
  

TEMA 2:ONES; ACÚSTICATEMA 2:ONES; ACÚSTICA

Ona és qualsevol tipus de pertorbació que es propaga per l’espai Ona és qualsevol tipus de pertorbació que es propaga per l’espai 
sense transport de matèria.sense transport de matèria.



  

Propagació del Moviment vibratori harmònic

Moviment vibratori

Nivell 
d’equilibri

Ona OnaPunt d’origen 
de la vibració



  

Moviment ondulatori

La propagació d’un moviment vibratori a través d’un medi 
s’anomena moviment ondulatori.

ONA



  

Tipus d’ones 

Mecàniques

Segons el medi 
en què es 

propaguen.

Segons la direcció en què vibren les 
partícules del medi amb relació a la direcció 

de propagació de l’ona.

Aire

Buit

Unidimensionals

Bidimensionals

Tridimensionals

So

Llum

Propagació de l’ona

Propagació de l’ona

Segons les 
dimensions de 

propagació.

Vibració 
de les partícules

Vibració de les 
partícules

1 s

2 s

3 s

4 s

1 s

2 s

3 s

4 s
Electromagnètiques

Longitudinals

Transversals



  

Propagació del so

FOCUS MEDI MATERIAL 
ELÀSTIC

RECEPTOR

Orella

Detectors 
electrònics

Aire



  

L’espectre electromagnètic

10 1023102110191015 101710131011109107105103

KHz MHz GHz

Ones 
de molt baixa 

freqüència

Ones 
de radi

Microones Infraroig VIS UV Raigs X Raigs γ Raigs
còsmics

Tot el conjunt de les radiacions electromagnètiques 
que hi ha conforma l’espectre electromagnètic.

Nebulosa del Cranc

Freqüència



  

Magnituds que caracteritzen una ona

Amplitud (A)

Cresta

Longitud d’ona (λ)

Línia d’equilibri

A partir d’aquí 
l’ona es repeteix.

Focus

Vall

Freqüència (f, ν)
f = 1 / T

El temps que un punt 
del medi triga 

a completar una vibració 
s’anomena període (T). 

Velocitat de 
propagació (v)

v = λ / T



  

Intensitat i energia d’una ona

Una ona és més intensa 
quan la seva amplitud és més gran.

Com més gran és la freqüència 
d’una ona, més energia té.

Més intensitat

Més dinàmica



  

Les equacions del MOHLes equacions del MOH

La molla situada a una distància x La molla situada a una distància x 
del focus oscil·la igual que ho fa el del focus oscil·la igual que ho fa el 
focus,  però més tard. Necessita focus,  però més tard. Necessita 
que passi un temps (t’) per a que li que passi un temps (t’) per a que li 
arribi la informació d’on està arribi la informació d’on està 
oscil·lant el focus. Quina és oscil·lant el focus. Quina és 
l’equació del seu moviment?l’equació del seu moviment?

Equació de d’Alembert o de Equació de d’Alembert o de 
les ones harmòniques les ones harmòniques 
unidimensionalsunidimensionals

Pot anar amb sinus o amb cosinus.Pot anar amb sinus o amb cosinus. Si Si 
avança cap a la dreta els signes de les avança cap a la dreta els signes de les 
dues fraccions del parèntesi són diferents. dues fraccions del parèntesi són diferents. 
Si avança cap a l’esquerra són iguals.Si avança cap a l’esquerra són iguals.

Representa el moviment Representa el moviment 
MVHS d’una partícula a una MVHS d’una partícula a una 
distància x del focus.distància x del focus.



  

Les magnituds del MOHLes magnituds del MOH

• Magnituds que depenen del Magnituds que depenen del 
MVHS del focusMVHS del focus

1.1. Elongació, Elongació, :: magnitud que  magnitud que 
oscil·la, que varia.oscil·la, que varia.

2.2. Amplitud, AAmplitud, A: màxima elongació.: màxima elongació.
3.3. Període, TPeríode, T: temps per fer una : temps per fer una 

oscil·lació completa.oscil·lació completa.
4.4. Freqüència, f = 1/TFreqüència, f = 1/T : nombre  : nombre 

d’oscil·lacions per unitat de temps. d’oscil·lacions per unitat de temps. 
5.5. Fase, Fase, : funció del temps.: funció del temps.
6.6. Pulsació, Pulsació,  = 2· = 2·/T = 2·/T = 2·· f: · f: 

velocitat de variació de la fasevelocitat de variació de la fase.

