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1. PRESENTACIÓ 
 
Tot treball és fruit de l’interès per algun tema determinat. La música des de sempre ens 
ha interessat i, d’altra banda, la física és una matèria per la que teníem curiositat. Així 
doncs, vam decidir fer un treball de la part física de la música, vessant fins aleshores 
totalment desconeguda per a nosaltres. 
També volíem comprovar fins a quin punt els coneixements físics que teníem ens eren 
útils a l’hora de desenvolupar el tema. 
 
En principi aquest treball tenia la pretensió d’explicar com produeixen el so els 
instruments de l’orquestra. Tot i això, ben aviat vam adonar-nos que era impossible 
abastar amb profunditat la física de tots els instruments en un període de temps tan curt, 
sense que el resultat fos un treball massa extens i feixuc.  
 
Així doncs, hem considerat que és més interessant donar una visió global de l’acústica 
que entrar en qüestions massa especialitzades, que en reduirien el caràcter divulgatiu. Al 
nostre entendre, aquest treball ha de ser un vehicle d’introducció al tema per tots aquells 
a qui els interessi.  
 
Per una millor comprensió, i per fer més còmoda la seva consulta, el cos del treball 
consta de quatre seccions englobades en dos temes: els conceptes previs i la física dels 
instruments musicals.  
 
Els conceptes previs són necessaris per poder entendre correctament el cos del treball. 
Recullen algunes generalitats sobre el so com ara què és el so, com s’analitza… amb 
aspecte formal però de la manera més assequible possible. La física dels instruments 
n’és la part principal i va destinada a descriure la producció del so en els instruments de 
l’orquestra, classificats segons les seves propietats. La part experimental, situada al final 
de cada apartat, pretén posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits. 
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2. INTRODUCCIÓ 
 
 
La física dels instruments estudia les propietats vibratòries dels instruments, l’actuació 
que fa l’instrumentista sobre aquests i els fenòmens físics que fonamenten la producció 
del so. Una representació genèrica de qualsevol instrument és el que s'esquematitza a 
continuació:    

 
El següent dibuix, representa la mateixa idea, però hi dona una visió més científica:  

 
La font d’energia correspondria a l’instrumentista. El cos principal vibratori (corda, 
columna d'aire, membrana, barra...) és una part imprescindible de l’instrument. En 
canvi, de ressonador no en tenen tots els instruments. El ressonador correspondria a la 
caixa dels violins, la taula harmònica dels pianos... 
 
Tot i que cada instrument és un món particular, quan se'n fa un estudi científic cal 
agrupar-los en poques famílies que es puguin estudiar de manera similar. 
 

Classificació 

 
Hi ha moltes classificacions possibles atenent a diversos criteris. Una de les més 
conegudes és l'organològica, que es basa en el tipus de cos principal vibratori que 
presenta l’instrument. Segons aquesta classificació distingim entre instruments 
cordòfons (el cos vibratori és una corda), aeròfons (el cos vibratori és la columna d’aire 
continguda dins un tub), membranòfons (el cos vibratori és una membrana) i idiòfons 
(el cos vibratori és una barra o una placa). 
 
Quan es tracta de fer un estudi de la física dels instruments, el criteri adequat s'ha de 
referir a la manera en què cada instrument és accionat per l'instrumentista. Així, seguint 
aquesta classificació, trobem dues famílies: els instruments de règim lliure i els de 
règim autoexcitat. 
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En el primer cas l’instrument demana una actuació curta i puntual per produir el so. Els 
instruments de corda pinçada (arpa, guitarra...) o percudida (piano) i els de percussió 
formen part d’aquesta família. 
 
En els instruments autoexcitats l’actuació necessària per produir el so ha de ser 
continuada, ja que quan aquesta s’acaba, el so també desapareix. Entre l’instrumentista i 
el cos principal hi ha un element intermedi que s’anomena dispositiu d’autoexcitació 
(l’arc en els instruments de corda, les llengüetes en alguns instruments de vent, …). 
Aquest dispositiu regula l’entrada d’energia i, la vibració del cos principal regula el 
comportament del dispositiu. El dibuix següent, representa esquemàticament el 
funcionament d’aquests instruments, seguint l’esquema anterior:  

 
Formen part d’aquesta família els instruments de vent (fusta i metall) i els de corda 
fregada (violí, viola...).  
Independentment del tipus d'instrument, hi ha una sèrie de conceptes que s'apliquen a 
tots i que es presenten a continuació. 
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3. GENERALITATS SOBRE EL SO  
 
 

3.1 Què és el so? 
 
 
Des d’un punt de vista físic, el so és una successió de fluctuacions de pressió en un 
medi elàstic (sòlid, líquid o gas), provocades per una vibració que s'hi transmet en 
forma d'ones sonores. Si la vibració té una freqüència audible, el so es descriu també 
com a sensació produïda en l’oïda per un moviment ondulatori. L’acústica és la ciència 
del so, és a dir, la ciència que estudia els fenòmens de vibració sonors tenint-ne en 
compte la producció, la transmissió i els efectes. 
Una vibració és qualsevol tipus de fluctuació al voltant d’un valor mitjà. Si aquesta 
fluctuació és la d’una magnitud associada a un medi material, es parla de vibració 
mecànica o acústica  i  el valor mitjà s’anomena valor d’equilibri (coincideix amb el 
repòs).  En les vibracions d’un medi fluctuen les magnituds que descriuen el moviment 
(com la posició, l’acceleració o la velocitat), però també altres magnituds relacionades 
amb les propietats del medi. Per exemple, en les vibracions de l’aire podem parlar de 
fluctuacions de pressió i densitat. La propagació de la vibració en l’espai s’anomena 
ona. 
Les variacions de pressió que produeixen les vibracions sonores, les podem mesurar 
amb un micròfon, i n’obtenim gràfics com per exemple: 

 
 
3.2 Sons musicals 
 
 
Els sons musicals es diferencien del soroll perquè corresponen a vibracions regulars i 
periòdiques, en canvi, el soroll correspon a vibracions irregulars. 
Degut a aquesta periodicitat, els sons musicals es relacionen amb els conceptes de 
període i freqüència. El període (T), és el temps en que es fa una oscil·lació completa, i 
la freqüència (f), és l’invers del període, és a dir, el nombre d'oscil·lacions que es 
produeixen per unitat de temps.  
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 La freqüència es mesura Hertz (Hz): 1 hertz significa un cicle per segon. Com més gran 
és la freqüència més agut és el so, per tant, les freqüències baixes corresponen a sons 
greus. El rang de freqüències audibles per l’ésser humà es situa entre 20 i 20.000 Hz. Hi 
ha altres espècies amb capacitat per generar i sentir sons per damunt o per sota 
d’aquestes freqüències: els ultrasons i els infrasons.  
 
El to és la propietat dels sons que els caracteritza com a més aguts o més greus. Tot i 
que els dos fenòmens estan molt relacionats, no es refereixen al mateix. El to és una 
magnitud subjectiva que es refereix a l’altura o a la gravetat del so. En canvi, la 
freqüència és una magnitud objectiva i mesurable, que mesura el nombre de vibracions 
per segon. 
 
Per afinar els instruments, els músics utilitzen normalment com a referència l’anomenat 
La3 o La 440Hz, és a dir, un so amb una freqüència de 440 cicles per segon. El diapasó 
és un petit instrument metàl·lic en forma de forca que en vibrar sempre emet el mateix 
to. Normalment dóna el La que serveix per a l’afinació de la veu i dels instruments. El 
diapasó, quan és percudit, emet un to pur. Un to pur és el que correspon a una vibració 
simple. Si mesurem amb un micròfon la fluctuació de pressió que produeix la seva 
vibració en un punt, obtenim un gràfic aproximadament sinusoïdal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Els sons dels instruments musicals, són més complexos. Tanmateix, es fa necessari 
estudiar les propietats del les vibracions simples, ja que per arribar a una descripció 
física de les ones sonores que produeixen els instruments musicals (la seva anàlisi), és 
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necessari descriure’n exemples més senzills. Per tant, introduirem conceptes de 
moviment oscil·latori i ondulatori abans de descriure els tons complexos. 
 

Moviment oscil·latori harmònic simple 
 
El moviment oscil·latori més senzill és el moviment harmònic simple. Aquest 
moviment, és el que descriu una molla que oscil·la. Per poder entendre aquest moviment 
hem de definir algunes magnituds que hi estan relacionades:  
 

• El període (T) és el temps que triga el cos en efectuar una oscil·lació. 
• La freqüència (f) és el nombre d’oscil·lacions per segon. 
• L’amplitud (A) és el valor màxim que pot assolir l’elongació. 
• La fase és l’estat momentani d’una partícula respecte el seu estat de repòs. 

 
    MP = y 
    MO = A 

 

 
Moviment ondulatori harmònic simple 
 
És el moviment generat per un moviment harmònic simple que es propaga en un medi 
elàstic. El moviment ondulatori pot considerar-se com un transport d’energia i quantitat 
de moviment des d’un punt de l’espai a un altre sense transport de matèria. 
 
Ones 
 
Les ones són pertorbacions que es propaguen en un material sense que hi hagi un 
desplaçament net de matèria, només quantitat de moviment i energia (de manera que el 
sistema es manté globalment en la mateixa posició).  
 
En les ones mecàniques, l’energia i la quantitat de moviment es transporten mitjançant 
una pertorbació del medi que es propaga degut a les seves propietats elàstiques. Una 
corda de violí es polsa o es frega amb l’arc i, la pertorbació provocada es propaga al 
llarg de la corda. Al mateix temps, la corda que vibra fa variar la pressió de l’aire 
adjacent i aquest canvi es propaga en forma d’ona sonora a través de l’aire. En els dos 
casos la pertorbació es propaga gràcies a les propietats elàstiques del medi.  
 
 

sin MP
MO

ϕ =

siny A tω=
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Velocitat de propagació 
 
És la velocitat amb què es transmet la pertorbació des del focus fins a un punt 
determinat del medi. No és la velocitat de les partícules afectades, sinó la de la 
transmissió, i només depèn de les propietats del medi. De la mateixa manera, la 
velocitat d’una ona produïda per un xiulet de tren depèn de les propietats de l’aire i no 
del moviment del tren. La velocitat del so en l’aire és d’aproximadament 345 m/s. 
 
Ones longitudinals i transversals 
 
- Longitudinals: la direcció d’oscil·lació de les partícules del medi és la mateixa que la 
direcció de propagació de l’ona. Les ones sonores en són un exemple. 
 
 
 
 
- Transversals: la direcció d’oscil·lació de les partícules del medi és perpendicular a la 
direcció de propagació de l’ona. La vibració de les cordes dels instruments musicals 
n’és un exemple.  
    
 
 
Ones harmòniques 
 
Una ona harmònica és aquella pertorbació que infereix en un moviment harmònic 
simple a les partícules del medi. Si l’extrem d’una corda el desplacem cap amunt i avall 
seguint un moviment harmònic simple, es produeix un tren d’ones sinusoïdals que es 
propaguen per la corda. La forma de la corda en un instant de temps és la de una funció 
sinusoïdal (o cosinus, ja que només hi ha una diferència de fase). Les magnituds 
ondulatòries que descriuen les característiques d’una ona són: 
 
- Nombre d’ona: nombre de vegades que es repeteix l’ona en una longitud de 2πr (radi).                             

k
v
ω

=         T=2π/k 

 (freqüència angular ω i període temporal T amb què oscil·len les partícules del medi). 
 
- Longitud d’ona: distància que hi ha entre dos punts consecutius que tenen el mateix 

estat d’oscil·lació (m).                       2
k
πλ = ⋅  

 
 



                                                                                                                  Ciència i Música 

9 

 

 
 
L’equació d’una ona harmònica és: 

 

( , ) sin ( )y x t A t x
v
ωω= −    ;  ( , ) sin ( )y x t A t kxω= −  

 
Quan el medi de propagació està limitat (una corda lligada als extrems, la columna 
d'aire dins un tub), l'ona, quan arriba a aquest límit, es reflecteix. Aquesta reflexió es 
combina amb la pertorbació inicial donant lloc al que s'anomena ona estacionària. En 
les ones estacionàries podem distingir entre els punts següents: 
 
Nodes o punts d’amplitud nul·la (no hi ha oscil·lació). Dos nodes consecutius estan 
separats per una distància de  λ/2. 

     A(x) = 0                          k x n π⋅ = ⋅                        2
nx λ

=    
2jaquek π
λ
⋅⎛ ⎞=⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

Ventres o punts d’amplitud màxima. Dos ventres consecutius estan separats per la 
distància de λ/2. 

( ) 2 oA x A=    ( )2 1
2

k x n π
⋅ = + ⋅   on  n = 0,1,2, … ( )2 1

4
x n λ
= + ⋅  

2jaquek π
λ
⋅⎛ ⎞=⎜ ⎟

⎝ ⎠
    

 
Els nodes i els ventres estan separats per la distància d’un quart de longitud d’ona. 
 
L’interès en estudiar les vibracions simples és que són la base per comprendre les 
vibracions complexes (musicals i no musicals). Al segle XIX, el físic francès Jean 
Baptiste Fourier (1768-1830) va desenvolupar una teoria matemàtica, l’anàlisi de 
Fourier, que permet expressar qualsevol vibració com a superposició de vibracions 
harmòniques simples.  
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3.3 Anàlisi de Fourier 
 
 
Tot moviment periòdic complex es pot considerar com la suma algèbrica d’un terme 
constant i una sèrie de funcions sinusoïdals. L’anàlisi de Fourier és la descomposició 
d’un moviment periòdic complex en diferents periòdics simples, és a dir, és la 
descripció d’amplituds i freqüències del conjunt de vibracions simples que formen la 
complexa. 
Quan la vibració complexa és periòdica, les freqüències de l’espectre són múltiples 
enters o harmònics de la freqüència de la vibració original (fonamental). Quan no és 
periòdica l’espectre no és harmònic, per tant, es parla de freqüències parcials.  
A partir de l’anàlisi de Fourier podem analitzar les propietats de cadascuna de les ones 
que formen un so musical. 
Com a exemple, en la figura següent es mostren dos gràfics de les variacions de pressió 
en funció del temps per a un diapasó i un clarinet (que toquen la mateixa nota). 
Aquestes corbes reben el nom de formes d’ona.  

