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Unitat 6   Música i so 
 
Q1: Calculeu quants cicles farà cada segon un sistema: 
a) que té un període igual a 0,5 s. 
b) que té un període igual a 0,25 s (la meitat de l’anterior). 
c) que té un període quatre vegades més gran que el de l’apartat (a). 
 
a) 2 cicles. 
b) Si el període es fa la meitat, la freqüència serà el doble: 4 Hz = 4 cicles/s. 
c) 0,5 cicles. 
 
Q2: Quin és el període d’un moviment : 
a) que fa 2 cicles per segon.  
b) que fa 4 cicles per segon. 
 
a) 0,5 s. 
b) 0,25 s.   
 
Q3:  El corrent elèctric oscil·la amb una freqüència de 50 Hz. Quin és el seu període? 
Quants cicles fa per segon? 
 
a)  0,02 s.  
b) 50 cicles. 
 
 
Q4: Una dona de 50 kg, quan es posa a l’extrem de la palanca del trampolí (Figura 6),  
la deforma 5 cm. Preneu g = 10 m·s-2. 
a) Quant val la constant de recuperació de la palanca? 
b) Quan s’hi posa un home, la deformació és de 12 cm. Quina és la massa de l’home? 
 
a) 10·103 N/m. 
b) 12·101 kg. 
 
Q5: Una bola d’acer penjada d’una molla, que obeeix la llei de Hooke, oscil·la amb un 
MHS. Si l’amplitud del moviment és de 0,30 m i la freqüència angular  = 5,0 rad·s-1, 
calculeu: 
a) Quant val la seva velocitat màxima? I la seva freqüència d’oscil·lació? 
 b) La bola té una massa de 0,40 kg. Quin valor té la constant de rigidesa o de restitució 
de la molla? 
c) Quina és l’acceleració quan la bola és a 0,16 m de la posició d’equilibri? 
 
a) 1,5 m s–1; 2,5/π  Hz.  
b) 10 N/m.   
c) 2s 4m  . 
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Q6: Les pedres del fetge es poden trencar fent servir ultrasons. Un aparell d’ultrasons 
amb aquesta finalitat consisteix en un oscil·lador ultrasònic que té una freqüència de 50 
kHz i una amplitud de 2·10-6 m. 
a) Quins són els màxims valors de la velocitat i de l’acceleració? 
b) L’aparell és molt més efectiu quan augmentem la freqüència que quan augmentem 
l’amplitud, per què? 
 
a) 0,20π m s–1; 2·104 π2 m s–2.   
b) Perquè la màxima acceleració, que està relacionada amb la màxima força aplicada, és 
igual a A2. És a dir, que la influència de la freqüència és més gran que la de l’amplitud. 
 
Q7: La Figura 7 mostra un pèndol simple format per un cos de massa, m, lligat amb una 
corda de llargada, l. El cos es desplaçada un angle  de la seva posició d’equilibri.  
a) Quin serà el període d’un pèndol d’1m de longitud? 
b) Quina  és  la  longitud d’un pèndol que té una freqüència d’1 Hz? (preneu g  = 9,8 
m·s-2) 
 
a) 2,0 s.   
b) 0,25 m.  
 
Q8: Calculeu l’energia total  
a) de l’oscil·lador de l’exemple resolt  
b) del sistema de la Qüestió 5 
c) En cada cas comproveu que les Equacions 16 i 17 porten al mateix resultat. 
 
a) 2,3.10–2 J.  
b) 0,45 J. 
c).. 
 
Q9: Una molla de constant de rigidesa 1,0·102 N·m-1 es troba recolzada sobre una taula 
i es comprimeix horitzontalment 0,15 m. 
a) Quina energia potencial acumula la molla? 
b) Aquesta compressió es fa servir per a llençar un objecte de 2,0 g. Amb quina 
velocitat sortirà? 
c)Amb quina velocitat sortirà un objecte amb el doble de massa? 
d) Demostreu que la velocitat de sortida és proporcional a la compressió inicial de la 
molla.  
 
a) 1,1 J.   
b) 33,5 m s–1.   
c) 24 m s–1.   

d) v 
k

m
x . 
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Q10: La Figura 9 mostra un pèndol fet amb una molla de l = 0,40 m de llargada unida 
a una corda de L = 0,20 m de llargada. El conjunt constitueix el que s’anomena un 
pèndol compost. Es penja una massa,m , a l’extrem de la molla i la molla s’estira 0,20 
m. (Feu servir g = 9,8 m·s–2).  
a) Quina és la freqüència d’oscil·lació de la molla? 
b) Quina és la freqüència d’oscil·lació del pèndol? 
c) Quina relació hi ha entre les freqüències? I entre les freqüències i les llargades? 
 
a) 1,1 Hz.  
b) 0,56 Hz  
c) 2:1   
 
Q11: La Figura 12 mostra tres MHS representats a la mateixa escala. Quines són les 
relacions de les freqüències entre els MHS A i B?  i entre A i C? 
 
La freqüència de B és el doble de gran que la de A. La de C, el triple. 
 
