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1. Introducció, aplicacions i objectiu. 
 

1.1. Introducció. 
 
Aquest treball tracta dels ultrasons, nom amb que es coneix la franja de 
freqüències de so pel damunt de 20 kHz que ja no poden ser escoltades per 
l’oïda humana, però si per altres animals i es poden detectar amb instruments 
adequats. Els ultrasons tenen propietats molt interessants aplicables a diversos 
àmbits de la societat. 
 
El motiu pel qual vam elegir aquest tema va ser el simple fet de que ens va 
agradar la proposta del tutor, el Lluís Nadal. Ens va dir que seria un tema 
interessant i amb moltes possibilitats experimentals, que era el que buscàvem. 
 
Aquest treball consta d’una gran part pràctica, ja que hem dedicat moltes hores 
al laboratori de l’institut realitzant experiments, i una part prèvia teòrica per 
permetre al lector entendre la part pràctica. 
 
Quant a la part teòrica, cal destacar la facilitat que proporciona Internet, una de 
les eines més importants en la recerca a petita escala en la nostra societat, 
sobretot en la part d’aplicacions i teoria. També han estat de gran utilitat els 
llibres que el tutor ens va recomanar en la bibliografia, i algun altre obtingut per 
iniciativa pròpia. Tots aquests llibres els hem pogut aconseguir a les 
biblioteques de la UB i la UPC. 
 

1.2. Aplicacions dels ultrasons. 
 
1.2.1. Guia i sondeig. 
 
Els ultrasons són utilitzats per les persones, però també per animals com els 
ratpenats, que són capaços d’arribar a formar-se una imatge tridimensional del 
seu entorn gracies als ultrasons que emeten, i així guiar-se de nit sense 
necessitar la llum; o les balenes i dofins, que es comuniquen entre els 
membres de la seva espècie a grans distàncies sota l’aigua. 
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Ratpenat que detecta un insecte. 

 
 

Les persones utilitzem els ultrasons igual que els ratpenats, però per veure-hi 
sota l’aigua. L’aparell utilitzat es el sonar, instrument que emet i rep els 
ultrasons i, mitjançant un processament informàtic, ens genera una imatge 
subaquàtica, gràcies a la qual els vaixells i submarins poden detectar 
irregularitats en el fons marí, bancs de pesca, icebergs o altres vaixells i 
submarins. 
 

 
 

Sonar d’imatge. 
 

 
Sonar de detecció d’objectes. 

 
 
També alguns robots utilitzen ultrasons per guiar-se i calcular distancies, creant 
una imatge del seu entorn, i interpretant-la. 
 
1.2.2. Medicina i biologia. 
 
Un dels usos més importants dels ultrasons en la medicina és la ecografia, que 
es basa en la emissió i recepció dels ultrasons i, igual que els sonars, crea una 
imatge del medi. Tot i així, en les ecografies el so no rebota completament en 
l’objecte, sinó que es perceben les variacions en la impedància acústica del 
medi ( òrgans, ossos, nadons, etc. ) en forma de reflexions i refraccions. Per 
evitar distorsions a causa de l’angle de refracció, és essencial que les ones 
incideixin perpendicularment al teixit a estudiar, així no es produirà la refracció. 
Les freqüències utilitzades es troben entre 1 Mhz i 15 Mhz. S’ha pogut 
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comprovar que, a més freqüència, la resolució és millor, però la profunditat a la 
que arriben les ones és menor.  
 
 

 
 

Ecografia tridimensional. 
 
 

Un altre ús molt corrent és el tractament en rehabilitació, on s’utilitzen les ones 
sonores per escalfar zones corporals a temperatures de 40-50 ºC, gracies a la 
fàcil transmissió d’energia amb el medi que tenen els ultrasons. 
 
 

 
 

Aplicació d’ultrasons en una zona corporal. 
 
També són usats els ultrasons per a desfer acumulacions de calç en ronyons, 
bufeta, o en tendinitis musculars en les quals s’hi hagin format calcificacions, ja 
que les ones incidents agiten el medi i són capaces de trencar estructures 
minerals i desfer es acumulacions.  
 
Un altre ús dels ultrasons és destruir cèl·lules tumorals gracies a la cavitació 
(mirar punt 2.6.), que en destrueix les membranes i provoca la mort de les 
cèl·lules. 
 
1.2.3. Tractament d’aliments. 
 
El tractament d’aliments amb ultrasons encara es troba en investigació, però 
s’utilitzaria per eliminar microorganismes situats en els aliments sense utilitzar 
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mètodes que n’alterin l’estat (com seria el congelat, el fumat, la pasteurització, 
etc.). Es basa en la destrucció de les membranes cel·lulars, també gràcies a la 
cavitació (punt 2.6.).  
 
 
1.2.4. Aplicacions físiques. 
 
Els ultrasons en la física s’utilitzen bàsicament per a mesurar les propietats de 
l’elasticitat i la propagació del so en sòlids, les propietats físiques de líquids i 
gasos i, com a aplicació principal en la societat, la detecció de variacions en la 
densitat de l’aire, de gran interès per la navegació aèria.  
 