 

 

 

 
 
 
 
 
Els gràfics següents són els espectres dels sons anteriors. Representen les intensitats 
relatives dels harmònics de les formes d’ona de l’apartat anterior. La forma d’ona del 
diapasó només conté l’harmònic fonamental. En canvi, la del clarinet conté l’harmònic 
fonamental però també grans quantitats del tercer, cinquè i setè harmònics i, quantitats 
més reduïdes de segon i quart. 
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3.4 Els sons dels diferents instruments 
 
 
 Com ja hem dit, els sons dels instruments 
musicals són més complexos que el diapasó. Des 
d'un punt de vista físic, els tons complexos també 
consisteixen en una vibració periòdica i donen una 
sensació de to relacionada amb la freqüència 
d'aquesta. 
Tot i ser periòdics, no estan formats d’una sola 
ona sinusoïdal sinó que estan formats per un 
conjunt d’ones (una fonamental, i altres 
freqüències, que anomenem harmònics). A més, 
durant uns instants inicials més o menys breus, la 
vibració té unes característiques especials. Per 
això la duració d'un so musical se sol dividir en 
tres fases: atac, fase estacionària (periòdica) i 
extinció. En l'estudi del so musical ens 
concentrarem en la fase periòdica.  

La propietat del so que permet distingir dos instruments diferents que produeixen la 
mateixa nota és el timbre. El timbre d’un so està relacionat amb la distribució dels 
harmònics. Així, el so amb un timbre més simple és el que conté únicament l’ona 
principal, sense harmònics. Tots els instruments produeixen més o menys harmònics, 
encara que la distribució varia molt. Per això no hi ha dos instruments que sonin igual.  

El timbre és un concepte que té a veure amb la qualitat del so i la seva complexitat. Si 
afegim harmònics a una ona pura en les proporcions adequades, podem imitar el so de 
qualsevol instrument i veu. Si continuem afegint-hi harmònics es converteix en un so 
cada vegada més complex, fins a arribar a un so blanc (una suma de totes les 
freqüències possibles). 

Altres representacions gràfiques del so 

Fins ara, hem vist dues representacions del so complementàries: el gràfic de forma 
d’ona (pressió en funció del temps) i l’espectre (descomposició de la forma d'ona en 
fonamental i harmònics). Aquests dos tipus de gràfica corresponen a la fase estacionària 
del so. Si agafem el mateix so de dos instruments diferents (per exemple els d’una flauta 
i un clarinet), i n’escoltem només la fase periòdica (els traiem la fase d’atac i la 
d’extinció), ens costarà molt distingir quin so correspon a cada instrument. Això passa 
perquè el que ens fa reconèixer un so d’un instrument és sobretot l’atac.  
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Per tant,  també és interessant mirar l'evolució de l'espectre en la fase d'atac (l’evolució 
temporal de l’espectre) en uns gràfics que s’anomenen sonogrames.  

Els gràfics següents,  analitzen un La 440Hz d’un piano. El primer és un espectrograma 
on la freqüència és a l’eix vertical i el temps a l’eix horitzontal. La línia vermella mostra 
la freqüència fonamental (440Hz) i les altres mostren els diferents harmònics. Si ens 
fixem en la línia taronja, veurem que la seva freqüència és d’aproximadament 880Hz (el 
doble de la fonamental).  

El segon gràfic és un sonograma que té el temps en l’eix horitzontal i la intensitat en 
l’eix vertical. Lògicament, la freqüència més intensa és la fonamental. Des del 
començament la intensitat decreix, perquè en prémer una tecla del piano el so no es pot 
mantenir al llarg del temps, sinó que es va dissipant. Podem deduir doncs que els sons 
del piano no tenen fase estacionària. En el gràfic podem observar que a mesura que el 
temps avança, la intensitat del primer harmònic disminueix més ràpidament que la del 
segon harmònic fins que al final són més o menys igual d’intensos. 
 
Com veiem, la intensitat de cadascuna de les freqüències va variant al llarg del temps i 
varia de manera diferent segons l’harmònic. Així doncs, la “recepta” del so canvia i per 
tant, també canviarà lleugerament el timbre. 

 
Figura 1. Piano La 440Hz 
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4. RÈGIM LLIURE 
 
 

4.1 Generalitats 
 
 
Els instruments que trobem dins d’aquesta classificació es caracteritzen per necessitar 
una actuació puntual de l’instrumentista per produir el so, que físicament es descriu com 
una aportació instantània d’energia. L’instrument un cop posat en vibració segueix una 
evolució lliure fins que el so resultant decau fins a extingir-se a partir d’una única 
aportació d’energia (intervenció). El  so emès depèn, bàsicament, de les característiques 
vibratòries de l’instrument, i per això són anomenats “lliures”.  Els instruments de règim 
lliure requereixen que el sistema vibri de manera periòdica i que aquesta vibració sigui 
poc esmorteïda, perquè la duració del so sigui suficient per ser percebuda per l’oïda.  

 
Freqüència pròpia  
 
Per descriure els instruments de règim lliure prendrem com a 
exemple una massa unida a una molla. Quan nosaltres fem una 
actuació puntual sobre la massa (per exemple la estirem i la 
deixem anar), aquesta es mourà amb una certa freqüència. La 
nostra actuació no interfereix en aquesta freqüència perquè la 
freqüència ve determinada per les característiques del sistema (la 
constant k de la molla i la massa m del sistema). Així doncs, 
podem dir que el sistema té una manera natural o pròpia de vibrar. 
Per això la freqüència amb què ho fa s'anomena freqüència 
pròpia o natural. 

 
 
La freqüència pròpia d'aquest sistema es pot descobrir 
mitjançant un moviment lliure (com s'acaba d'exposar) però 
també imposant el que s'anomena un moviment forçat. 
Imaginem que nosaltres movem el punt de suport de la molla 
amunt i avall. Si comencem a moure el suport de manera 
periòdica, el sistema començarà a oscil·lar. Es pot observar 
que l'amplitud amb què es mou la massa depèn de la 
freqüència que nosaltres imposem. Si la freqüència amb què 
movem el sistema és igual a la seva freqüència natural, 

l’energia que absorbeix aquest és màxima i, per tant, oscil·larà amb una amplitud molt 
major que la pròpia amplitud de la força impulsora.  Aquest fenomen s’anomena 
ressonància. 
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Modes propis 
  
Un instrument és un sistema més complicat que una molla, ja que és capaç de vibrar 
amb diverses freqüències pròpies. Un sistema senzill amb diverses freqüències que pot 
servir d'exemple introductori és un conjunt de molles i masses penjades d'un mateix 
sostre: 

 

 

 

 

Si es dóna un cop al sostre, totes les molles es posaran a vibrar de manera lliure, 
cadascuna d’acord amb la seva freqüència pròpia. Si les freqüències són harmòniques, 
el moviment global serà repetitiu (periòdic). Però sobre aquest sistema es pot actuar de 
manera que només s’observi alguna de les freqüències (per exemple donant un cop a 
una de les masses). Aquesta seria una manera de vibrar pròpia del sistema, un mode 
propi de vibració. Així doncs, el sistema té N modes propis de vibració (tants com 
molles). 

El cos principal dels instruments musicals no és mai simplement un conjunt de molles i 
masses, però comparteix amb aquest exemple senzill el fet de tenir una certa flexibilitat 
i una certa inèrcia. Els conceptes que s'han definit per al cas anterior són aplicables a les 
cordes, columnes d'aire, plaques... Per tant, en els instruments de règim lliure, és 
imprescindible que els modes propis de vibració de l’instrument siguin múltiples enters 
entre ells, és a dir, siguin harmònics. Si els modes propis de vibració no són harmònics, 
el moviment global del sistema no és periòdic. 
 
En un instrument de règim lliure és necessari que els modes propis siguin propers 
(harmònics, de freqüències múltiples) a les freqüències de vibració del cos de 
l’instrument, per tal que la vibració sigui reforçada. 

Els instruments que en formen part són els de percussió, els de corda pinçada i 
percudida, dels que en farem una ampliació. 

Representació gràfica 
 
Una nota interpretada per un instrument de règim lliure tindria la forma que representa 
la primera gràfica a continuació. Com a fet principal destaca l’atac i la pèrdua d’energia, 
és a dir, el so no és mantingut. L’atac és la fase en què hi trobem més presència 
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d’harmònics les línies representades paral·lelament a la línia inferior, que és el to 
fonamental.   
 
La segona gràfica, complementària a la primera, mostra el comportament del to 
fonamental -representada en vermell- i la resta d’harmònics -representats de més a 
menys intens, a partir del vermell-. Aquest comportament no és regular, encara que 
decreix fins a exhaurir-se. Així doncs no és lineal. 
 

 
Figura 2. Espectrograma Piano La 440Hz 

 

 
Figura 3. Sonograma Piano La 440Hz 

 
4.2 Cordòfons 

 
 
Els cordòfons de règim lliure són els instruments de corda polsada, com la guitarra o 
l’arpa, i els de corda percudida, com el piano. En aquest apartat s’expliquen els 
paràmetres que intervenen en el to d’una corda i el comportament de les cordes en 
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aquests instruments, és a dir, com es comporten les cordes si les deixem vibrar 
lliurement després d’una excitació instantània. 
 

Modes i freqüències propis de les cordes 
 
Quan nosaltres produïm una excitació en una corda es generen en ella totes les 
freqüències possibles, però només queden de manera estacionària les anomenades 
freqüències pròpies o modes propis de la corda. 
 
Per conèixer les freqüències pròpies d’una corda, de la mateixa manera que passa amb 
l’exemple anterior de massa i molla, es poden fer dues coses: una és provocant un 
moviment lliure, i observant què passa, i l’altra és forçant la corda a vibrar fins que 
s’obtingui el màxim rendiment (màxim moviment) amb el mínim esforç. Aquest 
rendiment màxim l’obtindrem quan es sincronitzin la freqüència que nosaltres imposem 
amb les freqüències naturals de la corda. 
 
Una corda, així doncs, és capaç de vibrar de diverses maneres de forma natural. La 
vibració lliure d’una corda és sempre superposició de modes propis. Si les freqüències 
són harmòniques, la superposició és repetitiva. Si les freqüències no són harmòniques, 
la superposició no és repetitiva. Si el moviment de la corda és periòdic es genera un so 
musical, de to determinat per la freqüència fonamental. 
 
Quan una corda té els dos extrems fixos, els harmònics són els tons de freqüències f, 
2f, 3f... (on f és la freqüència fonamental). Normalment una corda els emet tots alhora, 
amb diferents amplituds, de manera que se sent un to compost (complex). El to 
fonamental fixa la periodicitat i, per tant, la freqüència base de la superposició de 
vibracions. 

 
 

El següent esquema mostra els 6 primers modes de vibració d’una corda amb extrems fixos: 
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Afinació de cordes 
 
Hi ha una equació que relaciona el to d’una corda amb tots els 
paràmetres que hi influeixen, que són la llargada de la corda, la 
tensió d’aquesta, i el material de què està feta (la densitat o la 
massa per unitat de llargada). Aquesta equació va sorgir a partir 
de les lleis de Marin Mersenne (1588-1648), un erudit molt 
important pels seus tractats sobre teoria musical, entre moltes 
altres matèries en què va treballar.  
 
 

                                                                                                   Les lleis de Mersenne van ser         
                                                                                                                           publicades en  el tractat   

                                                                                                                                “Harmonie universelle”. 
Lleis de Mersenne 
 
El conjunt de lleis es poden resumir en la següent equació: 

 
 
 
 
(on f és la freqüència fonamental, L és la llargada de la corda, F indica la tensió de la 
corda, i W la massa per unitat de llargada de la corda). 
 
Si procedim a fer una anàlisi dimensional de l’equació, obtenim que les unitats 
corresponen, ja que la freqüència s’expressa en s-1 (Hertz).  

 

2
11 1 1

mkgN msf skg kgm m m s
m m

−
⋅

= = = ⋅ =
 

 
De l’equació anterior, anomenada equació fonamental d'afinació, podem deduir-ne 
una sèrie d'afirmacions: 
 
En primer lloc, que amb tensió i massa de la corda constants, la longitud de la corda i la 
freqüència són inversament proporcionals. A continuació, que a longitud de la corda i 
massa constant, quan la tensió augmenta, la freqüència també ho fa, encara que no en la 
mateixa proporció. Quan la tensió disminueix, la freqüència disminueix, però la meitat 
del que ho fa aquesta. 
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I per acabar, amb tensió i longitud constant, la massa i la freqüència de la corda són 
inverses, però no en la mateixa proporció. Si la massa es quadruplica, la freqüència es 
redueix a la meitat, i quan la massa es fa nou vegades inferior, la freqüència es triplica. 
Exemples musicals (modificació dels paràmetres en el to)  
 
Els paràmetres que intervenen en l’equació poden ser controlats pels músics o pels 
luthiers, en més o menys grau, per tal de modificar el to resultant. Vegem-ne alguns 
exemples: 

 
      

   El piano 
 

En el piano, el luthier és l’encarregat d’escollir el 
material de què està feta la corda. També fixa la longitud 
de la corda. L’afinador fixa la freqüència fonamental. El 
músic, el pianista, no pot fer res per modificar el to de 
l’instrument. 

 
                   La guitarra 

 
En la guitarra, el músic sí que pot modificar el to de la corda 
canviant-ne la longitud amb els dits de la mà esquerra, però també la 
freqüència inicial, quan l’afina. El luthier intervé en la variació del to 
escollint el material de la corda, i la longitud màxima d’aquesta. 

 
 

 
Ressonadors 
 
Una sola corda no mou prou aire per produir una vibració que puguem sentir. Els 
cordòfons de règim lliure, doncs, necessiten acoblar la corda a un element que mogui 
més aire. Aquest element és una placa o superfície que es mou, vibra, quan la corda el fa 
moure’s. Ha de tenir freqüències de vibració naturals el màxim de properes a les de les 
cordes per tal d’aconseguir la màxima sincronització entre elements, de manera que el 
so es transmeti millor. La seva funció és, per tant, amplificar. 
 
No tots els instruments tenen ressonador, només en tenen aquells que la vibració que es 
produeix no genera un moviment de l’aire suficient per ser audible, i aquests 
ressonadors l’amplifiquen per poder fer-la audible. Un instrument dolent tindrà un 
ressonador només sensible a una part de la tessitura, per exemple. 
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Al llarg dels anys, el tema dels ressonadors és el que més porta de cap els constructors, 
que a partir de la intuïció i anar provant, intenten construir ressonadors amb freqüències 
el màxim de properes a les cordes.  Són ressonadors la caixa de ressonància del piano, i 
les caixes dels instruments de corda com la guitarra, l’arpa o el violí.  

 
El piano 

 
El piano és un instrument de corda percudida. És també un instrument de teclat, a partir 
del qual s’acciona el mecanisme que percudirà la corda. El so es produeix a partir del 
mecanisme de la tecla, explicat a continuació, que provoca una pertorbació en la corda. 
Aquesta es transmet a través del pont  i per la taula harmònica. 
 