Q12: Les oscil·lacions de la Figura 12 tenen diferents freqüències i només estan en fase 
per a certs instants de temps. Per a quins instants de temps estan en fase les següents 
parelles?   
 
a)  A i B estan en fase en instants de temps 0 i T 
b)...A i C estan en fase en els instants de temps 0 i T/2 
c)...B i C estan en fase en els instants de temps 0 i T 
 
 
Q13: Sobre el gràfic posició-tems del MHS de la Figura 13 dibuixeu amb diferents 
colors les següents ones: 
a) una ona amb la mateixa amplitud que l’original però 
         avançada en           radiants. 
b) una ona amb la mateixa amplitud que l’original però endarrerida en 45º. 
c) una ona amb el doble d’amplitud que l’original i avançada  
         en             radiants. 
 

 
Figura 1 
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Q14: La velocitat d’un punt que descriu un MHS és )
36

sin(
  tv  en cm i en s. 

a) Trobeu l’amplitud i el període del moviment. 
b) Escriviu l’equació de l’elongació en funció del temps i trobeu l’elongació  inicial. 
c) Calculeu la velocitat quan es troba a 1 cm de l’origen. 
  
a) 6 cm i 12 s.  

b) y  6cos

6

t 

3







; y0  3cm .   

c) -3,1 cm s–1 
 

Q15:  Un cos de massa 0,20 kg segueix un MHS d’equació , en unitats del S.I, 
)53sin(4  tx .Calculeu: 

a) La constant elàstica o de restitució de la força que origina el MHS i l’energia total del 
cos. 
b) L’energia total, l’energia cinètica i l’energia potencial del cos  quan t = 1,2 s. 
c) La força de restitució que actua sobre el cos en aquest instant. 
 
a) 1,8 N/m; 14,4 J.   
b) 6,8 J i 7,6 J.   
c) 5,2 N. 
 
Q16: Una noia inhala heli i amb el gas a la boca parla amb normalitat. ¿Com sona la 
seva veu ? Més aguda, més greu o igual? La velocitat del so a l’aire i al heli és 344 m·s-
1 i 1007 m·s-1 respectivament. Nota: La longitud d’ona dels sons que emet només 
depèn de les cordes vocals i de la cavitat bucal, i per tant  es manté constant 
 
La freqüència serà més aguda,  fHe = 2,93 faire 
 
Q17: L’oïda humana només pot sentir sons amb freqüències compreses entre 20 Hz i 20 
kHz. (La capacitat de sentir aquest ventall de freqüències varia amb l’edat: es redueix a 
mesura que ens fem grans). Prenent la velocitat del so com 340 m·s-1, calculeu els 
límits de les longituds d’ona del ventall. 
 
17 m i 17x10-3 m  
 
Q18: Una ona sonora en aire produeix una variació de pressió donada per  

)340(
2

sin75,0),( xtxtP 


 
on P  s’expressa en pascals (Pa), x en metre i t en segons. Quina és: 
a) L’amplitud de la pressió? 
b) La longitud d’ona 
c) La freqüència 
d) La velocitat de l’ona sonora? 
 

a) 0,75 Pa 
b) 4 m 
c) 85 Hz 
d) 340 m/s 
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Q19: Calculeu l’amplitud, el període, la freqüència angular , la velocitat de propagació i 
la longitud d’ona del moviment d’equació:y = 3 sin 5 (t - 0'05 x), on totes les 
magnituds estan en unitats del S.I. 
 
A = 3 m; T = 0,4 s; f = 2,5 Hz;  = 8 m; v = 20 m s–1. 
 
 
Q20: Escriviu l’equació d’una ona que té una amplitud de 3 cm, una freqüència de 
100/  Hz i que es propaga a 100 cm·s-1 cap a la dreta.  Com seria l’equació si es 
propagués cap a l’esquerra? 
 

)200200sin(03,0 xty   expressada al S.I. 
 
Q21: Els punts d’un medi vibren segons l’equació y = 2 sin 2 (t/0,5 - x/30)  en 
unitats  del S.I . Trobeu l’amplitud, el període, la freqüència, la longitud d’ona i la 
velocitat de propagació d’aquest moviment. 
 
A = 2 m; T = 0,5 s; f = 2 Hz;  = 30 m; v = 60 m s–1. 
 
Q22:  Un focus emissor produeix una ona de 2 m de longitud d’ona, que es propaga a 
500 m·s-1. Calculeu la freqüència i l’elongació del focus i d’un punt que es troba a 1,25 
m del focus en l’instant t = 5s. L’amplitud de l’ona és 8 cm 
 
f = 250 Hz; 0 cm en el focus i 5,7 cm a l’altre punt. 
 
Q23:  Una ona té l’equació y = 5 sin /2 (3t - 0'0l x) en unitats del S.I. Calculeu-ne la 
freqüència, la longitud d’ona i la velocitat de propagació. 
 
f = 3/4 Hz;  = 400 m; v = 300 m s–1. 
 
 
Q24:  La Figura 19 mostra una ona viatjant en l’eix de les abscisses  en sentit positiu 
allunyant-se de l’origen. 
a) Quina és la longitud d’ona i quin és el període? 
b) Dibuixeu la gràfica desplaçament- temps de la partícula A durant dos períodes. 
 
a) 0,80 m i 0,16 s 
 
b) 
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 Q25: Una ona que viatja a 300 m·s-1 té una gràfica desplaçament-temps com la de la 
Figura 20. Dibuixeu el gràfic del desplaçament-posició de la mateixa ona. 
 