 
1.2.5. Aplicacions químiques. 
 
En la química, el principal ús dels ultrasons és accelerar reaccions utilitzant la 
cavitació (punt 2.6.), fet que produeix temperatures superiors a 5000 ºK i 
pressions més altes de 500 atm, ja que així permeten reaccions que no es 
durien a terme en condicions normals. L’agitació que provoquen els ultrasons 
també ajuda en les reaccions (veure punt 2.1.). 
 
 
1.2.6. Aplicacions tècniques. 
 
Un dels usos tècnics dels ultrasons és el d’emulsionar substàncies 
heterogènies, ja que al produir-se la cavitació, es trenquen les partícules de 
formes irregulars ja que les bombolletes col·lapsen al seu voltant (més 
informació al punt 2.6.), i també es mesclen les substàncies a causa de 
l’agitació produïda pel so. 
 
 
1.2.7. Altres aplicacions. 
 
Els ultrasons també son utilitzats per a detectar irregularitats en superfícies 
amb la tècnica del sonar, detecció en la obertura de portes automàtiques, 
soldadura de plàstics (transformant el so en energia calorífica), etc. 
 

1.3. Objectiu. 
 
L’objectiu d’aquest treball ha estat fer un estudi experimental sobre els 
ultrasons, tant en l’àmbit de la Física com de la Química, amb materials i 
utilitats al nostre abast. 
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2. Marc teòric. 
2.1. Què és una ona. Definició. 
 
Partint d’un estat d’equilibri, una ona és una pertorbació que transporta energia 
i quantitat de moviment però no matèria, d’un punt a un altre en el temps. Una 
ona mecànica, com ara el so, necessita un medi per propagar-se. Una ona 
electromagnètica, com ara la llum, es pot propagar en el buit. En aquest cas, la 
pertorbació és una variació del camp elèctric i magnètic. 
 

2.2. Tipus d’ones. 
 
Es poden classificar segons diferents criteris. 
 
2.2.1. Depenent de la direcció de moviment del medi on es propaga 
la ona respecte a la direcció de la ona. 
 
- Ones transversals: la pertorbació és perpendicular a la direcció de 
propagació de la ona. (Ex.: una ona en una corda.)  
 
 

 
 
- Ones longitudinals: la pertorbació és paral·lela a la direcció de propagació 
de la ona. (Ex.: pistó que comprimeix un fluid, o el so. La propagació es 
produeix per la compressió i expansió del medi per on es propaguen, i la 
elasticitat d’aquest permet que cada partícula transmeti la pertorbació a la 
contigua).  
 

 
- Ones combinades (longitudinals i transversals): es tracta d’ones com les 
onades superficials en un líquid. Per exemple les que es  creen, quan s’empeny 
un líquid com a les figures següents:  
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2.2.2. Depenent de si hi ha continuïtat. 
 
- Ones harmòniques: són ones periòdiques, tenen les propietats de: 
 
Freqüència (F; quantitat d’oscil·lacions per segon; en Hertz), Període (T; 
temps que triga un punt del medi a fer un cicle complert de la ondulació; 
T=1/F), longitud d’ona (λ, és la distància que recorre l’ona fins que es torna a 
repetir la mateixa fase de la pertorbació.  
 

 
 
- Pols d’ona: un pols d’ona és un impuls que avança, sense que el segueixin 
més ones.  

 
Aquí podem veure propietats dels pols en interferències 
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2.2.3. Depenent de si aparentment es mouen o no. 
 
- Ones estacionaries: hi ha punts a l’espai on sempre hi ha nodes i punts on hi 
ha antinodes o ventres.  
 

Node: punt on la amplitud sempre és zero. 
Antinode o ventre: punt on l’amplitud és màxima. 

 
 
 

 
 
 

 
- Ones no estacionaries (ones viatgeres): es desplacen; no existeixen nodes, 
els punts d’amplitud = 0 o amplitud màxima avancen juntament amb l’ona. 
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2.2.4. Depenent del medi. 
 
 
- Ones mecàniques: requereixen un medi material per a desplaçar-se, i que 
aquest medi presenti elasticitat.  
 
- Ones electromagnètiques: són capaces de desplaçar-se en el buit, no 
necessiten un medi material. 
 
 
 
2.2.5. Depenent del nombre de dimensions ocupades. 
 
 
- Ones unidimensionals: es desplacen en línia, com en una corda. 
 
- Ones bidimensionals: es desplacen en el pla, com en la superfície d’un 
líquid. 
 
- Ones tridimensionals: es desplacen en l’espai, com el so o la llum.   
 

 

2.3. Interferència d’ones. 
 
2.3.1 Interferència a l’espai. 
 
Si dos focus emeten ones de la mateixa freqüència i amplitud, en un punt de 
l’espai podrem tenir: 
 
- Interferència constructiva: les distàncies recorregudes per les dues ones es 
diferencien en un nombre enter de longituds d’ones (0, λ, 2λ, 3λ, etc.). Aquestes 
ones es troben en fase i, conseqüentment, l’amplitud d’ona en aquest punt és 
la suma  de les amplituds de cada ona individual. 
 