Els pianos tenen 88 tecles, que van des de el La 0 (27,5 Hz) fins el Do 8 (4186 Hz). Per 
a la majoria de notes, el piano té tres cordes per a cada una, a excepció del registre greu; 
els tons més greus tenen una corda, i a mesura que es van fent aguts el nombre 
ascendeix fins a tres. Les cordes estan sotmeses a fortes tensions i s’usa un marc de 
ferro robust per compensar aquestes forces. 
 
Estudiem diferents característiques del piano: 
 

 
Les tecles del piano són els elements que premem per produir el so 

 
La producció del so  
 
La fase d’atac és quasi instantània, com correspon a un instrument de percussió. Com 
era d’esperar, no existeix fase de manteniment. És, doncs, de màxim interès estudiar el 
període de caiguda de les notes. Els resultats interessants són a la caiguda: distingim una 
primera fase d’atenuació elevada i una segona fase en què el so decreix amb més 
lentitud. La primera fase de la caiguda rep el nom de so immediat, i la segona, 
ressonància. Aquest fenomen, conegut com doble caiguda o doble atenuació, és una 
característica quasi exclusiva del piano i és deguda a la utilització de cordes dobles i 
triples. 
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 Parts del piano 
 
Les parts principals del piano són el teclat, les cordes, el taulell harmònic (ressonador), 
els pedals i el marc de ferro.  

 
 
El mecanisme 

 
En les figures següents es mostren, de manera molt simplificada, els mecanismes dels 
pianos de cua i vertical. 
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Mecanisme del piano de cua:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mecanisme del piano de paret: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cal destacar que en el mecanisme del piano de cua, la percussió de la corda és vertical i 
el martell no està fixat a la corda. El martell és impulsat per la tecla a través de la 

palanca d’escapament. Tot seguit, el 
martell se’n separa i recorre el camí 
per arribar a la corda. És a dir, el 
martell no està en contacte amb la 
tecla quan colpeja la corda. El 
martell, quan rebota després de 
percudir la corda, retrocedeix fins a 
una posició intermèdia regulada pel 
suport posterior, deixant que la corda 
vibri lliurement.  
 

Part final del mecanisme: el martell colpeja la corda.  
L’apagador contribueix a la ràpida extinció del so. 
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Quan es deixa anar la tecla, tan el suport posterior com el martell que s’hi recolza, així 
com també l’apagador, retrocedeixen fins la seva posició original, degut a la gravetat. 
 
En el piano vertical, el retrocés només pot aconseguir-se amb ressorts, i aquest és el 
motiu pel qual es considera un mecanisme de menys natural i de menys qualitat. 
 
El fet que el martell estigui desconnectat de la resta del mecanisme en el moment de 
l’impacte implica que el so que es produeix només pot ser influït per la velocitat amb 
què el martell arriba a la corda, és a dir, segons la força amb què es premi la tecla (fet 
que modifica la dinàmica però també el timbre). 
 
En els parcials aguts, amb menor longitud d’ona, el mode serà atenuat fortament, perquè 
la longitud de la superfície del martell que està en contacte amb la corda és superior a la 
longitud d’ona del mode.  
 
Els martells petits i fins del registre agut podran produir un so més ric en parcials 
superiors que els martells greus. 
 
De la mateixa manera, els martells més durs exciten més els modes superiors que els 
més suaus. Com més velocitat, més compressió del feltre del martell i més excitació 
dels parcials superiors.  
 
És per això que les notes en fortissimo són molt més riques en la part alta de l’espectre 
que les pianissimo. 
 
Aquesta gràfica compara un La 440Hz tocat piano, i posteriorment tocat fort. Es 
demostra, doncs, que en les notes fortes la presència d’harmònics és superior, i que la 
intensitat de la fonamental també  – és d’un vermell més intens-. 
 
 

 
Figura 4. Piano La 440Hz. Contrast piano-forte 
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Les cordes 
 
La longitud efectiva 
 
La vibració de les cordes es transmet a través del pont, situat a prop de l’extrem oposat a 
la part percudida. La longitud efectiva de la corda, la que determina la seva freqüència, 
es mesura entre la barra “Capo d’astro” i el pont. La corda, però, continua en els dos 
extrems. 

 
En el piano modern, les cordes són d’acer. Aquest material permet més tensió, i per tant, 
més volum. En conjunt, la tensió de les cordes d’un piano de cua pot arribar a ser de 30 
tones i en un piano de paret de 14 tones.  
 
En general, les cordes simples i dobles, que constitueixen el registre greu, estan 
envoltades per coure. Com més greu és la corda, més gruixut és aquest embolcall de 
coure; fins i tot les notes més greus poden arribar a tenir un doble embolcall.  
Una altra característica important en la disposició de les cordes és el sobreencordat, que 
consisteix en el creuament de les cordes més greus per sobre les cordes de registre mitjà. 
Això suposa que les cordes del registre mitjà-agut tinguin un pont, i les del registre 
greu, un altre. 
 
Els pedals 

 
El pedal dret, o pedal fort, no només té la funció de controlar el temps de caiguda fent 
ús dels apagadors, sinó que també té conseqüències tímbriques. Com que es permet la 
vibració lliure de totes les cordes, aquelles que s’aproximen més als parcials d’una nota 
determinada, vibraran per simpatia i modificaran el so final. 
 
La simpatia es produeix en part a través de l’aire i en part a través del pont. Les cordes 
més agudes, que no tenen apagadors degut al curt temps de caiguda, sempre estan 
exposades a la vibració per simpatia de les altres notes, però el seu efecte és quasi 
inapreciable. Per altra banda, al tocar les notes sense apagadors. Per altra banda, l’efecte 
de pitjar el pedal dret és molt notable, ja que les vibracions simpàtiques dels parcials de 
les cordes més llargues són relativament més fortes.  
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Les dues  gràfiques a continuació són per il·lustrar l’efecte del pedal. La primera és un 
La 440 Hz sense fer ús del pedal, i en la segona és la mateixa nota, usant-lo. Quan es fa 
servir el pedal, doncs, a part de durar més la nota, hi ha una presència superior 
d’harmònics que quan no s’usa.  
 

 
 

 
Figures 5 i 6. Comparació La sense pedal-pedal 

 
El pedal esquerre del piano de cua desplaça tot el mecanisme, de manera que el martell 
només colpeja dues de les tres cordes en els grups triples. La seva funció no és, com es 
creu, disminuir la potència total del so. Si suposem que tenim dues cordes, i en 
percudim una, l’altra començarà a vibrar en oposició de fase degut a la transmissió a 
través del pont. La potència immediata del so serà, efectivament, reduïda, ja que només 
la primera corda hi participa. L’efecte d’aquest pedal és, doncs, augmentar la proporció 
de ressonància respecte el so immediat, cosa que produeix un so més suau. 
 
La taula harmònica 

 
Com en tot instrument, la funció del ressonador és amplificar el so i transmetre’l 
adequadament. En el cas del piano, el ressonador és una taula harmònica amb les cordes 
tensades en paral·lel. 



                                                                                                                  Ciència i Música 

25 

La taula harmònica es fabrica de fusta d’avet laminat. La seva amplada oscil·la al 
voltant d’un centímetre. L’àmplia tessitura del piano requereix una taula harmònica 
capaç d’amplificar uniformement un ampli registre de freqüències. 
 

 
 
Cada mode de vibració de la taula pot ser excitat per un ampli marge de freqüències. 
Les respostes dels modes es superposaran, i formaran la resposta de la taula. En general, 
com més a prop sigui una corda del centre de la taula, millor serà amplificada. 
 
Això justifica en part la disposició del sobreencordat, en dos nivells. Al separar el pont 
del registre greu i col·locar-lo a una posició més central, millora notablement 
l’amplificació dels greus. 
 
La taula no és completament plana sinó que té un cert grau de convexitat. A la llarga, la 
pressió que fan les cordes sobre la taula reduirà aquesta convexitat, cosa que farà reduir 
l’elasticitat i les característiques ressonants de la taula. I és que el so del piano, al 
contrari del de molts altres instruments, empitjora al llarg dels anys. 
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Altres representacions gràfiques amb el piano 
 
Gràfica nota greu- nota aguda 
 
La diferència entre una nota greu i una aguda és clara. Mentre que la greu té una barreja 
de freqüències -que fan que el so no sigui tan nítid-, menys intensitat de la nota 
fonamental, i pocs harmònics superiors, la nota aguda presenta una freqüència 
fonamental molt clara, i uns harmònics superiors molt definits.  
 

 
Figura 7. Contrast greu-agut 

 
Gràfica registre 
 
Aquesta gràfica és per il·lustrar l’extens registre del piano, encara que no hem arribat a 
fer sonar les notes més extremes. Com acabem de dir, com més aguda és la nota, menys 
harmònics té, però més nítid és el so produït. Les notes greus no tenen unes freqüències 
tan harmòniques i, per això, el so és menys afinat que el registre mig o agut.  
 
Per fer aquesta gràfica hem tocat les diferents notes Do, és a dir, hi ha una separació 
d’una octava entre nota i nota. Això és demostrable mirant la gràfica, ja que com que la 
octava és el segon harmònic, tota nota surt del segon harmònic de l’anterior.  
 

 
Figura 8. Piano octaves 
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4.2 Percussions 
 
 
Els instruments de percussió són aquells que produeixen un so quan són excitats amb 
l’impacte d’un altre cos sòlid. En alguns el so es produeix al percudir sobre una 
membrana, i en d’altres al ser percudits sobre el cos de l’instrument. Es pot efectuar de 
diverses maneres, amb baquetes, amb les mans, amb teclat... La vibració produïda es 
deguda a la rigidesa de la pròpia matèria o bé a la tensió a la que es sotmet abans de 
tocar.  
 
Encara que aquests instruments no són capaços d’aportar melodia al conjunt, doncs els 
seus parcials no són harmònics, la seva contribució rítmica és molt important.  

Vibració de membranes 

La vibració de membranes es basa en els mateixos principis que la vibració de les 
cordes, ja que també són materials elàstics tensats. Una diferència és que les membranes 
són superfícies en les quals les ones estacionàries, que es propaguen per tota la 
superfície, són biparamètriques, no com les ones uniparamètriques de la corda.  

Figures de Chladni 

El físic alemany Chladni va descobrir que en les membranes i les plaques, no es 
produïen nodes i ventres puntuals sinó línies de punts (en les quals la vibració és nul·la 
o màxima). S’anomena línia nodal si la vibració és mínima i, línia o punt ventral quan 
és màxima. Així entenem que la vibració no és idèntica en tots els llocs de la superfície i 
no es formen sèries harmòniques. Aquest tipus de vibracions es poden visualitzar 
recobrint amb sorra fina la superfície de la membrana i observant les diferents figures 
que es formen quan s’excita la membrana.  

Quan comença a vibrar la sorra s’acumula sobre les línies nodals i s’allunya de les 
ventrals. Com més agut és el so, més línies s'observen. Aquestes línies sempre tenen 
gran simetria de formes. En aquestes superfícies les zones ventrals veïnes vibren en 
fases contràries, és a dir, una baixa i l’altra puja. Les figures varien segons la forma de 
la membrana, de l’elasticitat i de la freqüència.  

Com ja hem dit no es produeixen harmònics de la fonamental i, per aquesta raó, el so 
produït no s'associarà fàcilment a diferents notes. 
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Existeixen membranes rectangulars, circulars i d’altres formes. En les circulars, les més 
utilitzades, s’hi produeixen nodes circulars i diametrals. Per denominar-los s’usa una 
notació formada per dos dígits; el primer indica el nombre de nodes diametrals i el 
segon, el nombre de nodes circulars. Per exemple: Mode (2,1), 2 diametrals i 1 circular.   

La següent imatge mostra els dotze primers modes de vibració d’una membrana circular 
ideal. 

 

Vibració de plaques 

Les plaques es consideren semblants a les membranes ja que tenen un comportament 
acústic similar. Tot i això, aquestes presenten algunes diferències. Les membranes, com 
ja hem dit, estan fixes en tots els seus extrems i, per tant, estan sotmeses a una tensió 
necessària perquè comenci a vibrar. Les plaques, degut a la seva rigidesa, amb pocs 
punts de recolzament i sense tensió afegida ja són capaces de vibrar. A la membrana la 
força recuperadora és deu a la tensió aplicada, mentre que a la placa aquesta força de 
recuperació es deguda a la rigidesa de a mateixa placa i no a la tensió aplicada en el cop. 
Aquesta és la diferència fonamental entre les plaques i les membranes.  

Les vibracions de les campanes tenen les mateixes característiques que les de les 
plaques. 
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Vibració de barres 

Les barres són cossos rígids que tenen una notable longitud en relació a les seves 
dimensions d’amplada. Aquestes només necessiten un punt de recolzament perquè hi 
pugui existir una vibració. Tot i això, poden estar recolzades també sobre dos punts. Hi 
ha similituds entre la barra recolzada sobre dos punts i una corda fixa pels els seus 
extrems però, la força recuperadora de la corda és generada per la tensió i a les barres, 
es deu a la rigidesa del material i, a la vegada, al grossor de la peça. La freqüència 
fonamental és directament proporcional al grossor i inversament proporcional a la 
longitud de la barra. Quan són excitades poden vibrar longitudinalment, transversalment 
i també amb vibracions de torsió.  

En les barres no es produeixen parcials harmònics, no són múltiples enters de la 
fonamental. Tot i això els modes d’oscil·lació tenen freqüències bastant separades i això 
evita la producció d’un so “desagradable”. Variant la secció de la barra es poden 
modificar els modes d’oscil·lació i aproximar la sèrie de parcials a una sèrie harmònica. 
A la vegada, de la variació de la secció d’una barra en resultaran timbres diferents.  

Instruments de percussió 
 

El timbal 
 

El timbal forma part dels instruments de membrana. 
Aquest és format per una caixa semiesfèrica o 
semiovalada feta de coure o bronze, amb una 
membrana de pergamí tensa sobre ella. Està subjecta 
amb una arc de metall que s’ajusta amb unes claus. Els 
timbals més moderns consten també d’uns pedals per 
poder afinar. Per tant, l’ instrumentista pot variar la 
tensió de la membrana, variant també l’afinació 
d’aquesta.  

La membrana interessa que sigui d’igual espessor en 
tota la seva superfície però, normalment no és així, i hi 
ha algunes desigualtats. Per aquesta raó és difícil obtenir la mateixa tensió a tota la 
membrana, cosa que dificulta l’afinació i origina sobretons (que són inharmònics) d’una 
sonoritat impura i amb ressonància. Per tal que això no succeeixi, un bon timbaler 
estudia cada part de la membrana del timbal, coneixent així les part on pot obtenir una 
millor sonoritat. 