 
 
 
Q26: La veu  de les dones té una freqüència  d’uns 250 Hz . Quina pot ser la obertura 
màxima d’una finestra per poder sentir una conversa entre dones, des de fora d’un 
edifici,  sense ser vistos? La velocitat del so a l’aire és 344 m·s-1 
 
 
Velocitat de propagació del so 340m.s-1 .  λ= 1,36 m. L’obertura màxima ha de se igual 
al longitud d’ona corresponen a les ones sonores que emeten les veus de les 
dones.(fenomen difracció). 
 
Q27: La longitud d’ona de la  llum violada és 400 nm. Calculeu a partir de quina 
obertura d’escletxa  es pot veure la difracció de la llum. 
 
 Valors λ≤ 400 nm 
 
Q28: Descriviu el fenomen que es produirà quan, parats i sense vent, un vehicle que 
emeti un so de freqüència definida se’ns acosta, passa per davant nostre i finalment 
s’allunya. 
 
El to del so detectat serà més alt és a dir la freqüència més alta quan s’apropa i més baix 
quan s’allunya,es a dir la freqüència més baixa. 
 
Q29: Despengeu l’auricular d’un telèfon i comuniqueu-li un moviment ràpid i periòdic 
d’acostament–allunyament respecte a la vostra orella. Expliqueu i verifiqueu el fenomen 
corresponent. 
 
 
El canvi de to serà més ràpid. 
 
Q30:  Un radar estacionari (disparador de la Figura 25) envia un feix d’ones de radio, 
algunes de les quals són reflectides pel vehicle cap enrere. El receptor del radar detecta 
algun canvi en la freqüència de les ones reflectides pel cotxe. Expliqueu què passa amb 
la freqüència i la longitud d’ona de les ones detectades, en cadascun dels següents 
casos: 
a) quan  el cotxe està parat. 
b) quan el cotxe es mou cap al disparador. 
c) quan el cotxe es mou allunyant-se del disparador a velocitat constant. 
d) quan el cotxe s’acosta accelerant cap al disparador. 
 
a) No varien 
b) la f augmenta i la λ disminueix. 
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c) la f disminueix i la λ augmenta 
d)  la f augmenta i la λ disminueix més rapidament. 
 
Q31: L’any 1997 Andy Green va batre el rècord del món de velocitat amb el cotxe 
“Thrust Super Sonic Car” en assolir una velocitat de 1241,727 km·h-1. El pilot hauria 
pogut quedar sord si no s’hagués usat la tècnica anomenada “supressió activa del 
soroll”, que consisteix en generar sons en els auriculars del pilot a fi de neutralitzar el 
soroll dels motors. Quines característiques han de tenir aquests sons? 
 
Han de tenir diferències de fase properes a 180º respecte dels sons originals per tal 
d’aconseguir interferències destructives. 
 
Q32: Quines condicions han de satisfer dues ones si es vol aconseguir una superposició 
d’ones constructiva? I una superposició d’ones destructiva? 
 
En els dos casos han de tenir la mateixa amplitud i freqüència. Per (a) han d’estar en 
fase 0, 2π, 4π, 6π… = 2nπ rad   amb  n • . Perquè la interferència sigui destructiva 
han d’estar desfasades π, 3π, 5π… = (2n–1) π  rad   amb  n • . 
Q33: Els instruments musicals de corda tenen les cordes subjectades a la caixa de 
l’instrument.  En puntejar-les amb els dits o fregar –les amb un arc les cordes vibren i 
produeixen sons. 
a) Feu un dibuix que representi una ona estacionària en una corda amb tots dos extrems 
fixos, amb la freqüència de ressonància de la corda més baixa o mode fonamental de 
vibració. 
b) Escriviu una expressió de la longitud d’ona fonamental en funció de la seva longitud, 
L, i  escriviu també la relació entre la longitud, L , de la corda, la freqüència, f, i la 
velocitat de propagació, v, de l’ona. La primera expressió que heu trobat és 
l’anomenada condició d’ones estacionàries. 
c) Fixeu-vos en la condició de les ones estacionàries en la corda. El dibuix que heu fet 
en l’apartat (a) correspon a la primera ona estacionària que es pot produir (el mode 
fonamental o primer harmònic).  Dibuixeu els següents tres harmònics. 
d) Quan parlem de “longitud d’ona” i “velocitat” a l’apartat (b), ens referim a la 
longitud d’ona i a la velocitat de les ones transversals a través de la corda, o a la 
longitud d’ona i velocitat de les ones de so resultants a l’aire? 
 
a) 

 
 
 

b) L20   i   
L

v
f

20   

c).. 
d)En el cas de la  és la mateixa; la v s’ha de referir a la velocitat de les ones a través de 
la corda  ja que l’ona resultant és estacionària. 
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Q34: Expliqueu quin dels d’instruments de cada parell hauria de produir les freqüències 
més altes: 
a) un baix i un banjo 
b) una flauta i un flautí 
c) un tambor i una timbala 
 
a)El banjo.   
b)El flautí.   
c)La timbala. 
 