- Interferència destructiva: les distàncies recorregudes per les dues ones es 
diferencien en un nombre senar de mitges longituds d’ona 
(λ/2, 3λ/2, 5λ/2, …). Αquestes ones es troben desfasades 180º i, 
conseqüentment, l’amplitud d’ona en aquest punt serà la diferència de les 
amplituds.  
 
En altres punts la amplitud tindrà un valor intermedi. 
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Ones estacionàries que interfereixen. 
 
Quan una ona es reflecteix en una regió de dimensions adequades, la 
interferència de l’ona que va i la que ve, produeixen un patró de màxims i 
mínims d’interferència fixos a l’espai i pot donar la impressió de que la ona no 
es propaga. 
 
 
2.3.2. Interferències en el temps (pulsacions). 
 
 
Quan en una regió de l’espai s’hi propaguen dues ones de freqüències que no 
es diferenciïn més d’aproximadament un 6%, l’ona resultant té una freqüència 
que és la semisuma i la seva amplitud està modulada per una freqüència que 
és la semidiferència. 
 
Per exemple, si en un punt es superposen una freqüència de 444 Hz i una altra 
de 440 Hz, es sentirà un to amb una freqüència de 442 Hz (la semisuma) amb 
una freqüència de modulació de 2 Hz (la semidiferència), que significa que 
l’orella humana sentirà quatre pulsacions per segon, ja que no es capaç de 
diferenciar la part positiva del cicle de la part negativa. 
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A dalt, les dues ones superposades. A baix, la representació de la ona resultant. 

 

2.4. Efecte Doppler. 
 
Aquest efecte consisteix en la variació de la longitud d’ona degut a la diferència 
de velocitats entre l’emissor i el receptor. Això passa ja que, al tenir una 
velocitat màxima, les ones es creen a menys distància les unes de les altres en 
la direcció del moviment, i a més distància en la direcció contraria. 
 
 

 
 

So d’una ambulància en moviment. 
 
 
Aquest efecte pot ser vist en la vida quotidiana en diverses situacions, com 
poden ser les carreres de F1, en que es nota un canvi en el to dels motors 
d’agut (en apropar-se) al greu (en allunyar-se), o un tren xiulant al passar per 
l’estació. 
 
Per entendre-ho: si posem la situació al límit, una font sonora que viatgi a una 
velocitat pròxima a la del so, crea unes ones que avançaran a molt poca 
velocitat respecte el mòbil (tot i que la velocitat de les ones respecte el medi no 
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varia, segueix sent la corresponent al medi). Si augmentés més la velocitat del 
mòbil fins a igualar o superar la velocitat de so, es trobaria amb la barrera del 
so, que no és més que una acumulació d’ones en la frontal del mòbil. Tota 
aquesta energia pot provocar desperfectes al mòbil (com passava als avions 
més ràpids de la segona guerra mundial abans de descobrir la barrera del so. 
Després es van inventar avions supersònics, capaços de resistir aquest 
impacte.). Aquest fenomen és més freqüent en exhibicions aèries d’avions 
supersònics, on els espectadors no senten els avions fins després de que els 
passin pel damunt, i a demés produeixen un so fortíssim. 
 
 

 
 

F-18 trencant la barrera del so. 
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2.5. Fenòmens que afecten a la propagació del so. 
 
- Transmissió: la velocitat amb que es transmet el so depèn de l’elasticitat del 
medi, la densitat i la temperatura. 
 
- Absorció: és la relació entre la quantitat d’energia absorbida per un material i 
la reflectida o transmesa per aquest. 
 
- Reflexió: succeeix quan una ona 
rebota amb l’objecte, i retorna en la 
direcció que venia o, si incideix amb 
un angle, rebota amb el mateix 
(exemple en el punt 3.1.5). Només 
succeeix si l’objecte es gran en relació 
a la longitud d’ona. (verd) 
 
- Difracció: es produeix quan una ona 
impacta amb un objecte, però aquest 
és petit en relació a la longitud d’ona, i 
aquesta el rodeja. (blau) 
 
- Refracció: és quan el so passa d’un 
medi a un altre (el travessa) i, a causa 
de la diferència en la velocitat de 
propagació de les ones en ell, es 
produeix una desviació en la direcció 
de les ones, l’angle de la qual depèn 
de la diferència entre les velocitats de 
propagació en cada medi. (marró) 

 

 
 

 

 

  
Esquema de la refracció produïda per 

la diferència de velocitats del so en 
els dos medis ( 1C  i 2C ). 
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2.6. Cavitació 
 
 
L’origen d’aquest fenomen es deu a que, com que la transmissió del so en un 
líquid provoca expansions i compressions d’aquest, una ona prou forta pot 
generar pressions negatives. A causa d’això les molècules comencen a 
separar-se, convertint-se en vapor, i formant “microbombolles” o cavitats.  
 
Aquestes, a causa de l’efecte del so, creixen fins a arribar a una mida crítica, i 
llavors implosionen a causa de la pressió del voltant, tornant a l’estat líquid, i 
generant gran quantitat d’energia i temperatura. Això facilita les reaccions 
químiques. 
 