El so s’obté quan la membrana és colpejada per una baqueta, que pot ser diferent segons 
el timbre que es vol aconseguir. Al ser colpejada es produeix un so amb una tessitura 
més elevada quan , la tensió a la que està sotmesa la membrana també ho és. Segons on 
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sigui el cop, al centre o a les vores també obtenim sons diferents. Normalment s’atura la 
vibració col·locant la mà a la membrana. Molts pocs cops s’utilitza només un timbal, 
quasi sempre se’n fan servir dos, tres o fins i tot, quatre. Tampoc són de la mateixa 
mida, ja que, el petit ens dóna notes més agudes i el gran més greus.  

El bombo, el tambor i la pandereta, entre altres, formen part també dels instruments de 
membrana.   

   Els plats 

Els plats consisteixen en dos discs circulars de metall, 
lleugerament còncaus, i amb el centre foradat perquè hi passi 
una corretja de cuir.  

El seu so no té una altura determinada i, es produeix al xocar 
l’un contra l’altre. També se’ls pot fer sonar colpejant-los 
amb una baqueta i la vibració produïda es pot aturar agafant-
los amb la mà.  

Al ser colpejats el seu timbre es va formant lentament i als 0.4 segons ja ha aconseguit 
la intensitat màxima, obtenint un so estrident. El so dels plats depèn, a més de la tècnica 
emprada per a fer-los sonar, de la seva construcció (mida i material).  

El gong 

El gong és un gran disc fabricat amb metall forjat 
amb les vores corbades (normalment cap a dins), que 
es colpeja amb una maça. Generalment es penja d’un 
suport vertical. Un bon instrumentista sap amb 
exactitud on ha de colpejar per obtenir un determinat 
timbre.  
 
Té una estructura densa i això fa que les vibracions 
es transmetin poderosament. La densitat del metall 
acostuma a ser irregular i, per tant, és difícil per l’ 
instrumentista conèixer amb exactitud la força que 
ha d’utilitzar per cada cop i quina part a de colpejar.  
 
Aquestes irregularitats del metall provoquen 

alteracions del volum i del timbre. La majoria de gongs tenen una elevació, situant el 
punt en el qual s’ha de colpejar i que serà d’origen de la vibració que generarà el so, 
normalment greu. Tot i això, té moltes possibilitats de matisos, des d’un so fluix a un 
molt fort. Pot estar afinat o no. 
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El xilòfon 

El xilòfon consta d’un número de barres ressonants, de fusta o de metall, amb 
freqüències corresponents a les notes de l’escala musical i ordenades igual que el teclat 
d’un piano. Les barres estan muntades en posició horitzontal i s’aguanten sobre un 
material suau situat en els punts nodals, aquestes van disminuint de longitud del greu a 
l’agut. 

 Cada barra té un arc tallat al seu extrem i 
un ressonador tubular situat verticalment 
prop de cada barra. Cada ressonador està 
tancat per un extrem i té una longitud 
determinada per ressonar en la fonamental 
de la barra. Els ressonadors afecten de dos 
maneres diverses el so: aconsegueixen 
millorar la unió entre la barra i l’aire per 
tant, la vibració es transmet eficaçment, el 
nivell s’incrementa i el so disminueix més 
ràpid. També reforça la freqüència fonamental, però no les altres que no són de 
ressonància del tub. La vibració és la mateixa que la d’una barra lliure i la freqüència de 
ressonància de la barra es determinen segons les dimensions d’aquesta. La freqüència 
fonamental de les diferents barres corresponents als tons de l’escala musical.  

Els sons es produeixen mitjançant el colpeix de les barres amb dos martells. Els xilòfons 
es construeixen en rangs de freqüència de al fonamental entre 2 a 4 octaves. El rang de 
freqüència més usat es el que va des del Do3 a Mi7. La marimba té un funcionament 
semblant, tot i que les seves barres són més amples i no tan gruixudes. 

El vibràfon 

El vibràfon consta de dues files de barres col·locades 
sobre uns tubs ressonadors afinats, igual que el xilòfon.  

La diferència és que aquest té unes barres metàl·liques i 
que a la part superior de cada tub hi ha un disc giratori 
potenciat per un dispositiu electrònic, que va obrint i 
tancant el tub. Aquest efecte fa que la nota oscil·li i 
sembla el vibrato d’un violí.  

L’instrument té un pedal que s’utilitza per mantenir les 
notes igual que el piano. Té una sonoritat bella i delicada.  
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5. RÈGIM AUTOEXCITAT  
 
 

5.1 Generalitats 
 
 
Els instruments autoexcitats són aquells en els qual la producció del so requereix 
l’actuació continuada de l’instrumentista (per mantenir el so hi ha d’haver una aportació 
constant d’energia). Si l’actuació o aportació d’energia s’interromp, el so desapareix.  
 
L’aportació mantinguda d’energia necessita un mecanisme de regulació. Imaginem, per 
exemple, que volem fer bellugar un pèndol lleuger simplement bufant. Si bufem de 
manera contínua, el pèndol no oscil·la, sinó que es desplaça de la seva posició 
d'equilibri i s'hi queda. Si bufem de manera intermitent, podem aconseguir oscil·lació, 
però pot ser que ens demani un esforç important. Si bufem just amb la periodicitat que 
correspon a la vibració pròpia o natural del pèndol, oscil·larà amb un mínim esforç per a 
nosaltres. 
 
Agafem un exemple musical. En lloc d’un pèndol, una columna d'aire. Volem que emeti 
un La de 440Hz. Cap músic és capaç de produir una bufera intermitent de 440 
pulsacions per segon, es necessita un fenomen físic intermedi que reguli de manera 
eficaç aquesta bufera. En altres paraules, cal un mecanisme d'autoexcitació. 
  
Alguns exemples d’aquests instruments són els instruments de vent, tant els de metall 
com els de fusta, i els de corda fregada.  
 

 
5.2 Cordòfons 
 
 
Els instruments de la família de corda fregada (violí, viola, violoncel i contrabaix) 
formen part dels instruments de règim autoexcitat. En aquests, el so es produeix a partir 
de la vibració de les cordes, aconseguida amb l’arc o polsant-la amb la mà esquerra, tot i 
que en aquesta secció només tenim en compte la vibració produïda per l’arc.  
 
Tots els elements de la família de corda fregada funcionen amb els mateixos principis i 
tenen generalment les mateixes parts (les diferències físiques són causades per les mides 
dels instruments). 
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Mecanisme d'autoexcitació “stick-slip” 

El mecanisme d’autoexcitació és el que transforma l’energia contínua aportada pel 
músic (en aquest cas, en forma de moviment continu de l’arc en una mateixa direcció i 
sentit) en energia oscil·latòria que rep la corda i en produeix la seva vibració.  

Es basa en un procés físic on intervenen les propietats d’adherència entre la corda i 
l’arquet i les propietats vibratòries de l’instrument. Fruit d’aquest procés, la força que 
l’arc exerceix sobre la corda no manté sempre el mateix valor sinó que oscil·la entre un 
valor alt en la fase d’adherència i un valor gairebé negligible en la fase de fricció (com 
es veurà més endavant).  

L’acció de l’arc quan fa vibrar les cordes és un 
cicle regular anomenat “stick-slip”, és a dir, 
enganxar-se i lliscar. Això implica unes certes 
propietats de fricció. La fricció estàtica 
(enganxar-se) és més gran que la dinàmica 
(lliscar). Aquest fet és cert per a la majoria de 
superfícies seques, com també és cert per a la 
corda i l’arc; el músic posa resina a l'arc per 
incrementar la diferència entre les dues 
condicions: el coeficient de fricció estàtic és alt, 
mentre que el de fricció dinàmica és baix.  

Amb la fricció estàtica elevada, l’arc tendeix a enganxar la corda i l’arrossega per un 
moment. La deformació creixent de la corda (que passa de ser recta a presentar dos 
trams de recta) repercuteix en un increment de la seva tensió, i això genera una força 
oposada a la d’adherència.  

Quan aquesta força supera la d’adherència, la corda es deslliura de l’arc i llisca 
fàcilment amb poca fricció (fricció cinètica). La corda no s’atura quan arriba al punt 
d’equilibri, el sobrepassa fins que instantàniament adquireix un valor nul de velocitat i 
llavors canvia de sentit. A partir d’aquest moment, la velocitat de la zona de la corda 
que es troba sota l’arc comença a augmentar novament. Quan adquireix exactament la 
mateixa velocitat que aquest, deixa de lliscar respecte de l’arc i torna a començar una 
fase d’adherència, predomina la fricció estàtica, i recomença el cicle.  

Normalment, la vibració de la corda governa el cicle d’enganxar-se i lliscar: mentre la 
vibració és en la mateixa direcció que l’arc viatja, s’hi enganxa i es mou amb ell, quan 
canvia de sentit, llisca. 

El procés d’enganxa-llisca dura menys d’una mil·lèsima de segon en un violí o diverses 
centèsimes de segon en un contrabaix. Cal no confondre aquest cicle amb el moviment 
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amunt i avall de l’arc: mentre l’intèrpret està movent l’arc en una direcció, tenen lloc 
centenars de cicles “stick-slip”. Quan l’arc canvia de direcció hi ha, inevitablement, una 
petita discontinuïtat en el moviment de l’ona, que és un element clau de l’articulació del 
so dels instruments de corda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parts de l’instrument  

Les parts de l’instrument són les següents: (agafem el violí com a exemple) 

 

arcv v=

arcv v=

0v =

arc cordaF →

tensioF

llisca

  comença el lliscament

llisca

llisca

llisca

  acaba el lliscament

Evolució de les forces sobre el tros de 
corda que es troba sota l’arc 

Evolució de la velocitat del tros de corda 
que es troba sota l’arc 
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Seguidament, descriurem les parts més importants per la producció sonora en els 
cordòfons, que són les cordes, el pont, l’ànima, la caixa i l’arc. 

Les cordes 

El to d’una corda que vibra, com hem vist anteriorment, i segons les lleis de Mersenne, 
depèn de tres coses: la tensió de la corda, el material de què està feta i la llargada 
d’aquesta. En els instruments de corda fregada, el luthier influeix en el to triant el 
material i la longitud màxima. L’intèrpret, per la seva part, té el poder de canviar la 
longitud de la corda. Això ho fa amb els dits de la mà esquerra, per fer les diferents 
notes, i també triant la longitud màxima, durant el procés d’afinació. Amb l’arc, a més a 
més, es pot variar lleugerament l’afinació segons la pressió que s’exerceix sobre la 
corda. 

Ara bé, la vibració de les cordes se sent molt poc: les cordes són primes i llisquen 
fàcilment per l’aire sense pertorbar-lo, i una ona sonora és una pertorbació de l’aire. Per 
exemple, un violí o una guitarra elèctrics, sense amplificar, quasi no se senten. Són el 
pont i el cos de l’instrument els que transmeten part de les vibracions de les cordes cap a 
l’aire, amplificant-les. 

El pont  

El pont és l’encarregat de transferir part de l’energia de les vibracions de la corda cap al 
cos de l’instrument. És molt eficient per transmetre vibracions entre un i quatre kHz, 
que és la franja per a la qual l’oïda humana és més efectiva.  
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Es pot reduir l’efectivitat del pont posant-li una sordina, i serveix perquè l’instrument 
soni més fluix i menys brillant de timbre.  

 

El pont es troba a la caixa, entre els forats amb forma de f. Aquests forats tenen dues 
funcions diferents. Una és connectar l’aire de dins amb el de fora (les conseqüències 
d’aquest fet les expliquem més avall). L’altra és conseqüència de la seva llargada: la 
part de la caixa entre els forats f pot moure’s més fàcilment que la resta de fusta del cos 
de l’instrument, perquè els forats permeten una millor vibració de la fusta que els 
separa.  

L’acció del pont és essencial per al timbre de l’instrument. La seva mida i funció s’han 
anat desenvolupant al llarg dels anys.  

 

L’ànima i la barra dels greus 

Dins la caixa, sota la part del pont on hi ha les cordes més primes hi ha l’ànima, un tros 
cilíndric de fusta que va de davant a darrere, connectant les dues parts del cos. L’ànima 
està fixada i té dues funcions: contrarestar la tensió de les cordes per mantenir la 
distància dins la caixa, i transmetre la vibració de la tapa superior a la tapa inferior.  
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L’ànima entra en ressonància amb les 
vibracions del pont, les transmet a l’aire 
intern i la caixa les amplifica. Aquesta 
connexió de l’ànima amb la part 
posterior de la caixa limita 
considerablement el moviment del peu 
del pont sota les cordes agudes (al 
dibuix, de color groc). Com a 
conseqüència, quan l’arc fa moure la 
corda, el pont tendeix a pivotar al voltant 

del peu sota les cordes agudes.  

La situació de l’ànima és molt important perquè elimina els harmònics que canviarien el 
timbre de l’instrument.  

Sota el peu del pont que suporta les cordes greus hi ha una tira de fusta llarga i prima 
enganxada, anomenada la barra dels greus, quasi paral·lela a les cordes.  

La pota greu del pont és més lliure de moure’s, i el seu moviment és el que transmet 
l’energia de les cordes a la cara superior de l’instrument. La barra dels greus ajuda a 
transmetre aquesta energia a una extensió més gran de fusta. Com pot veure’s en el 
dibuix, l’amplitud del moviment és més gran per les cordes greus. Aquest fet és 
desitjable per l’equilibri dels greus, ja que l’oïda humana és més sensible als aguts, i 
perd part de les freqüències greus.  

La caixa  

La caixa és el cos de l’instrument: les cares de davant i darrere, tancada pels costats, i 
l’aire interior. Tots aquests elements serveixen per transmetre la vibració del pont cap a 
l’aire del voltant de l’instrument. La part més important de la caixa és la cara superior.  
Tant la cara superior com la inferior estan fetes per tal que puguin vibrar amunt i avall. 
En la caixa és on es generen les ressonàncies a partir de les vibracions que es transmeten 
pel pont. A més, tenen un nombre de ressonàncies; a certes freqüències vibren més 
fàcilment.  
Aquestes freqüències s’identifiquen amb les figures de Chladni. Aquestes figures, 
desenvolupades en l'apartat de les percussions, mostren les vibracions pròpies de la 
caixa. 

Les característiques (gruix, forma...) de les cares de la caixa és molt important per les 
propietats de l’instrument final. Les figures de Chladni proporcionen una 
retroalimentació al constructor durant el procés de polir la fusta i determinar les mesures 
finals de l’instrument. 
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Els modes de la cara superior són més 
complicats que els de la inferior degut a la 
presència dels forats en forma de f (que 
fan la cara més flexible) i la barra dels 
greus (que fa la cara menys flexible). La 
barra dels greus, a més, trenca la simetria 
per la majoria de modes de la cara 
superior. 
 
Les figures de Chladni poden formar-se 
de tres maneres diferents: en primer lloc, 

la cara es pot fer ressonar amb una ona sonora afinada en la freqüència del mode 
desitjat. En segon lloc, passant l’arc. I finalment, també es pot excitar la cara per 
mètodes mecànics o electromecànics en la freqüència del mode desitjat. 