Q35: Expliqueu en paraules com l’Equació 28 permet justificar els fets següents: 
a) abans de tocar els instruments de corda cal afinar-los girant les clavilles. 
b) els guitarristes i violinistes premen la corda amb els dits entre els diferents trasts. 
c) en un piano les cordes més fines tenen un so més agut que les més gruixudes. 
 
a) Cal ajustar la tensió de la corda per aconseguir la freqüència adient. 
b) Modificant la longitud efectiva de la corda, es modifica la freqüència del so obtingut. 
c) Com és més prima, la seva densitat lineal (massa per unitat de longitud) és més petita 
i origina freqüències més grans. 
 
Q36:  Una corda de guitarra, de 0,5 m de llargada, té una massa per unitat de longitud 
de 3,75·10-14 kg·m-1 i està sotmesa a una tensió de 15 N. 
a) Quina es la freqüència de la vibració fonamental de la corda? 
b) Si el guitarrista volgués tocar una nota de 400 Hz de freqüència amb aquesta corda, 
sense afinar-la, a quina llargada s’hauria de reduir la corda prement amb el dit? 
 
a) 200 Hz.  
b) 0,25 m. 
 
 
Q37: Una corda oscil·lant produeix una nota a 648 Hz. La distància entre els nodes de 
les ones estacionàries és de 28 cm. 
a) Quina és la longitud d’ona.  
b) Quina és la velocitat de les ones sobre la corda 
 
a)56 cm.   
b) 363 m s–1. 
 
 
Q38: El segon harmònic de la Figura 29 representa una ona estacionaria que oscil·la a 
234 Hz. Si la tensió de la corda es manté constant, determineu quin serà el valor de les 
freqüències: 
a)  fonamental. 
b) de l’harmònic n = 3 
 c) i de l’harmònic n = 7 
 
a) 117 Hz. 
b) 351 Hz.    
c)819 Hz. 
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Q39:  Quan una persona inhala heli i parla a continuació ho fa amb un to de veu molt 
més agut. Suggeriu una explicació des del punt de vista de la física d’aquest fet. 
 
Com que és un gas menys dens que l’aire, les cordes vocals poden vibrar a una 
freqüència més gran perquè hi troben menys resistència. 
 
 
Q40: Agafant pel mig un regle de plàstic d’un metre i fent-lo oscil·lar a 6Hz, tal com 
indica la Figura 30, podem fer-lo vibrar amb la seva freqüència fonamental. 
a) Dibuixeu per on s’ha d’agafar per a obtenir el primer harmònic i calculeu el valor de 
la seva freqüència. 
b) Si agafem el regle pel seu extrem, quina serà la freqüència fonamental?  I la del 
primer harmònic? 
c) A quin harmònic correspon l’ona? 
 

a) Pel mig,  
 
   18 Hz.   
b) 3 Hz;  9 Hz. 
 
 
Q41: Quina fracció de longitud d’ona fonamental correspon a un tub de longitud L, en 
el cas de 
a) un tub obert  
b) un tub tancat 
 
a) l=/2.   
b) l=/4. 
 
 
Q42:  Trobeu una expressió de la freqüència fonamental, 
a) d’un tub obert en funció de la seva longitud, L, i de la velocitat del so a l’aire, v.  
b) d’un tub tancat en funció de la seva longitud, L, i de la velocitat del so a l’aire, v.  
 

a) f0 
v

2l
  tub obert 

b) f0  = ν / 4l  tub tancat. 
 
 
Q43: Quines propietats de la flauta dolça creieu que determinen la freqüència 
fonamental de l’instrument? 
 
La seva longitud. 
 
Q44: Una ona estacionària en un tub té 4 nodes i 5 ventres, i emet un so amb una 
freqüència de 1244 Hz. 
a) El tub és obert per un cantó o per tots dos?Justifiqueu la resposta 
b) A quin harmònic correspon l’ona? 
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c) Escriviu una expressió de la longitud L del tub en funció de la longitud d’ona del so 
que emet. 
d) Calculeu la longitud d’ona tenint en compte que la velocitat del so es de 340 m·s-1. 
e) Calculeu la longitud del tub. 
 
 
a)Per tots dos.  Un tub tancat té el mateix nombre de nodes que d’antinodes. 
b) 4t harmònic.   
c.) L= 2.   
d)0,27 m.   
e) 0,55 m. 
 
Q45:  Determineu el període i la freqüència fonamental del so representat a la Figura 34. 
 
Uns 4,3ms. Uns 233 Hz. 
 
 
 
Q46: La Figura 35 representa l’espectre de les freqüències d’un instrument de vent 
tocant una certa nota. La intensitat de cada component ve indicada per la llargada de la 
línia.  
a) Es un tub obert per un cantó o per tots dos? 
b) Creieu que s’està bufant fort, fluix o normal?  
c) Quina deu ser la longitud del tub que dóna aquest espectre? 
 
a) Per tots dos.  Ja que estan representats tots els multiples de la freqüència fonamental. 
b) No s’esta bufant suau ja que elssobretonsestan presents, però no dominen per tant no 
es fort. Sembla més aviat que s’està bufant normal. 
c) 0,28 m. 
 