Si aquestes bombolles tornen al seu estat líquid prop d’un sòlid, poden 
provocar-li grans desperfectes, ja que la pressió exercida pel líquid en esclafar 
la cavitat deixada pel vapor dona lloc a un “jet” de pressió molt alta, ja que la 
bombolla col·lapsa més lentament per la banda del sòlid. Això provoca 
picadures en la superfície, o en trenca les irregularitats.  Aquet es el motiu pel 
qual s’usen els ultrasons per emulsionar substàncies, ja que trenquen els sòlids 
en partícules molt petites. 
 
 

 
 

En aquesta imatge, feta amb una càmera de vídeo ultra ràpida, podem veure com es crea una 
bombolla prop de la superfície d’un sòlid, implosiona, i impacta contra la superfície. 
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3. Recerca pròpia. 
3.1. Experiments relacionats amb els aspectes físics dels ultrasons.  
 
3.1.1. Com utilitzar les càpsules ultrasòniques i mesurar la seva 
freqüència.  
 
 

 
 
 
Material necessari:  

- Generador de funcions. 
- Oscil·loscopi. 
- Cables. 
- 2 càpsules ultrasòniques ( emissor i receptor ) + suports. 

 
 
Procediment: 
 
La càpsula emissora es connecta al generador de funcions donant-li el màxim 
d’amplitud. La càpsula receptora es connecta a l’oscil·loscopi. 
Després d’engegar els instruments i col·locar les càpsules una enfront de l’altra, 
es varia la freqüència del generador de funcions al voltant dels 40 kHz fins que 
es detecti el senyal amb la màxima amplitud. En aquest moment s’ha d’anar 
molt en compte de no tocar el comandament de freqüència del generador de 
funcions. Amb l’oscil·loscopi es pot mesurar el temps entre dos màxims 

consecutius, que correspon al període (T), i mitjançant la fórmula
T

F 1
= , la 

freqüència de la càpsula. També podem obtenir el valor de la longitud d’ona 

amb la fórmula 
T

V λ
=   on V es la velocitat del so.  
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La velocitat del so en gasos es pot calcular aproximadament així: 

RTV
M

γ
= , on γ  es la constant adiabàtica del gas, R la constant dels gasos 

(8,31 J/Kg·mol),  T la temperatura en Kelvin, i M la massa molecular del gas en 
Kg/Mol. 
 
 
Resultats: 
 
 Hem calculat que el període de la ona era de 5 divisions a l’oscil·loscopi, i el 
temps per divisió 5x10-6 segons, donant un període de T=25x10-6 segons. La 
freqüència resulta ser de F=1/(25x10-6) = 40 000 Hz. 
 
 
 
3.1.2. Directivitat d’emissió de la nostra càpsula ultrasònica. 
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Materials: 

- Generador de funcions. 
- Oscil·loscopi. 
- Cables. 
- 2 càpsules ultrasòniques ( emissor i receptor ) + suport per l’emissor 
- Regle 
- Porta angles.  

 
 
Es tracta de determinar com varia la intensitat d’emissió d’una càpsula 
ultrasònica a una distància determinada en funció de l’angle respecte al centre 
de la càpsula. 
 
 
Procediment:  
 
Situar l’emissor sobre d’un dels suports, amb el porta angles just sota, 
horitzontalment. Utilitzarem un regle metàl·lic per situar-hi la càpsula a 30 cm, 
per mantenir-la sempre a igual distància, i posarem el 0 just sota l’emissor i el 
porta angles, de manera que el regle ens indiqui l’angle entre la frontal de 
l’emissor i la posició del receptor (veure fotografia al principi). 
Per mesurar la amplitud d’ona a cada punt, utilitzem l’oscil·loscopi, situant l’eix 
de les X al 0 i el màxim d’amplitud d’ona al 100. d’aquesta forma, podem moure 
el receptor i immediatament podrem llegir el % d’amplitud respecte el màxim 
(que serà la frontal de l’emissor). 
 
Resultats:  
 
Als gràfics següents es pot veure que la intensitat baixa quasi al 40% per un 
angle de 30º. 
  

Directivitat d'una càpsula ultrasònica
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Directivitat en coordenades polars

0 20 40 60 80 100 120

Intensitat %

10º

-10º

20º30º

-20º

40º

50º

0º

-30º-40º
-50º

 
 
 
3.1.3. Mesura de la longitud d’ona per diferència de fase.  
 
 

 
 
Material necessari:  

- Generador de funcions. 
- Oscil·loscopi. 
- Cables. 
- 2 càpsules ultrasòniques ( emissor i receptor )  
- Regle. 
- Full i llapis. 
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Procediment: 
 
Traçar una línia recta en el full, i col·locar les càpsules una davant l’altra sobre 
la línia. L’emissor s’ha de connectar al generador de funcions, perquè emeti, i al 
canal 1 de l’oscil·loscopi. La càpsula receptora es connecta al canal 2. 
Visualitzant els dos canals simultàniament es pot comparar la fase.  Observar 
la pantalla de l’oscil·loscopi i separar les càpsules, i anar marcant en el full cada 
punt en què es vegi a l’oscil·loscopi que les senyals estan en fase. La distància 
entre 2 punts de coincidència és la longitud d’ona, i pot ser mesurada amb un 
regle precís, si s’han realitzat correctament les marques en el full.  
 