L’aire de dins la caixa també és important en la transmissió de la vibració, especialment 
per el registre greu de l’instrument. Pot vibrar una mica, com l’aire de dins d’una 
ampolla quan s’hi bufa pel forat. Per exemple, en un violí, si hi cantes una nota 
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semblant a un Re4 i acostes les orelles als forats en forma de f, es pot sentir l’aire que 
ressona. Això s’anomena la ressonància de Helmholtz.  

La ressonància de Helmholtz es produeix quan tenim un contenidor de gas 
(normalment aire) amb un forat obert. L’aire de dins i el de fora que és prop del forat 
vibren a causa de l’elasticitat del medi.  

Quan es comprimeix l’aire, la seva pressió incrementa i tendeix a expandir-se fins al seu 
volum original. Considerem una pertorbació d’aire al coll d’una ampolla quan hi bufem. 
L’aire que hi introduïm comprimeix l’aire intern, però, quan aquest s’expandeix i arriba 
a la seva posició original, el seu impuls l’expulsa a fora del cos una distància petita. 
Això crea una diferència de pressió amb l’aire de dins del cos, que llavors aspira aquest 
aire de tornada. Així, pot vibrar com una massa en una molla.  

L’aire dins el cos dels instruments de corda funciona quasi igual que dins d’una ampolla 
amb aire. Tot i això, és un cas una mica més complicat, perquè el cos pot augmentar una 
mica quan la pressió de l'aire augmenta dins, i perquè l’aire dins els forats en forma de f 
és més difícil de visualitzar que el coll d’una ampolla. Així és com la vibració es 
transmet a l’aire exterior. 
 
L’arc 

 

És l’element que produeix la vibració en la corda, el que comença tot el procés. L’arc 
consta de tres elements; la part de fusta flexible, una part que toca la corda, que està feta 
de pèl de cavall (o substitut sintètic) i un mecanisme senzill que estira les cordes i regula 
la tensió de la part de fusta.  
 
L’ús de l’arc és molt important per al so dels instruments de corda perquè permet 
produir una nota sostinguda amb un volum constant o variat, segons l’elecció de 
l’instrumentista. Hi ha una altra diferència important entre la corda polsada i la fregada. 
Una corda polsada perd ràpidament els seus harmònics alts i, després de pocs segons, 
quasi tota l’energia restant en la corda es troba en la seva fonamental. El fregament amb 
l’arc aporta energia contínuament i manté la força en els harmònics superiors. 
 
Aquesta gràfica il·lustra una nota La 440Hz (nota fonamental, és la línia inferior de la 
gràfica, representada per un color més intens) tocada per una viola. Té dues seccions 
molt diferenciades. La primera, tocada amb arc, mostra un clar manteniment de 
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l’energia i una presència superior d’harmònics que la segona. Aquesta, separada de la 
primera per un curt interval de temps, és un pizzicato, una corda polsada, que mostra un 
cop inicial i la posterior pèrdua d’energia. 
 
Cal destacar que els instruments de corda fregada tenen un so molt ric, degut a la gran 
presència d’harmònics. 

 
Figura 9. Viola La 440Hz. Contrast arc-pizzicato 

 
L’arc, des del punt de vista de l’intèrpret, es divideix en tres parts: la part superior 
(punta), la part mitjana (mig) i la part inferior (taló), que és la zona de l’arc on es pot 
posar més pressió i, per tant, el so pot ser més fort i brillant. Hi ha múltiples maneres 
d’usar l’arc que permeten produir diferents articulacions i efectes sonors. Els músics, 
abans de tocar, freguen l'arc amb una resina que serveix perquè les crineres de l'arquet 
s'agafin millor a les cordes. Aquesta resina té unes propietats ben particulars ja que, 
quan l'arquet llisca lentament per les cordes, l'adherència és molt gran, mentre que, quan 
s'interpreten passatges ràpids, per contra, actua com un lubrificant, ajudant a l'intèrpret. 
 
La força de l’arc és important perquè, per una velocitat i posició de l’arc donades, 
només hi ha un registre determinat de pressió que mantindrà el moviment d’enganxa-
llisca. Com més força aplicada, s’exciten més harmònics superiors i el so és més brillant 
i ric. Per a una velocitat fixada, la força requerida és lleugerament més alta com més 
t’apropes al pont. Més lluny, el registre permès es torna més estret i s’ha de fer un ús de 
la pressió exercida més precís.  
 
La següent gràfica mostra  un La 440Hz interpretat per una viola. És una nota 
mantinguda al llarg del temps. Al començament s’exerceix poca pressió – té clarament 
una presència inferior d’harmònics, fins i tot hi ha harmònics que al principi no hi són-, 
mentre que mica en mica s’aplica més pressió, de manera que el so no només és més 
fort – el vermell és més intens- sinó que també va adquirint més harmònics.  
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Figura 10.  Viola contrast piano-forte 

 
La pertorbació ideal produiria tots els harmònics, excepte aquells que tenen un node al 
punt de contacte. Ara bé, com que una corda real té una certa tensió, la pertorbació no és 
mai perfecte i la seva forma limita el nombre d’harmònics superiors. Passant l’arc amb 
més pressió (habitualment més a prop del pont) dóna una pertorbació més nítida, amb 
més harmònics aguts i un so més brillant.  
 
La qualitat del so, doncs, es pot canviar considerablement segons el lloc per on l’arc 
frega la corda. Si es toca a prop del pont (“sul ponticello”), el so és més brillant i amb 
més harmònics. Si es toca més lluny del pont (“sul tasto”), el so és més fosc, i amb 
menys contingut harmònic. És un concepte que va directament relacionat amb les 
dinàmiques: a prop del pont és més fort, i com més lluny del pont, més piano. La gràfica 
que en sortiria, doncs, seria semblant a la que s’acaba de mostrar. 

El Timbre vibrat 

Una qualitat sonora interessant, molt important i quasi específica dels instruments de 
corda fregada és el timbre vibrat, que és en gran part a causa de la resposta acústica de 
la caixa. 

Quan es toca una nota amb una freqüència particular, alguns harmònics coincideixen 
amb les ressonàncies i, per tant, són amplificats en el so resultant, mentre que els altres 
són més febles. 

Considerem ara quan l’intèrpret mou endavant i endarrere el dit que limita la llargada de 
la corda. Aquest fet provoca un to vibrat: el to de la nota varia regularment amunt i 
avall. Com que varia, els harmònics de la nota també ho fan, i canvien de transmetre’s 
bé, a causa de la ressonància, a tenir una transmissió feble (o viceversa). Això significa 
que l’espectre de la nota resultant varia durant el vibrat, fent el so més interessant. El 
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vibrat i l’atac d’una nota són les dues característiques que ens ajuden a determinar el so 
dels instruments de corda fregada.  

La gèfica següent mostra una nota, un La 440 Hz, interpretada per una viola. Aquesta 
nota és al principi, sense vibrar, i en un punt determinat és vibrada. Al variar 
lleugerament la freqüència fonamental, els harmònics també varien, i és important 
remarcar que els harmònics superiors són els que fan un recorregut més gran. 

 

 
Figura 11. Viola contrast no vibrat-vibrat 

 
Classificació dels instruments de corda fregada 
 
Es troben en aquest grup el violí, la viola, el violoncel, el contrabaix i els seus 
predecessors. D’entre aquests trobem el rebad, rabel, quintón i molts altres. Calen segles 
de desenvolupament, experimentació i evolució dels instruments de corda fregada per 
arribar als models actuals. 

 

 

 

 

 
 

 
Dels instruments de la família de corda fregada que trobem a l’orquestra simfònica, el violí i la viola es 

recolzen sota la barbeta, el violoncel es toca assegut  i el contrabaix,  dret. 
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El violí 
 
El violí és el membre més petit de la família dels instruments de corda fregada, i per 
tant, és el més agut. Les seves quatre cordes estan afinades a una distància de quintes. 
La més greu és el Sol2, el Re3, el La3 i el Mi4.  

 

 

Va arribar a la forma en què el coneixem actualment durant 
els segles XVII i XVIII, i no ha sofert cap canvi important 
posteriorment.  

Les quatre cordes es 
recolzen sobre un pont alt i 
arquejat, que permet que 
puguin sonar dues cordes 
alhora, i tres o quatre quasi 
simultàniament, com a 
acords (fet extensible a tots 
els membres de la família). 

Un violí, de llargada, 
mesura uns 60 cm, mentre 

que la llargada neta de les cordes (des del pont fins al 
final del batedor) és d’uns 32 cm. L’instrument es 
recolza a la part esquerra del cos, i la mà dreta agafa 
l’arc. La part més ampla de l’instrument s’agafa entre 
l’espatlla esquerra i la barbeta, i els dits de la mà 
esquerra premen les cordes.  

 
La viola 

 
La viola és la veu contralt de la família de corda i fa el 
paper de tenor en el quartet de corda. És un instrument 
més llarg que el violí i, té un so més càlid, més nasal i 
no tan brillant.  

Està afinada una quinta per sota seu, i també amb una 
distància de quintes entre cordes: Do2 (130,8Hz), Sol2, Re3, i La3 (440Hz).  
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Una característica molt important de la viola és que a causa del seu registre intermedi, 
s’escriu amb clau de do en tercera. És una clau poc usual, ja que els instruments aguts 
s’escriuen en clau de sol i els greus en fa. 
 
Les diferències físiques entre la viola i el violí són poques, així com la manera de tocar-
se. Des del punt de vista de l’intèrpret són diferents, però pel que fa a la producció 
sonora són iguals.  

El violoncel 

El cello, o violoncel és el segon instrument més gran de la família. Es fa servir tant com 
per instrument melòdic com a baix. Com la resta dels instruments de la família s’usa en 
música de cambra i orquestral.  

El cos del cello fa uns 76 cm de llargada i és molt més gruixut que el cos del violí o la 
viola. El cellista està assegut, amb el cello entre les cames, que es recolza a terra amb 
una pica.  
 
Les cordes estan afinades també a distància de quintes, començant pel Do1 (65.4Hz), 
Sol1 (98Hz), Re2 (146.8Hz), La2 (220Hz) , si està afinat amb el mateix temperament que 
el La3(440Hz) estàndard.  
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El contrabaix 

El contrabaix és l'instrument més gran (de mida molt variable, però aproximadament 
1,85 m) i greu de tots els de la família de corda fregada.  

El contrabaix estàndard té quatre cordes, i 
un registre des d’un Mi0, una octava sota 
el cello, fins unes tres octaves per sobre, 
encara que alguns instruments tenen cinc 
cordes per fer el registre més extens pels 
greus.  
 
Les cordes estan afinades a una distància 
de quarta, partir del Mi0, La0, Re1, Sol1. 
Sonen una octava més greu de les notes 
escrites: 
 
 

 
L'arc del 

contrabaix és més curt i pesant que el dels 
altres instruments de la família, això fa 
que en general no sigui tan apropiat per 
aconseguir uns cops d'arc àgils i de 
sonoritat brillant. 

És un instrument de poca agilitat, poques 
vegades solista, però molt important en 
l’orquestra, on proporciona un 
recolzament sòlid als baixos.  

A causa de la gran tensió i massa de les 
cordes, el dispositiu d’ajustar-ne la tensió 
és complex i més elaborat que en els altres 
instruments. 
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5.2 Aeròfons 
 
 
Els instruments de vent fusta (flauta, clarinet, saxo, fagot i oboè) i de vent metall 
(trompeta, tuba, trompa, trombó) formen part dels instruments de règim autoexcitat. En 
aquests instruments el so es produeix per la vibració de la columna d’aire que hi ha al 
seu interior. La vibració de la columna d’aire és longitudinal.  
 
En el cas dels instruments aeròfons, és necessari veure prèviament els modes propis de 
vibració dels tubs d'aire, perquè com que el funcionament dels aeròfons és autoexcitat 
no se n'ha parlat en el règim lliure. Tot i que els aeròfons sovint són de règim 
autoexcitat, es podria concebre un instrument de vent que funcionés en règim lliure. Per 
exemple, a base de tubs cilíndrics en els que s'hagués de picar per un dels extrems. 
  
En els instruments aeròfons, és interessant que els modes siguin harmònics per afavorir 
el mecanisme d'acoblament (explicat més endavant). 

 
Modes propis de les columnes d’aire 
 
Quan parlem de la vibració de columnes d’aire tancades en un tub, hem de diferenciar 
dos casos: els tubs oberts en els dos extrems (anomenats tubs oberts), i els tubs tancats 
en un extrem (anomenats tubs tancats). En l'extrem d'un tub tancat, l’ona sonora 
produeix sempre un node de la vibració de la columna d’aire, és a dir, produeix un punt 
d’amplitud d’ona nul·la (no hi ha oscil·lació). Si un tub és obert, la columna d’aire vibra 
amb la seva màxima amplitud d’ona en els extrems (s'hi produeixen ventres). Les 
obertures al llarg del tub donen lloc als ventres. 
 
En els tubs cilíndrics oberts el so fonamental es 
produeix quan la vibració té un node al centre i un 
ventre als extrems. Com que la freqüència és igual a la 
velocitat partida per la longitud d'ona ( f = V/λ), i 
sabent que la distància entre dos nodes o ventres 
consecutius és de mitja longitud d'ona (λ/2), deduïm 
que λ = 2L (dos vegades la longitud del tub). Per tant, f1 = V/2L. En els tubs cilíndrics 
oberts, és possible produir tots els harmònics del so fonamental (2f1, 3f1, 4f1, etc.). El fet 
que el tub sigui obert en els dos extrems, significa que la pressió als extrems és més o 
menys igual a la pressió atmosfèrica. Els extrems són nodes si ens referim a la pressió 
acústica perquè aquesta no ha sofert canvis (es l’atmosfèrica). Normalment un node del 
moviment de les partícules de l’aire coincideix amb un ventre de la pressió. Així doncs, 
els extrems seran ventres de velocitat en la vibració de la columna d’aire. 
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Aquest gràfic ens mostra les variacions de pressió i densitat de l’aire pels primers cinc 
harmònics en un tub cilíndric obert.  