 
Q47: Quin és el nivell de sensació sonora en decibels corresponent a una ona 
d’intensitat  10-10 W·m-2 ? I d’intensitat 10-2 W·m-2? 
20 dB;  100 dB. 
 
Q48: Demostreu que si es duplica la intensitat d’un so, el nivell de sensació sonora 
augmenta de 3,0 dB. 
L’augment és igual a 10 log 2 = 3. 
 
Q49:  Si la intensitat del mínim so audible és 10-12 W·m-2,  quina ha de ser la d’un so de 
la mateixa freqüència perquè la seva sensació sonora sigui de 10 decibels? 
10–11 W/m2 

 
 
Q50: Si una mosca produeix un so d’1 dB, quina serà la sensació sonora que produeixen 
10 mosques? 
11 dB 
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Q51: Un so produeix a 5 m una sensació sonora de 10 dB. A quina distància del focus 
emissor la sensació serà de 5 dB? 
8,9 m 
 
 
Q52: L’equació d’una ona harmònica transversal que es propaga en una corda tensa de 
gran longitud és y (x, t) = 0,03 · sin(2πt – πx), on x i y s’expressen en metres i t, en 
segons. Calculeu: 
a) La velocitat de propagació de l’ona, el període i la longitud d’ona. 
b) L’expressió de la velocitat d’oscil·lació de les partícules de la corda i la velocitat 
màxima d’oscil·lació. 
 

a) 2 m/s; 1s; 2 m 
b) v(x, t) = 0,06π · cos(2πt – πx);  0,06 π m/s 

 
Q53: 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? 
 

a) 0,40 m; 15,7 m-1;  15 Hz; 0,067 s; 94 rad/s 
b)  

 
1,9 m/s 

 
Q54: 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 
 

a) 0,5 Hz; 2 m; 1m/s 
b)  
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Q55:  Cadascun dels extrems d’un diapasó presenta un moviment vibratori harmònic 
amb una freqüència de 1 000 Hz i una amplitud d’1 mm. Aquest moviment genera en 
l’aire una ona harmònica de so de la mateixa freqüència. El moviment dels dos extrems 
està en fase. 
a) Calculeu, per a un dels extrems del diapasó, l’elongació i la velocitat del seu 
moviment vibratori quan faci 3,3·10–4 s que ha començat a vibrar, comptat a partir de la 
posició que correspon a la màxima amplitud. 
b) Raoneu si, en l’aire, es produiria el fenomen d’interferència a partir de les ones de so 
que es generen en els dos extrems del diapasó. Si s’esdevé aquest fenomen, indiqueu en 
quins punts es produiran els màxims d’interferència. 
 

 
 
 
Q56: La gràfica de la Figura 37 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. 
 
a)10 J; 0 J; 0 J; 10 J; 500 N·m-1 
b) 0,050 kg 
 
 
Q57: El dibuix de la Figura 38 representa una ona estacionària que s’ha generat en una 
corda tensa quan una ona harmònica que es propagava cap a la dreta s’ha superposat 
amb la que s’ha reflectit en un extrem. 
a) Indiqueu-ne els nodes. Determineu la distància entre nodes i la longitud d’ona 
estacionària. Quina és l’amplitud de les ones que, en superposar-se, han originat l’ona 
estacionària? 
b) Sabent que cada punt de la corda vibra a raó de trenta vegades per segon, escriviu 
l’equació de l’ona inicial (si suposem que y(0, 0) = 0) i calculeu-ne la velocitat de 
propagació. 
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Q58: Alguns instruments musicals, com la flauta, estan formats per un tub en què es 
produeixen ones estacionàries. Podem imaginar-nos la flauta com un tub ple d’aire, 
obert pels dos extrems, en què es formen ones estacionàries amb ventres en els dos 
extrems. Si la llargària del tub és 70,0 cm: 
a) Dibuixeu el perfil de l’ona corresponent a l’harmònic fonamental produït a l’interior 
del tub de la flauta. Determineu la freqüència de l’harmònic fonamental i la dels dos 
primers sobretons (segon i tercer harmònics) que es produiran en aquest tub. 
b) Quan fem sonar la flauta, produïm una sensació sonora de 65 dB en un observador 
situat a 2,0 m. Quina sensació sonora percebrà el mateix observador si en comptes d’una 
flauta sonen tres flautes idèntiques alhora? 
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Q59: 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. 
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Q60: 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 despertar una 
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 de la 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? 
 

a) 0,72 m 
b) 82 dB 

 
 
Q61: 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 de 
la Figura 38 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 
 

a) 4,5 Hz 
b) 4 m/s 
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Q62: 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 50cm, 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 
 
a) 0,25 m; 480 N·m-1; 6,4 Hz; 0,2 s 
b) 0,1 m;  8,1 m·s-1; 232 m·s-2  
 
 
Q63: 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. 
 

a) 11,3 º. Tots dos el podran sentir per què en canviar de medi la freqüència no 
canvia. 

b) 75 m; 17 m 
 
 
Q64: En la Figura 40 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. 
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Q65: 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 0,606 4Hz, 
calculeu la constant elàstica de la molla i la massa de l’astronauta. 
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Q66: 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. 
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Q67: 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 osciŀlacions i  ealitzin un MVHS. Mesurem amb molta cura el temps que triga a 
fer deu osciŀlacions  cadascuna de les masses i, a partir d’aquí, obtenim els períodes (T) 
del moviment, el quadrat dels quals es representa en la gràfica de la Figura 41. 
a) Calculeu la constant elàstica de la molla i expliqueu raonadament si depèn de la 
massa. Indiqueu el període que mesuraríem si provoquéssim les osciŀlacions 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 osciŀlar a partir del punt més 
baix de la trajectòria. 
 