Per evitar errors, es pren un conjunt de punts, i es fa la mitjana de la distància 
resultant. 
 
També es pot comprovar, mitjançant aquest procediment, que varien els punts 
si escalfem l’aire entre les càpsules o si canviem el gas per un altre de més 
dens. 
 
 
Resultats:  
 
Ens ha donat una longitud d’ona d’uns 8 mm. 
 
Punts en fase 1 2 3 4 5 6 7 8

Distància (cm) 0,8 1,7 2,6 3,4 4,3 5,2 6,1 7,0
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Mesura de la longitud d'ona
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Escalfant 

 
 
En el segon cas, el que es fa és augmentar la temperatura, i així la velocitat de 
so en l’aire creix. Com que la freqüència d’emissió no varia, la longitud d’ona 
augmenta, i per això els dos senyals es veuen desfasats a la pantalla de 
l’oscil·loscopi. 
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Ficant-hi  “gas sec” (1,1,1,2-tetrafluoroetà) 

 
En el tercer cas el que es fa és canviar el gas per on es desplaça el so. Al 
posar-hi gas sec, que és més dens, la velocitat es redueix, i la longitud d’ona 
disminueix. 
 
Tot això es pot justificar amb la fórmula:  
 

RTV
M

γ
=  

 
On  γ es la constant adiabàtica del gas, R la constant dels gasos 
(8,31 J/Kg·mol),  T la temperatura en Kelvin, i M la massa molecular del gas en 
Kg/Mol. 
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3.1.4. Interferències  produïdes amb 2 emissors. 
 
 

 
 
 
 
Material: 

- Generador de funcions. 
- Oscil·loscopi. 
- Cables. 
- 3 càpsules ultrasòniques ( 2 emissors i receptor ) + suports. 

 
 
 
Procediment:  
 
L’objectiu d’aquest experiment és detectar màxims i mínims en l’ona rebuda pel 
receptor, en variar-ne la posició d’aquest, a causa de les interferències 
constructives o destructives provocades pels dos emissors. Per a fer això, els 
hem col·locat un sobre l’altre a poca distància entre ells, perquè l’angle 
d’emissió de les càpsules no sigui molt gran, i el receptor a una distància 
mesurada. La variació de la posició del receptor la hem fet mitjançant una 
plataforma que puja o baixa gracies a un cargol sense fi. 
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Resultats:  
 
Es pot veure que apareixen màxims i mínims en la pantalla de l’oscil·loscopi. 
Això es deu a que, en variar l’alçada del receptor, canvien les distàncies 
d’aquest als emissors, i, conseqüentment, les ones arriben en diferents fases, 
produint les interferències. 
 
Dades: 
 
 
Primer experiment, a uns 10 cm: 
 
Màxim: L1 L2 Increment de L: 

2 11,2 9,9 1,2
1 10,5 9,8 0,8
0 10,1 10,1 0

-1 9,7 10,4 0,7
-2 9,7 11,4 1,7

 
Segon experiment, a uns 20 cm: 
 
Màxim: L1 L2 Increment de L: 

2 21,4 19,8 1,6
1 20,1 19,2 0,9
0 19,2 19,2 0

-1 19 19,9 0,9
-2 19,2 20,8 1,6

 
 
Com podem veure en els resultats, la diferència entre les distàncies dels dos 
emissors al receptor són d’un múltiple enter de longitud d’ona (la freqüència de 
les nostres càpsules ultrasòniques continua sent de 40 kHz i la longitud d’ona, 
d’uns 8 mm).
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3.1.5. Interferències amb un emissor i un reflector pròxim: mirall de 
Lloyd.  
 
 

 
 
 
Material:  

- Generador de funcions. 
- Oscil·loscopi. 
- Cables. 
- 2 càpsules ultrasòniques ( emissor i receptor ) + suports. 
- Reflector: planxa de fusta llisa. 

 
Aquest muntatge en Òptica s’anomena mirall de Lloyd. Nosaltres l’hem fet amb 
ultrasons. 
 
 Procediment: 
 
Col·locar l’emissor a certa alçada sobre la planxa de fusta, i el receptor davant 
de l’emissor, mantenint la planxa horitzontal sota d’aquests. Variem la posició 
del receptor mitjançant la plataforma utilitzada en el punt 3.1.4. 
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Resultats:  
 
Podem observar que en l’oscil·loscopi apareixen màxims i mínims en variar 
l’alçada del receptor. Això és degut a que les ones reflectides per la planxa, 
arriben al receptor desfasades una o mitja longitud d’ona, i causen 
interferències constructives o destructives. 
 
 

 
 
 
 
3.1.6. Màxims i mínims produïts amb una xarxa de difracció. 
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Material:  
- Generador de funcions. 
- Oscil·loscopi. 
- Cables. 
- 2 càpsules ultrasòniques ( emissor i receptor ) + suports. 
- Xarxes de difracció casolanes:  rectangles de cartró amb escletxes 

separades 1 i 2 cm. 
- Suport, pinces... 