 

 

 
En els tubs cilíndrics tancats, com que s'hi produeix 
un node de la velocitat de l’aire a l'extrem no obert, la 
longitud d'ona és igual a 4L, ja que la longitud del tub 
a de ser com a mínim λ/4. Per tant, f1 = V/λ = V/4L. 
En l'extrem obert no s'hi pot produir un node, així 
doncs, els harmònics corresponents a aquests nodes 
no es poden produir. Per tant, en els tubs tancats 
només hi apareixen els harmònics imparells: f1, 3f1, 
5f1, 7f1, ... En l’extrem del clarinet la pressió és atmosfèrica (per tant hi ha un node de 
pressió), però a l’extrem de l’embocadura, la pressió assoleix els valors més alts (hi ha 
un ventre de pressió). Si parlem de vibració de la columna d’aire, a l’extrem del pavelló 
hi ha un ventre (les molècules són lliures de moure’s dins i fora de la campana i a 
l’extrem de l’embocadura hi ha un node). 
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L'anàlisi anterior es refereix només als tubs cilíndrics. En els instruments musicals, 
però, també s'empren tubs cònics. El comportament vibratori d'aquests últims és molt 
més complicat. Aquí se'n fa només una descripció breu. 
 
Una columna cònica d’aire produirà la mateixa freqüència fonamental que un cilindre 
obert de la mateixa longitud i també produirà tots els harmònics. Per això, l’oboè (que té 
la aproximadament la mateixa longitud que la flauta) té el registre proper al de la flauta i 
pot vibrar en tota la sèrie harmònica (no només en les freqüències imparells com el 
clarinet).  Les columnes còniques es troben en instruments com el saxofon, l’oboè o el 
fagot.  

 

Els gràfics mostren els patrons d’ona estacionària en tres columnes d’aire simples: un 
cilindre obert (flauta), un cilindre tancat (clarinet) i un con (oboè). La línia vermella 
representa la pressió de l’aire i la blava la velocitat de l’aire. En aquests tres gràfics la 
freqüència de vibració és la mateixa, tot i que en el tub cònic la forma de l’ona sigui 
diferent. Com veiem en la mateixa freqüència la vibració en la flauta té una longitud 
d’ona de 2L (L és la longitud del tub). En canvi en el clarinet és de 4L. Aquesta és la 
causa que el clarinet (que té una llargada més o menys igual que la de la flauta)  pugui 
tocar una octava més avall.   

Els instruments de vent fusta només utilitzen els primers harmònics de la columna 
d’aire. En aquests instruments el to del so augmenta a mesura que destapem les claus 
que hi ha al llarg del tub (reduint així la llargada de la columna d’aire). En canvi, els 
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instruments de vent metall utilitzen un gran nombre d’harmònics i utilitzen vàlvules o 
vares per augmentar la llargada de la columna d’aire (per baixar el to del so).  

 

El comportament de columnes d’aire en vibració dins els tubs es podria resumir en un 
les particularitats següents:   

• La freqüència de la fonamental és inversament proporcional a la longitud del tub 
(com més gran és la longitud, més petita és la freqüència). 

• La freqüència és directament proporcional a la velocitat de propagació de l’ona 
(com més velocitat, més freqüència). 

• Quan dos tubs tenen igual longitud, el tub obert produeix una freqüència doble que 
el tancat (amb la mateixa velocitat de propagació). 

• Els tubs oberts produeixen tota la sèrie d’harmònics, els tancats només els imparells. 

• La longitud als tubs oberts és igual a λ/2; als tancats és igual a λ/4. 

A l’hora de mesurar la freqüència s’han de tenir en compte que per exemple la columna 
d’aire que vibra sobresurt una mica pels extrems del tub (per tant la longitud de la 
columna és més gran que el tub). A més, la freqüència varia amb la temperatura (quan 
aquesta augmenta, augmenta la velocitat de propagació i de retruc, la freqüència). 

 

Mecanismes d’autoexcitació (fenòmens físics) 
 
Per fer vibrar l’aire, necessitem algun dispositiu que ens ajudi a provocar la vibració.  
Els instruments de vent funcionen com a un únic sistema vibrant, però per 
comprendre’n el funcionament podem dividir-los en dues parts: el dispositiu 
d’autoexcitació i la resta de l’instrument. L’embocadura dels instruments (situada a 
l’entrada del tub) funciona com a mecanisme d’autoexcitació i fa la mateixa funció que 
l’arc en els instruments de corda.  El mecanisme d’autoexcitació també es pot dividir en 
mecanisme primari i mecanisme secundari o d’acoblament.  



                                                                                                                  Ciència i Música 

50 

El primer es refereix al procés físic de transformació de flux d’energia constant en flux 
polsant que té lloc al dispositiu d’autoexcitació i en el qual les característiques físiques 
de la resta de l’instrument no participen. El resultat d’aquest mecanisme és un flux 
oscil·lant però de freqüència no massa estable.  
El mecanisme d’acoblament és el que aconsegueix estabilitzar aquesta freqüència, i es 
refereix al control per part de la resta de l’instrument d’aquesta autoexcitació primària. 
Perquè aquest últim mecanisme sigui eficaç cal que els modes propis lliures de 
l’instrument sense dispositiu no siguin excessivament inharmònics. 
 
Mecanismes primaris 
 
Segons si es tracta d’instrument de bisell o de llengüetes, es distingeixen dos 
mecanismes primaris diferents: el mecanisme de Karman i el de Bernoulli. 
 
El mecanisme de Karman consisteix en el següent: quan 
l’aire incideix sobre un obstacle (com el bisell) amb 
velocitat suficient, no es divideix suaument, sinó que 
tendeix a formar un remolí a banda i banda.  La pressió 
creada per la interacció amb la vora tendeix a empènyer 
el flux d’aire que ha quedat a la part inferior cap a dalt i 
el de la part superior cap a baix. Les oscil·lacions que 
produeix, força inestables, tenen una freqüència directament proporcional a la velocitat 
de l’aire i inversament proporcional al diàmetre de la vora.  
 
El mecanisme de Bernoulli es basa en l’efecte de 
Venturi, que consisteix en l'aparició d'una depressió 
quan un fluid (en el cas musical, l'aire) que circula per 
un conducte passa per una zona estreta. Quan l’aire és 
forçat a través d’un conducte estret, guanya velocitat. 
Com a conseqüència, la pressió baixa en la mateixa 
zona (principi de Bernoulli). La baixada de pressió xucla les parets de la zona estreta. Si 
aquestes no són rígides, s’apropen, i redueixen encara més el pas d’aire, la qual cosa 
reforça el fenomen. Un exemple quotidià fora del context musical és la tendència a 
xuclar dels trens d’alta velocitat: apropar-s’hi implica reduir la secció de pas de l’aire 
proper al tren (i que és arrossegat pel seu moviment) i per tant, originar una depressió 
que ens pot empènyer cap al tren.  
 
El bisell 
 
Els instruments de bisell es basen en el mecanisme de Karman per originar la vibració 
(excitar la columna d’aire del tub de l’instrument).  
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Es bufa una capa prima d’aire contra una vora esmolada 
(bisell). L’aire a vegades va més cap a un costat de la vora, 
altres vegades més cap a l’altre. Quan la vora esmolada està 
situada a l’extrem d’un tub, el corrent d’aire comença a 
saltar d’un costat a l’altre de la vora, a la freqüència 
ressonant del tub: quan la pressió comença a ser alta dins 
del tub, el flux d’aire es desvia més cap a fora de la vora 
afilada, i quan la pressió dins del tub és baixa, el flux d’aire 
es desvia més cap a dins. 
 
Si canviem la posició del llavi inferior en 
l’embocadura aconseguim variar la mida del 
forat que s’obre a l’atmosfera i canviar 
l’angle d’incidència de l’aire.  Aquestes 
variacions canvien la grandària del forat 
obert a l’exterior. Això fa canviar 
lleugerament la freqüència de la vibració.  

Llengüetes 

Les llengüetes de canya, per la lleugeresa del seu material i la seva elasticitat, són 
sistemes vibratoris i, per tant, tenen un període de vibració propi (és aproximadament el 
què s’escolta quan el els instruments fan un “gall”). Si no són excessivament rígides, 
s’adapten fàcilment a la freqüència de la nota fonamental del tub al qual es troben 
unides, o a les freqüències dels harmònics corresponents. Quan baixa la pressió, la 
canya tendeix a tancar-se i deixa passar menys aire i, quan la pressió és alta, s’obre i en 
deixa passar més. En els instruments de  llengüeta la vibració es crea precisament fent 
passar l’aire pel forat estret creat per les canyes (seguint el mecanisme de Bernoulli).    

Durant la fase inicial, l’atac, la canya fa la transició de la seva pròpia freqüència 
d’oscil·lació a la freqüència de la columna d’aire de l’interior del tub. Aquesta fase de la 
vibració és important, perquè determina el timbre dels instruments. Les embocadures de 
canya són sovint complicades, perquè combinen la  mecànica de sòlids (les llengüetes), 
amb la mecànica de fluids (l’aire). Així doncs, el disseny de la canya és molt important 
per a l’acústica dels instruments. 
 
Les llengüetes de canya poden ser simples (clarinet i saxofon) o dobles (oboè i fagot).  
Les llengüetes de doble canya s’assemblen molt en la manera d’actuar, als llavis de 
l’instrumentista en els instruments de vent metall. En aquests instruments, la freqüència 
de vibració dels llavis també s’adapta automàticament a la freqüència de la nota 
fonamental del tub i els seus harmònics, els quals estan determinats mitjançant la 
pressió dels llavis i l’aire.  
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En tots els instruments de canya, aquesta es comporta com un oscil·lador conduït per la 
diferència de pressió entre l’interior (pr, reed pressure) i l’exterior (pm, mouth pressure).  
 
Un oscil·lador simple seria una aproximació a aquest model d’embocadures, on 
l’equivalent a la canya seria la molla. En un instrument real, s’han de tenir en compte 
factors com la inèrcia, la humitat de la canya, etc.  
 
La oscil·lació produïda per la diferència de pressió fa que la canya faci més gran o més 
petit el pas de l’aire per un conducte estret, que produeix en el flux un efecte de Venturi. 
Considerant que la dinàmica de la canya ve determinada per la diferència de pressions, 
podem dir que el moviment de la canya serà proporcional a aquesta diferència. 

 

 
 

[z és la posició de la canya (m) ; pm i pj són les diferents pressions dins i fora la canya 
(Pa) ;  ks és la rigidesa de la canya (N/m3)] 
 
Podem trobar la fórmula matemàtica que permet calcular el volum de flux que entra a 
l’instrument, q (m3), a partir de magnituds relacionades amb les dimensions i 
característiques de l’embocadura de canya. El volum d’aire es calcula respecte la 
velocitat, considerant aquesta velocitat homogènia a l’entrada de l’instrument.  
 

                                 

      
(z és la distància entre les dues canyes o entre la canya i l’embocadura; lr és la llargada 
de la canya;  γ és el coeficient geomètric que descriu la forma de l’entrada entre les dues 
canyes o entre la canya i l’embocadura -que no és un rectangle perfecte- ; α és el 
coeficient de l’efecte Vena Contracta (el radi del flux d’aire de la secció estreta); ρ és la 
densitat de l’aire)  
 
Aquesta equació correspon a un model simplificat del comportament de les canyes, que 
no té en compte les diferències entre els dos tipus d’embocadura de canya. 
 
La principal diferència entre els instruments de canya simple i els de canya doble és que 
existeix una desigualtat entre la pressió al principi de la canya i la pressió acústica al 
principi del tub. Això és degut a la forma del conducte estret per on passa l’aire, que 
crea pertorbacions en el flux. En el saxo i el clarinet, l’aire passa per una secció estreta 
(entre la canya i l’embocadura), però ràpidament el diàmetre del tub augmenta (el 
conducte és molt curt). En canvi, en l’oboè i el fagot, el diàmetre del conducte estret 
augmenta més suaument, allargant el conducte estret i creant un efecte de Venturi molt 
més gran i molt més difícil de controlar. 
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Llengüeta  simple 
 
En els instruments de canya simple, quan el músic comença a bufar, l’aire es mou a 
través del pas estret. L’aire tendeix a estirar la llengüeta (o canya) cap al broc, reduint el 
flux d’aire. Al mateix temps, l’aire entrant provoca un augment de pressió dins del tub, 
fet que també fa disminuir el flux d’aire. A mesura que disminueix la velocitat d’aire a 
través de la comporta, la pressió també disminueix, i l’elasticitat de la llengüeta fa que 
la comporta es torni a obrir. Quan la llengüeta està oberta, tot el procés recomença, 
creant pulsacions d’aire periòdiques. 

La canya és elàstica i es pot doblegar. La canya és la clau per produir el so. Perquè passi 
aire i que aquest vibri, es necessita un mínim de pressió entre els llavis de 
l’instrumentista i l’embocadura. Però si augmentem molt la pressió entre la boca i 
l’embocadura, l’obertura estreta per on passa l’aire es tanca. 

                
                Clarinet                                                                                          Saxofon 
 
Les embocadures del saxofon i el clarinet són una mica diferents però funcionen amb el 
mateix principi. 
 
Llengüeta doble  
 
Les dues canyes de l’embocadura són iguals i es mouen simètricament. Si considerem 
cada canya com un oscil·lador harmònic simple, la distància entre les canyes serà el 
doble de la distància entre la posició momentània d’una de les canyes i la seva posició 
de repòs. L’instrumentista pressiona la canya entre els seus llavis a pocs mil·límetres de 
l’extrem de l’embocadura. Una petita part de la canya que és dins la boca no té contacte 
amb els llavis.  
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Un cop l’aire passa entre les dues canyes, aquest és accelerat degut a la seva 
momentània difusió produïda per la seva viscositat. Això crea una àrea de baixa pressió 
que tendeix a atraure el flux d’aire cap a les parets de l’embocadura.  

 
La forma i les mides de la canya influeixen en la producció de les vibracions i la seva 
freqüència. Per exemple:  

                                                                

                                                                                              
Considerant una canya de mides donades:                    Si l’engrandim en l’extrem, la freqüència 
                                                                                       de  les vibracions obtingudes serà més baixa. 
    

                                                                                                             
                                                                                       Si la fem estreta en  l’extrem, la freqüència            
                                                                                       de  les vibracions obtingudes serà més alta. 
Llengüetes labials 
 

L’embocadura és una petita copa amb una vora on s’acomoden els 
llavis i, està connectada a un tub d’un diàmetre inferior al de la resta 
del tub. Aquesta s’utilitza en els instruments de vent metall. En 
aquest cas, la columna d’aire és excitada per l’acció de la vibració 
dels llavis de l’instrumentista sobre l’embocadura.  
 

Igual que les llengüetes de canya, els llavis determinen una secció estreta de pas d'aire 
entre la boca de l'instrumentista i l'instrument. Quan es bufa, l'aire ha d'augmentar de 
velocitat en passar entre els llavis, la qual cosa genera una depressió (efecte Venturi) 
que acaba per fer tancar els llavis. En interrompre's el doll d'aire, els llavis es tornen a 
obrir i torna a començar el procés. Els llavis, doncs, regulen el cabal d'aire que entra 
dins l'instrument. 
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Mecanismes secundaris 
 
El mecanismes d’acoblament apareixen quan el mecanisme primari s’uneix al tub 
corresponent. Els mecanismes secundaris representen la interacció entre tub i dispositiu. 
Quan un cabal d’aire s’introdueix en un tub a través de la secció d’entrada, la pressió 
acústica resultant es propaga tub enllà. En un tub sense forats, la pressió és reflectida en 
la secció de sortida del tub i torna a arribar al dispositiu després d’un interval de            
T = 2L/c (on L és la longitud del tub i c la velocitat de l’aire). El mecanisme 
d’acoblament només serà efectiu quan aquest procés de propagació i reflexió (pels 
forats o per l’extrem del tub) sigui prou intens.  
 