 
Q68: 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 



 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

Projecte Física en context  20/41 

 
. 
 
Q69: Disposem d’una molla de constant k = 4,00N·m–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 42. 
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? 
DADA: g = 9,81m·s–2. 
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Q70: 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. 

 
Q71: 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. 
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Q72: En la vida quotidiana estem sotmesos a moviments vibratoris. Per exemple, en 
caminar, córrer, viatjar amb algun mitja de locomoció o estar a prop d’alguna maquina. 
A l’hora de dissenyar vehicles i maquines, cal fer un estudi d’aquests moviments per tal 
d’aconseguir que siguin confortables i segurs, ja que els efectes de les vibracions poden 
anar des de simples molèsties fins al dolor o la mort. Aquests estudis solen utilitzar 
l’acceleració màxima del moviment vibratori com a variable, per a relacionar-la amb les 
molèsties que percebem. Se sap que som molt sensibles a un moviment vibratori de 6,0 
Hz i que, amb aquesta freqüència, a partir d’una acceleració màxima de 6,0 m·s–2, les 
molèsties son tan fortes que ens poden arribar a alarmar. 
a) Calculeu l’amplitud d’oscil·lació que correspon a un moviment vibratori harmònic de 
6,0 Hz i una acceleració màxima de 6,0 m·s–2. 
b) Calculeu el valor de la constant elàstica d’una molla per tal que una massa de 85 kg 
que hi estigui enganxada oscil·li amb una freqüència de 6,0 Hz 

 
Q73: 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 estacionaries entre tots dos 
extrems. Si la guitarra esta 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 son 
65,0 cm, i calculeu també la velocitat de propagació de les ones que, per superposició, 
generen l’ona estacionaria. 
b) Si un espectador situat a 3,0 m de distancia 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 
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Q74: Disposem d’una massa lligada a una molla que fa un moviment harmònic simple. 
Sabem que a l’instant inicial la seva posició i velocitat son x = 1,00 m i v = −5,44 m s–
1, i que les energies cinètica i potencial en aquest mateix instant son Ek = 12,00 J i Ep = 
4,00 J. Calculeu: 
La constant de recuperació de la molla i el valor de la massa del cos que fa el moviment, 
així com l’energia mecànica total del sistema. 
L’amplitud, la freqüència angular i la fase inicial del moviment harmònic que fa la 
massa. Escriviu l’equació del moviment resultant. 
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Q75: La gràfica següent representa el moviment d’un cos de 250 g de massa que 

oscil·la, sense fregament, unit a una molla. 

 
a) Calculeu l’amplitud, la freqüència angular, el període i la fase inicial d’aquest 

moviment. 

b) Escriviu l’equació del moviment i calculeu l’energia mecànica total del sistema. 
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Q76: El clarinet es un instrument de fusta en forma de tub en el qual es generen ones 

estacionaries. 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 harmonic, on l’aire vibra amb una 

frequencia de 637 Hz. 

 
a) Quina es la llargaria 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 distancia, en quants decibels augmenta el nivell 
de sensacio sonora a la mateixa distancia si la intensitat es duplica? 

DADA: vso = 340 m·s–1 
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Q77:  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 esta-
cionàries 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 l que fa l’aire dins de la trompeta 
quan es prem aquest pistó?  
Dada: Velocitat del so en l’aire, 340 m s–1 
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Q78: El timbre que sona en una escola a l’hora del pati perquè els alumnes tornin a 
classe és molt fort. Per tal de saber fins on el sentiran, en cas de no haver-hi edificis ni 
cap mena de pèrdua d’energia, mesurem amb el telèfon inteŀligent (smartphone) el 
nivell d’intensitat sonora a 7,0 m de distància del timbre i obtenim un valor de 50 dB. 
Calculeu:  
a) La intensitat del so en el lloc on fem la mesura.  
b) La potència del timbre. A partir de quina distància del timbre els alumnes deixaran de 
sentir el so?  
Dada: Les persones no poden percebre els sons que tenen una intensitat inferior a I0 = 
1,0·10–12 W·m–2. Suposeu que el timbre és un emissor de so puntual que emet en totes 
les direccions. 
 