 
Procediment:  
 
Per fer una xarxa de difracció només cal retallar en una planxa dura una sèrie 
d’escletxes d’una amplada pròxima a la longitud d’ona utilitzada (en el nostre 
cas les hem fetes d’1 i 2 cm). A continuació, col·locar la xarxa amb les 
escletxes horitzontals entre l’emissor i el receptor, i variar l’alçada del receptor 
mentre s’observa l’oscil·loscopi, per detectar-hi màxims i mínims, els quals es 

podrien calcular mitjançant la fórmula  sin( )D mλΑ =  on D es la distància 
entre escletxes, A es l’angle entre la frontal de l’emissor i el màxim, m el 
número del màxim, i  λ  la longitud d’ona. 
 
Resultats: 
 
Amb la xarxa de 2 cm els resultats no eren gaire regulars, i despertaven 
dubtes. Quan s’ha provat amb la d’1 cm d’amplada els màxims i mínims han 
estat clars i molt nombrosos. 
 
Aquest és un esquema del nostre experiment, amb una xarxa de difracció de  
2 cm: 
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I aquestes les dades obtingudes en l’experiment i les calculades posteriorment: 
 

Màxim: 

Angle calculat: 

arcsin m
D
λα ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Y calculada: 

·Y X tgα=    Y mesurada: 

4 58,21º 17,42 cm 10,3 cm 
3 39,60º 8,93 cm 7,7 cm 
2 25,15º 5,07 cm 5,3 cm 
1 12,26º 2,34 cm 2,9 cm 
0 0º 0 cm 0 cm 
-1 -12,26º -2,34 cm -2,7 cm 
-2 -25,15º -5,07 cm -4,9 cm 
-3 -39,60º -8,93 cm -7,5 cm 
-4 -58,21º -17,42 cm -10,1 cm 

 

Al intentar comprovar l’equació sin( )D mα λ= , hem topat amb que els 
primers valors coincideixen, però a partir del 3r i 4rt màxim notem una 
diferència cada cop més pronunciada.  
 
Després de buscar més informació hem arribat a la següent conclusió: 
 
El nostre front d’ones no era prou pla, al trobar-se només a uns 40 cm l’emissor 
de la xarxa. A causa d’això, els màxims més apartats es troben desplaçats 
perquè les ones no incideixen perpendicularment. 
 

 
 
 
En aquests dibuixos es pot veure el que passaria amb un front d’ones pla 
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3.1.7. Una lent de Fresnel per ultrasons.  
 
 

 
Materials: 

- Generador de funcions. 
- Oscil·loscopi. 
- Cables. 
- 2 càpsules ultrasòniques ( emissor i receptor ) + suports. 
- Lent de Fresnel casolana: feta de cartró i calculada per a ser convergent 

amb una distància focal de 10 cm. 
- Suport, pinces, ... 

 
 
De la mateixa manera que una lent òptica convergent pot formar la imatge real 
d’un objecte, una lent acústica convergent pot formar una imatge real d’una font 
sonora. Aquesta imatge es pot detectar perquè la intensitat sonora serà 
màxima comparada amb els seus voltants. 
 
Suposant que la lent acústica es comporti com una lent prima, hi ha una relació 
entre la distància de l’objecte a la lent, la distància de la imatge i la distancia 
focal, que és la següent: 

FIO
111

=+  

 
On O es la distància des de l’objecte (emissor) fins la lent, I la distància de la 
imatge (el receptor quan detecta un màxim)  fins la lent, i F la distància focal.  
 
 
Fórmula per calcular la lent de Fresnel: 
 

2
2

22
1 FmFR −

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=

λ   , on F es la distància focal i m la franja 
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Distància focal: 10 cm     Distància focal: 20 cm       Distància focal: 30 cm 
 

M 
(franja): 

Radi 
(en cm):  M 

(franja): 
Radi 

(en cm): 
M 

(franja): 
Radi 

(en cm): 
1 2,089  1 2,9473 1 3,6065 
2 3,657  2 5,1322 2 6,2690 
3 4,771  3 6,6608 3 8,1220 
4 5,703  4 7,9225 4 9,6440 
5 6,531  5 9,0299 5 10,9736 
6 7,291  6 10,0342 6 12,1739 
7 8,002  7 10,9637 7 13,2802 
8 8,677  8 11,8363 8 14,3142 
9 9,323  9 12,6635 9 15,2906 

10 9,946  10 13,4537 10 16,2198 
 
Procediment:  
 
Col·locar l’emissor a una distància mesurada, i la lent de Fresnel enfront. A 
continuació, mitjançant el receptor, busquem el punt en què la amplitud de les 
ones es màxima, que es la imatge i es mesura la distància a la lent. Amb 
l’equació anterior podem mesurar la distància focal. Gràcies a això, podem 
calcular la distància focal. 
  