 Magnituds que depenen Magnituds que depenen 
del medi de propagaciódel medi de propagació

1.1. Desplaçament, xDesplaçament, x:: distància  distància 
al focus.al focus.

2.2. Longitud d’ona, Longitud d’ona, : mínima : mínima 
distància entre dos punts distància entre dos punts 
amb el mateix estat amb el mateix estat 
d’oscil·lació.d’oscil·lació.

3.3. Velocitat d’ona, vVelocitat d’ona, vonaona =  =  / T =  / T = 
· f· f: velocitat de propagació : velocitat de propagació 
de l’ona en la direcció X.de l’ona en la direcció X.



  

EXEMPLES

1.-Classifica les següents ones en funció de les dimensions de 
propagació.

• a) Les ones de ràdio.

• b) Una onada al mar.

• c) La llum del Sol.

• d) Les ones produïdes en estirar una molla per un dels extrems

a) Tridimensional, electromagnètica i transversal.
b) Bidimensional, mecànica i transversal.
c) Tridimensional, electromagnètica i transversal.
d) Unidimensional, mecànica i longitudinal.



  

2.-L’ona de la figura es propaga a una velocitat de 10 m/s. Calcula:

a) L’amplitud. c) El període.

b) La longitud d’ona d) La freqüència

1  2  

y (m)

t(s)

3 

a) A = 1m c) T = 2 s.
b) λ = 20 m d) f = 0,5 Hz

3,-Observa les dues ones, l’ona A en vermell i l’ona B en blau, que es 
propaguen a la mateixa velocitat. Raona quines afirmacions són 
correctes.
a) L’amplitud de l’ona A és major que la de l’ona B.
b) La freqüència de l’ona A és major que la de l’ona B.
c) La longitud d’ona de l’ona A és major que la de l’ona B.
d) El període de l’ona A és major que el de l’ona B.



  

A 

B

t (s)

y (m)

1 3

a) Certa. Segons les dades de la gràfica, l’amplitud de A és 6 m 
i l’amplitud de B és 4 m.

b) Certa. El període de A és més petit; per tant, la seva 
freqüència és més gran.

c) Falsa. Per a la mateixa velocitat, té una longitud d’ona més 
gran la de període més gran, és a dir, l’ona B.

d) Falsa. Segons les dades de la gràfica, el període de A és 4 
s,i el de l’ona B és 8 s.



  

4.-Completa les frases sobre la classificació de les ones:
a) Les ones                                     es poden propagar en el buit.

b) Totes les ones                                       són transversals.
c) Les ones                                   necessiten un medi material per 
propagar-se.
d) El so és una ona 

electromagnètiques

electromagnètiques

materials

material

5.-El període d’una ona que es propaga a 20 m/s és d’1 minut. Calcula:
a) La freqüència de l’ona.
b) La longitud d’ona.
a) La freqüència és:ƒ = 1/T=1/60 =0 016 Hz
b) Amb l’equació de la velocitat:
λ = T  ⋅ v → λ = 60 s  20 m/s = 1.200 m⋅



ONDAS

Se clasifican
según su

Naturaleza

Dirección de
 oscilación

Sentido de 
propagación

Fenómenos 
ondulatoriosSus características son

Amplitud

Frecuencia

Período

Longitud 
de onda

Velocidad de 
propagación

Reflexión

Refracción

Difracción

Transmisión

Interferencia

                   



1. Sonido y sus características

2. Fenómenos ondulatorios y
    sonido

3. Fisiología del oído



El sonido es una onda producida por un objeto material que vibra, que 
se propaga por un medio (sólido, líquido o gaseoso)  cuyas partículas
tienen la capacidad de vibrar (medio elástico).

Es una onda mecánica y longitudinal

Ejemplo: ¿cómo genera el sonido un diapasón?

1. Sonido y sus características

1.1 Definición

Brazo del diapasón que vibra

Partículas del aire que transmiten la vibración



QUÉ ÉS EL SONIDO
Cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas 
elásticas, generalmente a través de un fluido u otro medio, que 
esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo, produce 
ondas de sonido

https://www.youtube.com/watch?
v=CVAB6tEB6lo&feature=rellist&playnext=1&list=PL890FB46AB4602BD9



Los sonidos pueden ser clasificados según su frecuencia de la siguiente
forma:  

 Sonido y sus características

 Clasificación del sonido



Nos permiten diferenciar un sonido de otro.