 
 
Q79: L’agulla d’una màquina de cosir oscil·la verticalment entre dos punts separats per 
una distància de 20 mm. En les especificacions del fabricant s’indica que l’agulla pot fer 
1.800 puntades per minut. Si sabem que l’agulla descriu un moviment harmònic simple: 
Determineu la freqüència en Hz i escriviu l’equació del moviment suposant que en el 
moment inicial l’agulla es troba en la posició de màxima altura. 
Calculeu la velocitat i l’acceleració màximes de l’agulla 
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Q80: La corda d’un violí fa 32 cm de llargària i vibra amb una freqüència fonamental de 
196 Hz. 
a) Expliqueu raonadament quina és la longitud d’ona del mode fonamental i digueu en 
quins punts 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, de manera esquemàtica, el perfil de l’ona estacionària del tercer i del 
cinquè modes de vibració i calculeu-ne les freqüències 
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Q81: Una manera d’obtenir la constant elàstica d’una molla és penjar-hi una massa i 
mesu- rar-ne el període de les petites oscil·lacions al voltant de la posició d’equilibri. En 
la gràfica següent hi ha representada la relació entre la massa penjada de la molla i el 
quadrat del període de les oscil·lacions: 

 
a) A partir de la gràfica, calculeu la constant elàstica de la molla. Si l’amplitud de les 
oscil·lacions fos de 0,10m, quina seria l’energia cinètica màxima assolida per la massa 
en l’oscil·lació?  
b) Suposem que la constant elàstica de la molla és de 150 N·m–1, hi pengem una massa 
d’1,5 kg i la fem oscil·lar amb una amplitud de 0,20 m. Quina és l’acceleració màxima 
que assoleix? Si submergim tot el conjunt en un recipient ple d’aigua de manera que la 
massa oscil·la fins a aturar-se a causa del fregament, quin és el treball fet per la força de 
fregament que ha aturat l’oscil·lació? 
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Q82: Per a mesurar la velocitat del so en l’aire podem fer servir un tub de ressonància. 
Regulant el nivell de l’aigua, es poden produir situacions de ressonància quan l’ona 
estacionària té un ventre a l’extrem obert del tub. Quan el diapasó vibra amb una 
freqüència de 440 Hz, fem baixar el nivell de l’aigua fins que observem la primera 
situació de ressonància per a h = 19 cm, que es reconeix perquè es produeix una 
intensificació nítida del so, i també observem una segona situació de ressonància per a 
h=57cm. 
a) Dibuixeu l’esquema de l’ona estacionària per a cadascuna de les situacions de 
ressonància descrites i determineu la velocitat del so en l’aire. 
b) Si el diapasó emet ones sonores amb unapotència de 0,01W, calculeu els decibels que 
percebrà una persona situada a 3 m.  

Dada: Intensitat del llindar d’audició: I0 = 10–12 W m–2 

 



 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

Projecte Física en context  31/41 

Q83: Les aranyes tenen uns òrgans sensibles en els extrems de les potes que els 
permeten detectar les vibracions que produeixen els insectes que queden atrapats a la 
seva teranyina. Considereu que en una teranyina el moviment dels insectes és equivalent 
al que tindrien en un sistema que es mogués amb un moviment harmònic simple (MHS). 
Hem observat que un insecte de massa 1,58g atrapat en una teranyina produeix una 
vibració de 12 Hz. 
a) Calculeu la constant elàstica d’aquesta teranyina. 
b) Determineu la massa d’un insecte que, en quedar atrapat a la teranyina, té un període 
d’oscil·lació de 0,12 s. Calculeu el valor absolut de l’acceleració màxima de l’insecte, 
durant el temps en què es mou a la teranyina, si l’amplitud de l’oscil·lació és de 2,0 mm. 
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Q84: El terme musical soprano es refereix a la veu més aguda, característica del sexe 
femení. El rang vocal típic d’aquesta veu és de més de dues octaves, del do3 (261,7 Hz) 
al re5 (1174,7 Hz). 
a) Calculeu les longituds d’ona dels sons més greu i més agut que pot emetre una can-
tant soprano. 
b) En una actuació, un espectador situat a 10,0 m d’una soprano percep un nivell 
d’intensitat sonora de 80 dB. Calculeu la potència d’aquest so.  
Dades: Intensitat del llindar d’audició (0 dB), I0 = 1,0·10-12 W·m–2 Velocitat del so en 
l’aire = 340 m·s–1 
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Q85: Una boia marina sura sobre la superfície de l’aigua i descriu un moviment 
harmònic simple (MHS) a mesura que li arriben les ones. En un instant inicial t = 0,0 s, 
l’onatge que hi ha fa que el punt més alt de les ones estigui 1,0 m més amunt que el punt 
més baix i que arribi una ona cada 2,0 segons. 
a) Escriviu l’equació del moviment de la boia. 
b) Si la boia té una massa d’1,5 kg, quina és l’energia cinètica màxima de la boia? 
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Q86: Hem construït aquesta gràfica a partir de dades de freqüència recollides quan una 
font de so es movia acostant-se a nosaltres (velocitats positives) o allunyant-se’n 
(velocitats negatives), a velocitats diferents. 

 
 
a) Com s’anomena el fenomen que hem estudiat en aquest experiment? La font de so 
s’acosta a nosaltres amb un moviment rectilini uniforme (MRU) a 100 m s–1 i ens 
sobrepassa. Quin canvi de freqüència (expressada en Hz) sentirem en el moment en què 
passi just pel nostre costat? La freqüència que sentirem augmentarà o disminuirà? 
b) La taula següent mostra com disminueix la intensitat sonora quan ens situem a dife-
rents distàncies d’un emissor puntual de so. 