Resultats: 
 
Hem obtingut una distància focal mitjana de 10,6 cm que, tenint en compte que 
la lent estava calculada per a 10 cm, és un resultat molt bo. 
 
 

O I F 
 11,5 47,5 9,26 
11,5 71 9,90 
14 37 10,20 
15 95,5 13,00 
38 12 9,15 

47,5 12,5 9,90 
71 11 9,52 
96 16 13,70  

 
Distància focal mitjana: 
10,6 cm. 
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3.1.8. Mesura de distàncies amb ultrasons.  
 
 

 
 
Materials:  

- Oscil·loscopi. 
- 1 multivibrador de 100 Hz  i relació cíclica del 2,5 % (∗: mirar final del 

experiment) 
- 1 multivibrador de 40 kHz. 
- Amplificador per la càpsula receptora. 
- Cables. 
- 2 càpsules ultrasòniques ( emissor i receptor ) + suports 

 
Hi ha aparells comercials per mesurar distàncies que funcionen amb ultrasons i 
es tractava de veure com ho podíem fer sense utilitzar circuits electrònics 
massa complicats. 
 
A continuació es poden veure els esquemes dels circuits dibuixats amb 
WinSchéma (2001), dissenyats amb “555 designer” i les plaques de circuit 
dissenyades amb WinCircuit (2004): 
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Càpsula receptora i circuit amplificador 

(∗) DC, mirar pàgina següent. 

 
 

 
 
Procediment:  
 
Connectar els dos multivibradors de manera que el de 40 kHz només funcioni 
quan el de 100 Hz li doni senyal. Així, el multivibrador de 40 khz només emetrà 
cada 0,01 s i amb una relació cíclica del 2,5 %(*), que vol dir que s’emetran 
polsos d’ultrasons formats per 10 cicles cada 0,01 s, els quals ens haurien de 
permetre mesurar distàncies de fins a uns 3,4 m (la distància recorreguda pel 
so en 0,01 s abans de que s’emeti el pols següent). A continuació, 
connectarem un cable que vingui del 1r multivibrador (el de 100 Hz.) a l’entrada 
del Trigger extern de l’oscil·loscopi, de forma que cada cop que s’emeti un pols 
es començarà a formar la imatge a l’oscil·loscopi. El senyal del receptor 
(connectat al canal 1) es formarà desplaçat un cert temps que correspon al 
temps que ha tardat el pols en viatjar de l’emissor al receptor. Multiplicant 
aquest temps per la velocitat del so a l’aire, obtindrem la distància entre 
emissor i receptor.  
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·E V T= , on T és el temps, V la velocitat, i E la distància. 
 
També es pot connectar la sortida del multivibrador de 100 Hz al canal 1 i el 
receptor al canal 2 tal com es pot veure a les fotografies inicials. 
 
 
Resultats: 
 
Els resultats han estat bons sobretot a partir dels 40 cm. 
 
D(m) 0,05 0,076 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1
T(milisegons) 0,22 0,3 0,38 0,66 1,24 1,8 2,4 2,95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗Duty cicle (DC), relació cíclica: percentatge de temps en el qual el 
multivibrador està emetent, ja que no té perquè ser sempre del 50% (igual 
temps d’emissió que d’inactivitat.). 
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3.1.9. Mesura de distàncies per reflexió.  
 
 

 
 
 
Materials addicionals: 

- Reflector (una planxa de fusta). 
 
En aquest experiment es tracta d’aplicar l’experiment anterior a situacions 
reals, en les quals és possible que no puguem posar un receptor a l’altre 
extrem de la distància a mesurar, ja per manca de cables o per comoditat, ja 
que amb aquest no cal fer-hi cap canvi si canviem la distància a mesurar. 
 
Procediment:  
 
El procediment és el mateix que en l’experiment previ, però s’han de col·locar 
emissor i receptor junts, i una superfície reflectant enfront (en el nostre cas una 
planxa de fusta). Cal tenir en compte que els resultats del temps es trobaran 
doblats (anada i tornada de la ona). 
 
Resultats:  
 
Bons, tal com es pot veure al gràfic i a la taula: 
 

S (m) T (ms) T/2 (ms) 
0,1 0,625 0,3125
0,2 1,25 0,625
0,4 2,4 1,2
0,6 3,6 1,8
0,8 4,6 2,3

1 5,8 2,9
1,2 6,9 3,45
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3.1.10. Mesura de la velocitat del so en diferents gasos. 
 

 
Fent l’experiment amb butà 

 
Fent l’experiment amb diòxid de carboni 

 
Materials: 

- Oscil·loscopi. 
- 1 multivibrador de 100 Hz. 
- 1 multivibrador de 40 kHz. 
- Cables. 
- 2 càpsules ultrasòniques ( emissor i receptor ) + suports 
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- Tub de plàstic amb dos tubs pròxims als extrems per canviar el gas. 
- Bombona de butà 
- Extintor de CO2 
- Esprai de gas sec (per treure la pols) (1,1,1,2-tetrafluoroetà amb una 

mica d’èter dimetílic). 
 