 
Mecanisme secundari dels instruments de bisell 

En els instruments de bisell (que utilitzen el mecanisme de Karman) es controla i es 
reforça la formació dels remolins mitjançant la desviació del doll d’aire que prové de la 
ranura i incideix sobre el bisell. Una fracció del doll d’aire que entra dins el tub 
provinent del bisell és desviada cap enfora, quan el moviment de l’aire interior del tub 
és de sortida, i és xuclada cap endins, quan el moviment de l’aire interior del tub és 
d’entrada. Aquest efecte tendeix a reforçar la vibració de la columna d’aire i se sol 
descriure com a “vàlvula de cabal”, ja que les fluctuacions de cabal a l’extrem del tub 
que interacciona amb el dispositiu són molt més intenses que les de pressió.  

 

 
Mecanisme d’acoblament del tipus “vàlvula de cabal” 

 
 
Mecanisme secundari dels instruments de llengüetes 

En els instruments de llengüeta (que utilitzen el mecanisme de Bernoulli), l’acoblament 
controla les fluctuacions de la secció entre les parets deformables que formen el 
dispositiu d’autoexcitació (les llengüetes), mitjançant les variacions de pressió a 
l’extrem de la columna d’aire que s’hi troba en contacte. Quan el comportament de les 
parets produeix un augment de la secció de pas en els moments de sobrepressió, 
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aquestes sobrepressions es veurien reforçades per l’entrada de més aire a pressió. Així 
doncs, una depressió es veuria reforçada per un tancament de la secció de pas de d’aire.  

Aquest mecanisme se sol descriure com a “vàlvula de pressió” perquè les fluctuacions 
de pressió a l’extrem del tub que interacciona amb el dispositiu són intenses, mentre que 
les de cabal són petites. 

    

 
 Mecanisme d’acoblament del tipus “vàlvula de pressió” 

Segons el comportament que tenen les llengüetes quan es produeix una depressió o una 
sobrepressió podem distingir dos grups: el de les llengüetes, les que tendeixen a 
apropar-se sota els efectes d’una depressió (s’obren quan hi ha una sobrepressió), que 
s’anomenen dispositius entrants (inwards), i les que realitzen un moviment de separació 
enfront a una depressió, que s’anomenen dispositius de llengüetes sortints (outwards).  

Els dispositius d’instruments de vent-fusta com el clarinet (canya simple) o l’oboè 
(canya doble) són exemples de llengüetes inwards, mentre que les llengüetes labials (els 
llavis de l’instrumentista en els metalls) són dispositius outwards.  

 
L’apropament i l’allunyament de les llengüetes tenen conseqüències importants sobre la 
quantitat d’aire que entra a dins del tub (quan les llengüetes s’apropen es pot introduir 
menys aire a l’instrument que quan s’allunyen). Si imaginem una situació amb una 
entrada d’aire a velocitat constant per part de l’instrumentista, unes llengüetes que es 
separen augmenten l’entrada d’aire i provoquen immediatament un augment de pressió.  
Quan aquest augment coincideix amb una sobrepressió a la secció d’entrada del tub, la 
sobrepressió es veu reforçada. En cas contrari, si coincideix amb una depressió, aquesta 
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es veuria compensada per la sobrepressió i no s’estaria reforçant el fenomen. Per tant, 
deduïm que les llengüetes inwards es mouen aproximadament en fase amb les 
fluctuacions de pressió interna (ja que així aconseguiran reforçar-les), i que, per contra, 
les llengüetes outwards mouen en contrafase a les fluctuacions de pressió interna. 

 
Instruments aeròfons 
 

 
La flauta travessera 

 
La flauta travessera és un instrument cilíndric d’aproximadament 66cm 
de llarg. La flauta és oberta en ambdós extrems (l’embocadura 
representa un extrem obert). Per tant, per descriure-la acústicament, la 
considerarem un cilindre obert.  
 
En la flauta, l’aire penetra a l’embocadura a una certa velocitat (donada 
per l’instrumentista). El treball fet per l’instrumentista en accelerar 
aquest aire, és la font d’energia de l’instrument (per tant, podem dir que 
el flautista subministra constantment energia a l’instrument). De 
l’embocadura, passa a la columna d’aire a través d’un orifici (anomenat 
llum), trobant-se amb la boca del tub i xocant contra el bisell, originant 
uns remolins que donen lloc a un flux d’aire que a vegades es dirigeix 
cap a l’exterior del tub, i a vegades cap a l’interior (creant una vibració). 
 
La freqüència de ressonància del sistema és d’un valor molt pròxim a la 
del tub. La ressonància del sistema manté constant la freqüència per 
petites variacions de la velocitat del flux d’aire, no obstant, si aquesta 
velocitat augmenta considerablement, el sistema ressonarà amb el 
primer múltiple d’aquesta freqüència.  
 
En tapar tots els forats del tub s’obté la nota Do3, que correspon amb la 
freqüència fonamental de la longitud màxima de la columna d’aire. Si 
augmentem la velocitat de l’aire, amb la mateixa posició podem obtenir 
diferents harmònics. La sèrie de notes que podem aconseguir d’aquesta 
manera s’anomena sèrie harmònica.  
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Si obrim els forats, començant per l’extrem oposat a l’embocadura, escurcem la llargada 
de la columna d’aire. Escurçant o allargant la columna d’aire aconseguim diferents 
freqüències (si disminueix la longitud, augmenta la freqüència) i, per tant, tons 
diferents. Cada cop que obrim un forat (per ordre), augmentem el so aproximadament 
en un semitò. La nota més greu de la flauta és el C4 (Do4), i pot arribar fins a tres 
octaves més amunt C7 (Do7). 
 

 
Si obrim un forat en mig del tub, creem un node de pressió, i si està en la longitud 
proporcional adequada respecte a la longitud de la columna d’aire, podem forçar 
vibració en alguna de les freqüències dels harmònics. 
 

 

 
 

 
 
Les notes del registre greu de la flauta s’obtenen obrint els forats del tub per escurçar la 
llargada de la columna d’aire (canviant la freqüència fonamental). Per tocar les notes del 
registre agut, cal primer forçar la columna d’aire a sonar en el segon harmònic, que 
coincideix en una octava per sobre la fonamental. Per fer-ho, cal augmentar la velocitat 
de l’aire. També podem facilitar-ho variant la posició dels llavis sobre l’embocadura 
(variant la distància del llavi fins a la vora).  
 
El flautí 
 
El flautí és una flauta travessera més petita que mesura aproximadament 33cm de 
longitud. Sona una octava per sobre de la flauta, i pot tocar des d’un Re5 fins un Si7. Té 
un so molt brillant i és l’instrument que toca notes més agudes de tota l’orquestra. Pel 
que fa al seu funcionament, compleix els mateixos principis que la flauta travessera.  
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El clarinet 
 
La longitud del clarinet és d’aproximadament 66cm. El clarinet té una sola llengüeta de 
canya, es fabrica de fusta i és un tub tancat quasi cilíndric. La columna d’aire del tub 

permet mantenir la vibració produïda a la llengüeta i fa que la seva 
freqüència de vibració coincideixi amb la freqüència de ressonància de 
la columna.  
 
El clarinet és obert per l’extrem del pavelló. Per l’embocadura, tot i el 
petit forat per on passa l’aire, l’hem de considerar tancat perquè les 
vibracions no es transmeten a l’exterior. El fet d’estar tancat per un 
costat obliga el clarinet a vibrar en les freqüències dels harmònics 
imparells, pel que el segon mode de vibració correspon amb una 
freqüència triple de la fonamental, que musicalment equival a una 
octava més una quinta. La sèrie harmònica del clarinet només 
contindrà, doncs, les notes dels harmònics imparells. 
 
Com ja hem vist, la “recepta” del so, pel que fa a les freqüències dels 
seus components, s’anomena espectre. Per exemple, en el clarinet, el 
Mi3 conté principalment vibracions en Mi3 (f0), però també en Si4 
(3f0), Sol#5 (5f0), etc. La presència predominant d’harmònics imparells 
en el primer registre dóna a aquest registre un so “buit” característic. 
En els registres més aguts, la presència d’alguns harmònics parells 
dóna al clarinet un timbre més “brillant”. 
 
Si obres els forats del tub, a partir de l’extrem del pavelló, acostes el 
node de pressió cap a l’embocadura (redueixes la mida de la columna 
d’aire). Cada forat obert puja el so en un semitò. Si obrim tots els 
forats de la mà dreta (la meitat del tub) obtenim la nota Do4. Aquesta 
mateixa nota s’obté en la flauta amb tots els forats tapats.  
 

 

El clarinet, l’obertura d’alguns forats pot forçar a la vibració en certs 
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harmònics o al canvi de registre. Per obtenir el registre superior (les notes agudes), cal 
forçar la columna d’aire a vibrar en el tercer harmònic (una octava més una quinta més 
amunt). Per fer-ho, el clarinet té una clau que obre un forat addicional prop de 
l’embocadura. El forat obert crea un node de pressió i força la vibració en el tercer 
harmònic.   

 
 

L’oboè 
 
L’oboè és un instrument amb embocadura de doble canya 
d’aproximadament 62 centímetres de longitud. El tub de l’oboè 
té forma cònica, així doncs, és tancat per l’extrem de 
l’embocadura. L'extensió de l'oboè va des del Si3 fins a La6, 
gairebé tres octaves més amunt.  
 
La vibració generada en la canya es propagarà al llarg del tub. 
En l’extrem del tub corresponent a l’embocadura es formarà un 
node de vibració de l’ona i a l’altre extrem (al pavelló) s’hi 
formarà un ventre. Com ja hem vist en el clarinet, en l’extrem de 
l’embocadura s’hi formarà un ventre de pressió i al pavelló un 
node de pressió.  
 
Com que l’oboè té el tub amb 
forma cònica, produirà la 
mateixa freqüència fonamental 
que un cilindre obert de la 
mateixa longitud i també 
produirà tots els harmònics. El 
registre superior és doncs 
(com en la flauta) una octava 
per sobre de la fonamental (el 
segon harmònic).  
 
Per forçar la columna d’aire a vibrar en el segon harmònic, 
l’oboè utilitza una clau prop de l’embocadura (com el clarinet). 
La realització del registre superior en l’oboè és complicada 
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perquè la col·locació òptima de la “clau de registre” varia al llarg les notes. Per això 
l’oboè incorpora més d’una clau que fa aquesta funció. 
 
La vibració produïda per les llengüetes produeix gran quantitat d’harmònics, que 
s’incrementen amb la forma del pavelló. Els efectes del pavelló es noten més en les 
notes més greus, ja que la majoria de forats estan tapats i les vibracions arriben íntegres 
a la campana. Així doncs, l’oboè té un espectre harmònic bastant complex. 
 
A l’hora d’afinar, l’oboè dóna el to de referència a l’orquestra, normalment un La 
440Hz. L’oboè no pot variar gaire l’afinació, perquè no pot allargar o escurçar el tub 
(com la flauta). L’afinació, però, varia lleugerament posant o traient la llengüeta.  
 
El corn anglès 
 
El corn anglès és un instrument de la família de l’oboè que sona una quinta per sota 
d’aquest. El seu cos més llarg i gruixut que el de l’oboè, acaba en un pavelló en forma 
de pera. En les orquestres modernes, normalment és tocat pel tercer oboista. El corn 
anglès funciona (en quant a descripció acústica) igual que l’oboè. Té embocadura de 
doble canya i el seu tub també és cònic. Pel que fa a la digitació, tenen gairebé la 
mateixa. 

 
 
 
 

 
El fagot 

 
El tub del fagot és cònic i està constituït per dos cossos paral·lels que en total 
representen una llargada d'uns 2,6 metres. L’extrem del fagot està format per una peça 
de metall rematada en punta, anomenada tudell, que té un diàmetre d’uns 4 mm, on va 
col·locada la llengüeta.  
 
La llengüeta està feta amb dues làmines de canya com la de l’oboè, però és més ampla i 
llarga.  A la part de dalt de l’instrument hi ha el pavelló. En l’extrem del pavelló, el 
diàmetre interior del tub s’ha incrementat 4cm. El diàmetre màxim és de 4cm (al 
pavelló) i el més petit és de 0,4cm (prop de l’embocadura).  
 
La seva extensió és de tres octaves i una quinta, des del Si1 fins al Fa4. El fagot és un 
con llarg, que augmenta gradualment de diàmetre. 
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La canya doble del fagot vibra en un cicle de quatre fases. 

 
Quatre fases del cicle vibratori de la canya del fagot. Les fletxes 

representen l’aire que passa a través de les canyes. 
 
La canya del fagot presenta algunes diferències amb la de 
l’oboè. Model de canya del fagot: 

 
 

El comportament del fagot és 
molt similar al de l’oboè, perquè 
tots dos tenen el tub cònic i 
l’embocadura de doble canya. 
 

 
    

 El trombó de vares 
 
El trombó de vares consta d’un tub cilíndric en forma de U, 
de 3m de llarg aproximadament, i connectat a una secció 
cònica que acaba en forma de pavelló. La seva embocadura 
té forma còncava. 
 
El so es produeix per el moviment d’un tub mòbil, anomenat vara, que llisca dins el tub 
principal per així aconseguir les diferents notes. El moviment de la vara allarga o 
escurça la llargada del tub i altera la freqüència de ressonància. D’aquesta manera 
podem obtenir sons més aguts i sons més greus. La producció del so també ve 
determinada per l’acció dels llavis, controlant la pressió de l’aire produïda per aquests 
sobre l’embocadura. Per aquesta raó el músic ha de tenir una habilitat per conèixer i 
produir la nota correcta. 
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La vara es pot moure en set posicions i cada una d’elles correspon a mig to menys que 
l’anterior. La primera correspon al tub completament tancat i la setena al tub obert. Com 
més llarg sigui el recorregut del tub la nota obtinguda serà més greu.         
 
 

 

                                 
Diagrama de les posicions de la vara d’un trombó i les seves notes. 

 
El trombó té, però, dos inconvenients. El primer és que el músic ha de fer un petit 
silenci entre cada nota, en el qual canvia la posició de la vara per produir l’altra nota. 
Per això, és molt difícil tocar peces ràpides.  
 