 
 
 
Calculeu a quina distància, aproximadament, haurem d’estar perquè el nivell de 
sensació sonora sigui de 65 dB i calculeu la potència de la font sonora, suposant que 
emet igual en totes les direccions.  
Dada: Intensitat del llindar d’audició (0 dB), I0 = 1,00 × 10–12 W m–2 
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Q87: Tenim dues molles idèntiques. Un objecte A de 100 g que penja d’una de les 
molles oscil·la amb un període d’1,00 s i amb una amplitud de 5,00 cm.  
a) Volem que l’altra molla oscil·li amb la mateixa amplitud, però amb una freqüència 
doble que la de la molla de què penja l’objecte A. Quina massa hem de penjar a la 
segona molla?  
b) Els dos objectes es deixen anar des de l’extrem inferior de l’oscil·lació. Representeu 
en una gràfica velocitat-temps la velocitat de cadascun dels objectes quan oscil·len 
durant 2 s en les condicions descrites. En la gràfica heu d’indicar clarament les escales 
dels eixos, les magnituds i les unitats. Durant els 2 s representats en la gràfica, en quins 
moments la diferència de fase entre els dos objectes és de π radians? 
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Q88: Els ratpenats emeten uns xiscles en forma d’ultrasons i utilitzen els ecos d’aquests 
ultrasons per a orientar-se i per a detectar obstacles i preses. Una espècie de ratpenats 
emet ultrasons amb una freqüència de 83,0 kHz quan caça mosquits. 
a) Calculeu la longitud d’ona i el període dels ultrasons emesos per aquests ratpenats. 
Considereu un mosquit situat a 1,5000 m de l’orella dreta i a 1,5030 m de l’orella 
esquerra del ratpenat. Calculeu la diferència de fase en l’eco percebut per cada orella, 
provinent del mosquit. 
B ) Quan el mosquit està més a prop, el ratpenat també podria utilitzar la diferència 
d’intensitats dels ecos. Calculeu el quocient d’intensitats sonores I dreta /I esquerra 
quan el mosquit està a 33 cm de l’orella dreta i a 34 cm de l’orella esquerra i expresseu 
en decibels la diferència de nivells d’intensitat sonora. Considereu que l’eco es propaga 
uniformement des del mosquit en totes les direccions de l’espai.  
Dada: Velocitat dels ultrasons en l’aire = 340 m·s–1. 
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Q89: El pistó d’un cilindre del motor d’explosió d’un vehicle desenvolupa un moviment 
vibratori harmònic simple. En un règim de funcionament determinat, té un recorregut de 
20,0 cm (d’extrem a extrem) i el motor fa 1,91·103 rpm (revolucions per minut). En 
l’instant t=0,00s, el pistó està situat a 10,0 cm de la seva posició d’equilibri. 
Determineu: 
(a) L’equació de moviment i la velocitat màxima del pistó. 
(b) El valor de la força màxima que actua sobre el pistó, si té una massa de 200 g. 
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Q90: Un tub d’un orgue de la basílica de la Sagrada Família està obert pels dos extrems 
i fa 1,0 m de longitud. 
(a) Calculeu les freqüències i les longituds d’ona de les ones estacionàries que es poden 
propagar per aquest tub. 
(b) Si el tub estigués ple d’heli, el so s’hi propagaria a una velocitat de 975,0 m·s–1. En 
aquest cas, quines serien les freqüències? 
Dada: Velocitat del so en l’aire = 343,0 m·s–1. 

 
 
Q91: Les boies marines s’utilitzen sovint per a mesurar l’alçària de l’onatge. Una 
d’aquestes boies es mou seguint una oscil·lació harmònica de 3,00 m d’amplitud i 0,10 
Hz de freqüència i l’ona es propaga a una velocitat de 0,50 m·s–1. 
(a) Calculeu la longitud d’ona i el nombre d’ona. 
(b) Escriviu l’equació de les ones que fan moure la boia suposant que la fase inicial és 
zero. 
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Q92: Un sistema vibrador situat al punt x = 0 oscil·la tal com s’indica en el gràfic 
elongació-temps de la Figura 52 i transmet el moviment a una corda, de manera que es 
genera una ona transversal amb una longitud d’ona de 20,0 cm. 
(a) Determineu el període, l’amplitud i la freqüència de la vibració i la velocitat de 
propagació de l’ona per la corda. Escriviu l’equació de l’ona plana (no oblideu indicar 
totes les unitats de les magnituds que hi apareixen). 
(b) Demostreu, a partir de l’equació d’ona, que la velocitat màxima a la qual es mouen 
els punts de la corda en les seves oscil·lacions es pot calcular amb l’expressió vmax = 
Aω (en què A és l’amplitud i ω és la pulsació). 
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Q93: L’agulla d’una màquina de cosir oscil·la amb un desplaçament vertical de 15 mm 
d’un extrem a l’altre. En les especificacions del fabricant, s’indica que l’agulla fa 1200 
puntades per minut. Suposeu que l’agulla descriu un moviment harmònic simple. 
(a) Escriviu l’equació del moviment i representeu la gràfica posició-temps durant dos 
períodes, suposant que a l’instant inicial l’agulla es troba en la posició més alta. 
(b) Calculeu la velocitat i l’acceleració màximes de l’agulla. 
 

 