El sonido posee tres características: 

-  Volumen o intensidad 

-  Tono o altura

-  Timbre 

Cada una de ellas se relaciona con una característica de 
la onda sonora.

 Sonido y sus características

 Características del sonido



1) Volumen o intensidad: Está relacionado con la energía que la onda sonora 
transporta y, por lo tanto, con la amplitud de la onda.

Se mide en una unidad llamada decibel (dB)

Intensidad de los sonidos en [dB]



2) Tono o altura: Es una característica que está relacionada con la frecuencia de la 
onda sonora.

Las frecuencias bajas (vibraciones lentas) producen sonidos graves.

Las frecuencias altas (vibraciones rápidas) producen sonidos agudos.
 



3) Timbre: Es una característica del sonido que permite diferenciar entre dos 
sonidos de igual tono e intensidad, emitidos por dos fuentes sonoras diferentes. 
Por ejemplo, un violín y una guitarra.

El timbre depende de las características constructivas del cuerpo que emite el 
sonido.



1. ¿Con qué característica de una onda sonora está relacionada la 
Intensidad de los sonidos que escuchamos?

A) Frecuencia.

B)  Amplitud.

C) Velocidad.

D) Forma.

E) Longitud de onda.

B
  



 Transmisión

El sonido, como toda onda, tiene la capacidad de pasar desde un medio a otro
distinto (que le permita el paso), es decir, tiene la capacidad de transmitirse.

En el aire, a mayor temperatura, el sonido viaja más rápido.

Su frecuencia permanece constante.

Medio Rapidez de propagación

Aire   340

Agua 1450

Cobre 3700

Acero 5000







s

m



Transmisión del sonido en una cuerda vibrante

La velocidad del sonido en una cuerda vibrante depende de la 
tensión de la cuerda (T) y de la masa (m) por unidad de longitud 
(L).

Transmisión

m

LT
v
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Resonancia

Es la vibración espontánea que experimenta un cuerpo cuando se ve afectado 
por una vibración o sonido  de su misma frecuencia.

La resonancia produce un “aumento en la intensidad” de los sonidos. 

Los instrumentos poseen “cajas de 
resonancia” para obtener mayor 
volumen.

Nuestro pecho, garganta y cavidades buco - nasales 
son “cajas de resonancia” naturales.

https://www.youtube.com/watch?v=MHlICTWMBMs

https://www.youtube.com/watch?v=MHlICTWMBMs


Síntesis de la clase

SONIDO
Producido por

cuerpo material
que vibra

Se caracteriza por

Tono o 
altura

Intensidad
 o Volumen

Timbre

Reflexión

Puede experimentar

Refracción

Difracción

Absorción Interferencia

Transmisión

DopplerResonancia

Puede ser

Infrasonido

Ultrasonido

Sonido grave

Sonido agudo
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Sonoridad

Puesto que el oído tiene diferente sensibilidad según la frecuencia, 
cuando cambia la frecuencia un sonido de una intensidad determinada 
produce en el oído la sensación de un cambio de intensidad, aunque la 
potencia por unidad de superficie que alcanza el tímpano no se haya 
alterado. Mientras que la intensidad de un sonido es una magnitud física, 
la sonoridad (sensación producida por éste en el oído) es subjetiva.

El fonio es la unidad acústica usada para medir el nivel total de 
sonoridad. Un tono puro de 1000 Hz a un nivel de intensidad de 
sonido de 1 dB se define como un sonido con nivel de sonoridad 
de 1 fonio. Todos los demás tonos tendrán un nivel de sonoridad de n 
fonios si el oído aprecia que suenan tan sonoros como un tono puro de 
1000 Hz a un nivel de intensidad de n dB. 



  30Fuente: http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/doncel/acustica.htm

Curvas de igual sonoridad

http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/doncel/acustica.htm
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¿Cuál es la sonoridad de:
a) Un sonido de 80 dB a 50 Hz?
b) Un sonido de 45 dB a 5000 Hz?

80 dB

50 Hz

60 fonios

45 dB

5000 Hz

40 fonios

EJEMPLO
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