Es van construir també trombons de pistons i actualment existeix  un trombó amb vara i 
pistons. Podem trobar diferents tipus de trombons, el baix, el tenor (orquestra), el 
soprano i el contralt. Els més utilitzats són el tenor en Si bemoll i el baix en Sol.  

 

La tuba 
 
La tuba consta d’una embocadura que va unida a la resta del tub, que té forma cònica. 
Aquest tub fa més o menys 5m de llargada i és la part central de l’instrument.  
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Aquesta ve equipada amb 3 o 5 vàlvules, encara que, el més freqüent és fer-ne servir 4. 
La primera fa baixar un to l’afinació, la 
segona un semitò, la tercera un to i un 
semitò i la quarta, dos tons i un semitò. 
Combinant les vàlvules es pot aconseguir 
l’escala cromàtica completa. Les bombes 
són uns tubs extraïbles del cos, que 
permeten allargar la longitud de 
l’instrument, per així, aconseguir una millor 
afinació de cada posició. Aquestes es poden 
treure més o menys segons el que es vulgui.  

La tuba també té un pavelló que expandeix 
la vibració de l’aire. Si aquest és molt gran 
es produeix un so fosc i dolç, si és petit el so 
és més clar i brillant. 

Hi ha tres tipus de tubes: la contrabaixada, 
afinada en Si bemoll o Do i, amb 4 o 5 
vàlvules. La baixa, afinada en Mi bemoll o 
Fa i construïda també amb 4 o 5 vàlvules; i la tenor, afinada en Si bemoll o Do i  amb 3 
o 4 vàlvules.  

La trompa 

La trompa està formada per un tub llarg i estret de 
longitud aproximada a 4.5m, cilíndric a la part 
mitjana però que es va ampliant progressivament 
(forma cònica). Aquest es va enrotllant sobre sí 
mateix fins que acaba en un pavelló obert amb 
forma de campana. La seva embocadura és petita, 
llarga i cònica i, es col·loca en el tudell. La part 
central l'ocupen tres o quatre vàlvules generalment 
giratòries, que es manegen amb la mà esquerra.  

Com ja hem comentat, els instruments de vent 
metall es diferencien dels altres perquè la 
producció del so és controlada pels llavis del 
músic, actuant així com una llengüeta doble quan 
aquest fa pressió amb ells sobre l’embocadura.  

Variant la pressió dels llavis i la força de la “bufada” es poden produir un nombre 
limitat de notes. Aquesta limitació va desaparèixer amb el mecanisme de les vàlvules. 
Aquestes permeten variar la longitud de la columna d’aire dins del tub principal. El 
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mecanisme tanca o obre la circulació de l’aire dins unes peces addicionals que 
s’insereixen dins el tub principal. 

La trompa pot tenir tres o quatre vàlvules que 
controlen l’emissió sonora dels tres tubs addicionals, 
de diferent freqüència, permeten així tocar quasi tota 
l’escala cromàtica. La seva funció és la mateixa, en 
canvi, en la forma i recorregut són ven diferents que 
el mecanisme de la trompeta. Aquestes vàlvules o 
cilindres fan un gir horitzontal i els pistons es mouen 
amunt i avall.                            

                                              

                                                 Cilindre tancat                                 Cilindre obert 

Quan tots els cilindres estan tancats, la columna d’aire té la longitud màxima, 
aconseguint així la nota més baixa. 

La trompeta 
 

La trompeta té una longitud total aproximadament de 137 cm. Formant una volta 
completa. El diàmetre interior del tub és d’1.1cm a l’embocadura i de 11 cm a la 
campana. El tub és cilíndric en dos terços de la longitud i el terç restant té forma cònica.  
Està composta de quatre elements: l’embocadura, amb forma de copa; el tub; tres 
vàlvules i la campana. Aquesta consisteix en un augment progressiu del diàmetre del 
final del tub i, afavoreix la radiació del so cap a fora. 
 
La trompeta normalment està afinada en Si bemoll, però també pot està afinada en Do, 
Mi bemoll, La i Fa. L’extensió de la trompeta en Si bemoll és des del Mi greu en clau 
de sol fins el Si bemoll de dos espais addicionals superiors.  
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Per aconseguir les diferents notes s’usen les tres vàlvules. Les 
vàlvules dirigeixen el so per diferents tubs que formen diferents 
recorreguts, d’aquesta manera allarga o escurça aquest recorregut. 

 
La primera vàlvula està connectada a un tub mitjà i, quan es prem 
baixa un to la nota de la trompeta. La segona està connectada a un tub 
més curt, i baixa mig to la nota. La tercera, connectada a un tub més 
llarg, baixa un to i mig la nota. 
 
 

En aquest dibuix es pot veure com en prémer la vàlvula el recorregut de l’aire és va 
allargant.  

 
a) la vàlvula 
b) el cilindre        
 
c) la vàlvula una mica pressionada i les línies que mostren el recorregut de l’aire. 
d) la vàlvula més baixa i el nou recorregut de l’aire que s’ha allargat. 
D’aquesta manera,  si tenim una trompeta en Si bemoll, en prémer la primera vàlvula fa 
que Mi baixi a Re, Sol a Fa… Prement la segona, Do baixa a Si, Mi a Re sostingut… 
Així podem aconseguir quasi tota l’afinació cromàtica. Tot i això les notes que no s’han 
aconseguit s’obtenen combinant els tres pistons. Per tant, amb la combinació de dos 
pistons es pot arribar a baixar tres tons la nota.   
 
Algunes imatges que mostren diferents modes de vibració de la campana d’una 
trompeta. 

                       



                                                                                                                  Ciència i Música 

67 

La trompeta és un instrument que necessita un gran esforç per ser tocada correctament. 
Es necessita una pràctica constant que ajudi a enfortir els músculs dels llavis. A més, 
s’ha de controlar la respiració, per això, els trompetistes fan exercicis de respiració que 
ajuden a  desenvolupar el diafragma. 

 

 
Representacions del so 
 
A continuació veurem alguns espectrogrames (gràfics freqüència-temps) on hi podrem 
observar algunes de les característiques descrites en aquest apartat.  
  
Els següents dos gràfics corresponen a un La 440Hz en una flauta i un clarinet. Com 
podem observar, les freqüències més intenses sempre són les fonamentals. Veient els 
gràfics, també hi podem veure que el clarinet té més harmònics que la flauta (les cordes 
encara tenen més harmònics, com es pot veure al tercer gràfic). Recordem que el 
nombre d’harmònics condiciona el timbre de l'instrument. 
 
 

         
                      Figura 12. Flauta La 440Hz                                            Figura 13. Clarinet La 440Hz 
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Figura 14. Contrast viola-flauta 

 
El fet que el nombre d’harmònics condicioni el timbre, també el podem veure a partir 
dels gràfics de forma d’ona. Com veiem, el gràfic de la flauta és més simple que el del 
clarinet. 

                                     
            Clarinet                                                                Flauta 

 
El gràfic de sota veiem tres notes del clarinet: una del registre greu, una del registre 
mitjà i una del registre agut. El gràfic serveix per observar que com més aguda és la 
nota menys harmònics té. Aquesta és la causa de les diferències de timbre que hi ha 
entre aquests tres registres.  
En la flauta, com ja hem vist, hi poden aparèixer tots els harmònics. En canvi, en el 
clarinet els harmònics predominants són els imparells. Si ens hi fixem bé, veurem que 
per exemple en la segona nota el segon harmònic no hi apareix i, en la primera nota el 
segon i quart harmònics són gairebé inexistents.  
 

 
Figura 15.  Clarinet octaves 
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En el següent espectrograma hi veiem tres notes. La primera és un La3 (440Hz), la 
segona és un La4 i la tercera un La5.  Com s’observa, l’octava d’una nota és el primer 
harmònic i l’octava del primer harmònic, el quart. També hi podem observar que com 
més aguda és la nota, més intensa és la freqüència fonamental (en relació a les altres).  
 

 
Figura 16. Flauta octaves 

 
El gràfic que hi ha a continuació ens servirà per il·lustrar la funció del mecanisme 
secundari. L’espectrograma representa la nota que obtenim en fer sonar l’embocadura 
del clarinet (sense el tub). Si ens hi fixem bé, veurem que la freqüència no és estable, és 
a dir que varia -en l’últim harmònic es veu molt bé aquest fenomen-. Per tant, és clar 
que necessitem que aquesta freqüència s’estabilitzi, necessitem el mecanisme 
d’acoblament. En aquest gràfic també es veu molt bé que en el clarinet les freqüències 
que predominen són les imparells.  
 

 
Figura 17. Embocadura clarinet 

 
Per acabar, veurem un parell de gràfics de notes vibrades. Al començament de 
l’espectrograma, la freqüència es manté, però quan la nota comença a vibrar, la 
freqüència també ho fa.  El sonograma il·lustra molt clarament aquest fet (perquè ens 
mostra les variacions d’intensitat). 
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Figura 18. Flauta contrast vibrat-no vibrat. 
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6. CONCLUSIONS 
 
Ara és hora de fer un balanç del grau d’assoliment dels objectius que ens havíem fixat 
de bon començament. Inicialment, preteníem descriure des de un punt de vista general 
la física dels instruments musicals, sense aprofundir en conceptes massa específics. A 
més, volíem veure fins a quin punt els coneixements físics apresos a l’escola ens eren 
útils per començar a abordar aquest estudi. 
 
Creiem que hem resolt molt satisfactòriament les nostres expectatives. El treball, 
sempre des d’un punt de vista físic, té una intenció divulgativa; hi hem pogut entendre 
qüestions, en principi,  tan elementals i òbvies com ara la diferència entre so i soroll, 
que sovint, tot i ser intuïtives, no tenim tan clares. De la mateixa manera, també hem 
pogut aplicar conceptes de la física general en aspectes més concrets dels instruments, 
com per exemple els mecanismes de Karman o el de Bernoulli. Però sobretot, amb 
aquest treball hem entès millor el funcionament físic dels instruments, que era el nostre 
principal objectiu. 
 
Els coneixements que teníem prèviament, de l’assignatura de física (cinemàtica, 
mecànica, treball i energia...), han estat les bases sobre les quals hem desenvolupat el 
treball. Tot i així, per arribar a descriure el fonament físic del funcionament dels 
instruments musicals, ha estat necessari anar més enllà i veure aspectes de la matèria 
que no es tracten fins a final de 2n de batxillerat (m.v.h.s, moviment ondulatori...) i, fins 
i, tot altres vessants de la física que no es tracten a nivell de secundària.  
 
Per il·lustrar els diferents fenòmens i conceptes que s'han exposat ha estat necessari 
experimentar i mesurar. Hem inclòs exemples d'un sol instrument variant diferents 
paràmetres d'execució i també hem comparat les característiques d'instruments diferents 
fent la mateixa nota.  
 
Inicialment, vam intentar accedir a un laboratori especialitzat en prendre mesures, però, 
inconvenients de darrera hora no ho han fet possible. Així doncs, vam decidir fer les 
mesures  nosaltres mateixes, utilitzant uns programes informàtics que ens ho permetien. 
  
Per fer aquest treball no només hem comptat amb la informació de pàgines web i llibres 
diversos, i l’ajuda dels familiars, sinó que també ha estat vital l’ajuda de l’Ana Barjau. 
L’Ana, que és una gran coneixedora del tema, ens ha proporcionat informació i a la 
vegada ens ha fet “classes magistrals” explicant-nos els conceptes més complexos i el 
funcionament del software que finalment hem usat en la vessant més experimental del 
treball .  
 
El treball gira entorn d’un tema força especialitzat, motiu pel qual bona part de la 
informació és de difícil accés, no tan per la manca de fonts, sinó per la seva fiabilitat.  
 
Com tot treball en grup, ens hem trobat amb algunes dificultats. Una d’aquestes ha estat 
el repartiment de la feina, organització i fixament de terminis. Una altra dificultat, ha 
estat poder trobar-nos durant l’estiu i, al llarg del curs, durant la setmana. També ens 



                                                                                                                  Ciència i Música 

72 

hem hagut de desplaçar a Barcelona, tant per anar a l’exposició del CosmoCaixa, com 
per anar a veure l’Ana diverses vegades, suposant això una despesa de temps important. 
 
Creiem que l’originalitat del treball recau en la visió que hem donat de la música, 
abordant el seu estudi  des del punt de vista físic, usant una classificació dels 
instruments pràcticament desconeguda per la població no especialitzada i a més,  
il·lustrant la part teòrica del treball amb experiments i mesures fetes usant el software 
adequat aplicat sobre els nostres propis instruments, tocats per nosaltres mateixes. En 
resum, cal dir que ha estat molt estimulant fer una activitat de recerca que ens permetés 
fer coincidir en l’espai i el temps els nostres coneixements musicals i físics. 
 
A l’hora de desenvolupar el treball, ens va sorprendre la gran quantitat de material 
existent, que tot i ser específic, era adient pel nivell que preteníem donar-li. És a dir, ens 
ha sobtat la gran quantitat de professionals que, de manera divulgativa, intenten posar a 
l’abast del públic aquests conceptes. Així doncs, la tasca d’accedir a la informació va 
ser relativament senzilla, la principal dificultat resultà ser la selecció de la informació. 
 
La visita a l’exposició temporal “Física i música” del CosmoCaixa ens va ajudar a 
explicar les idees generals a partir de les quals orientaríem el treball. El fet que hi hagi 
exposicions sobre el tema demostra que hi ha un interès del públic per saber-ne més 
sobre aquest tema. 
 
De manera contradictòria, essent la música un art i una tècnica on la subjectivitat hi és 
molt present, és també una matèria explicable gràcies a la física, ja que la producció del 
so està condicionada pels fenòmens físics. És sorprenent que, de manera intuïtiva, els 
luthiers hagin desenvolupat al llarg dels segles instruments de tan bona qualitat sense 
ser conscients explícitament de tots aquest factors. Actualment, els físics contribueixen, 
amb els seus coneixements, en la construcció dels instruments, tot proposant 
modificacions en  algunes de les seves característiques per tal d’aconseguir una millor 
producció del so.  
 
Per començar, és imprescindible que hi hagi un cos vibrant (cordes, columnes d’aire…) 
que tingui modes propis de vibració harmònics entre ells. Cal fer notar que no és un 
fenomen que es doni amb gaire freqüència; una petita irregularitat en una corda 
suposaria la pèrdua de periodicitat en la vibració. En el cas que sigui un instrument que 
requereixi un cos ressonador (violí, piano…) cal que aquest tingui freqüències pròpies 
de vibració properes a les de l’element vibratori. En instruments com els aeròfons és 
necessari que la vibració produïda pel mecanisme primari s’adapti al conjunt del tub. 
 
Amb tot, és increïble que tot plegat funcioni! 
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