a T=22 ºC i de 

 m/s per a T=28 ºC, aquest valors estan representat en la figura 10 per 

línies contínues juntament amb el seu error (línies discontínues). Es pot observar en la figura 

que no hi ha una dependència sistemàtica de la velocitat del so experimental ni amb el 

diàmetre del tub ni amb el material del qual està fet, com calia esperar. Hem de ressaltar que 

els valors experimentals de la velocitat del so a l’aire s’apropen als valors teòrics, la qual cosa 

ens dóna confiança en el mètode experimental utilitzat.  

Per altra banda, en la figura 10 també es presenta el valor de la velocitat del so a l’aire 

a dos temperatures del medi per al tub de metacrilat (símbols blaus triangulars), i clarament 
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s’observa una variació de la velocitat del so de l’aire amb la temperatura, i aquests valors 

coincideixen prou bé amb les prediccions teòriques. Així, aquest mètode experimental permet 

obtenir la velocitat del so a l’aire amb una bona precisió, tenim en compte els materials 

quotidians que hem emprat.  

 

6. CONCLUSIONS 

En aquest treball, hem proposat una activitat pràctica de física per a reforçar el 

concepte d’ona estacionària. El muntatge experimental permet, d’una manera ràpida, senzilla, 

i precisa determinar la velocitat del so a l’aire, on hem emprant materials quotidians i telèfons 

mòbils, que poden motivar els estudiants. 

Per a facilitar la comprensió de la pràctica, hem fet un repàs dels conceptes principals 

relacionats amb les ones i les ones estacionàries, tractant de relacionar-los amb fenòmens 

mecànics (les vibracions d’una corda) i musicals (instruments de corda i vent), de manera que 

els estudiants puguen associar-los amb la seua experiència diària. 

L’experiment proposat consisteix en la generació d’ones sonores a l’extrem obert d’un 

tub semitancat, i variant la longitud del tub trobar les ones estacionàries mitjançant un telèfon 

mòbil. Per a determinades combinacions de la freqüència del so i la llargària del tub es 

produeix un augment molt perceptible del so, que correspon a la creació d’ones estacionàries. 

Aquest augment de la intensitat del so, que és ben perceptible amb la mateixa oïda, suposa un 

fenomen cridaner que pot captar la atenció de l’alumnat i fer-lo reflexionar sobre aquest 

fenomen. 

Hem fet els experiments utilitzant tubs de diferents materials, longituds, diàmetres, i a 

diverses temperatures. Les ones sonores han estat produïdes tant per un telèfon mòbil com per 

un generador de freqüències de laboratori. Hem analitzat la influència de posar en l’extrem 

del tub suro blanc o recobrir la paret del tub amb una xapa metàl·lica, i hem descobert que en 

el cas del suro blanc hi ha una forta absorció de les ones sonores, la qual cosa ens empitjora 

els valors experimentals de la velocitat del so a l’aire. 

Els experiments s’han fet en dues modalitats: (i) mantenint constant la freqüència 

d’emissió de les ones sonores, i variant la longitud del tub per a detectar les ressonàncies 

d’acord amb l’ordre de ressonància. (ii) Mantenint l’ordre de ressonància constant, i variant la 

longitud del tub i la freqüència de les ones emeses per tal de trobar les ones estacionàries.  
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Hem comprovat que amb el primer mètode hem obtingut valors de la velocitat del so 

més exactes que amb el mètode (ii). En aquest cas, hem detectat alguns errors que desvien els 

punts experimentals de la linealitat, la qual cosa pot ser deguda a la mala reflexió de l’ona en 

el tap de suro per a algunes freqüències, ja que aquest problema desapareix quan el tap es 

recobreix de xapa metàl·lica. Hem obtingut que els resultats experimentals de la velocitat del 

so no depenen ni del material del tub ni del diàmetre o longitud d’aquest, com caldria esperar.  

Hem comprovat experimentalment la dependència de la velocitat del so a l’aire amb la 

temperatura, i els resultats acorden prou bé amb les prediccions teòriques. Així, aquest 

experiment resulta prou precís i sensible, i és capaç de discernir variacions de la velocitat del 

so a l’aire per a canvis en la temperatura del medi. 

Amb aquesta pràctica hem obtingut de forma senzilla i amb materials barats i 

quotidians, de forma indirecta la velocitat del so a l’aire. A més a més, aquesta activitat 

experimental ens permet la presa de mesures al laboratori, la interpretació d’aquestes, la 

comparació amb dades teòriques i la comprovació de les hipòtesis dels estudiants, fet que els 

apropa al mètode científic. 
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