 
Podria semblar que la senzilla tècnica emprada en el punt 3.1.3. es podria 
emprar per a determinar la velocitat del so en gasos. Vam comprovar que a la 
pràctica aquest procediment no funciona. El motiu és que si el gas es tanca en 
un tub, es produeixen reflexions, una part dels ultrasons van en línia recta i una 
altra part es reflecteixen a les parets del tub fent un recorregut més llarg. Els 
màxims i mínims no es formen on s’haurien de formar. Sí que funciona, en un 
tub, el procediment descrit al punt anterior (3.1.8/9.) perquè encara que hi hagi 
reflexions, mesurem el temps que tarda en arribar el primer pols, que segueix el 
camí més curt (va en linia recta). 
 
 
 
Procediment: 
 
Aquest experiment es realitza igual que l’anterior, però s’han d’introduir les 
càpsules pels extrems d’un tub. Un cop són al seu lloc, es fa entrar el gas per 
un dels tubets, fins que per l’altre només surt aquest gas, i llavors es tanca. Es 
deixa uns segons perquè la temperatura s’estabilitzi, i es mesura el temps 
emprat pel so a creuar el tub. Podrem obtenir la velocitat del so en el gas 
dividint la distància (longitud del tub) pel temps. V=E/T 
 
 
 
Resultats:  
 
La senyal ha resultat ser prou clara, i hem calculat les següents velocitats en 
les condicions de temperatura = 28,3 ºC, i un tub de 22,5 cm a partir de les 
dades de la pantalla de l’oscil·loscopi: 
 

- Aire: 313 m/s. 
- Butà: 201 m/s. 
- CO2: 247 m/s. 
- Gas Sec: 138 m/s. 

 
També hem pogut observar, com a curiositat, que la senyal seguia arribant tot i 
torçar el tub, mentre no es tallés el pas de les ones. 
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3.1.11. Absorció dels ultrasons per part de diferents gasos. 
 
 

 
Material: 

- Oscil·loscopi. 
- 1 multivibrador de 40 kHz. 
- Amplificador per la càpsula receptora. 
- Cables. 
- 2 càpsules ultrasòniques ( emissor i receptor ) + suports 
- Tub d’aïllament (dels que s’utilitzen per aïllar tèrmicament els tubs de 

calefacció)  amb dos tubets enganxats pròxims als extrems per ficar i 
treure el gas. 

- Bombona de butà. 
- Extintor de CO2. 
- Esprai de gas sec (per treure la pols) (1,1,1,2-tetrafluoroetà). 
- Cartutx de monòxid de dinitrogen (N2O) (dels que s’utilitzen per muntar 

nata). 
 
Experiments preliminars: 
 
Primer vam intentar fer l’experiment en un tub de metacrilat i ens vam adonar 
que si després d’omplir-lo de butà, deixàvem entrar aire, el senyal rebut no 
variava gradualment si no que en la pantalla de l’oscil·loscopi apareixien 
màxims i mínims. Com que ja teníem l’experiència del punt 3.1.10, vam pensar 
que el problema eren les reflexions. Necessitàvem un tub que absorbís els 
ultrasons reflectits. Fent la prova amb aire, vam veure que un tub d’aïllament de 
30 cm o més de llargada eliminava quasi totes les reflexions (però la intensitat 
que arribava a l’altre extrem era molt petita comparada amb un tub rígid).   
 
 
Procediment: 
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Primer de tot s’han de col·locar les càpsules als extrems del tub, connectar 
l’emissor al multivibrador i el receptor a l’oscil·loscopi. A continuació, es canvia 
el gas del tub, i es mesura l’amplitud d’ona en volts. Es repeteix amb els 
diferents gasos. Finalment, comparem la intensitat de la senyal dels altres 
gasos amb la de l’aire. 
 
Resultats: 
 
Gas: Voltatge*: Vegades més absorbent que l’aire: 
Aire 3 div.·0,5V/div.= 1,5V                  1
Gas sec 2,2div·0,5V/div.=1,1V 1,5/1,1 =   1,4
Butà 7,4div·20·10-3V/div.=0,15V 1,5/0,15=  10
CO2 5,8div·20·10-3V/div.=0,116V 1,5/0,116=13
N2O 6div·10-2V/div.=0,06V 1,5/0,06 =  25

 
*El voltatge, que significa la intensitat amb que arriba la senyal al receptor, 
s’ha calculat a partir de les divisions en la pantalla de l’oscil·loscopi, i a 
continuació s’han multiplicat les divisions pel valor assignat a cada una en 
els controls de l’oscil·loscopi. 
 

Conclusió: 
 
L’absorció varia moltíssim d’un gas a un altre, com es pot veure en la gran 
diferència entre els valors de la intensitat del senyal elèctric de cada gas. 
 
 

3.1.12. Interferòmetre de Michelson. 
 
 

 

Amb els colors es 
pretén representar els 
dos camins que pren 
el so, un d’anada cap 
a cada reflector (blau) 
i un de tornada des de 

cada reflector 
(vermell), després 

d’haver interaccionat 
amb el semi reflector. 
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Material: 
- Oscil·loscopi. 
- 1 multivibrador de 40 kHz. 
- Cables. 
- 3 càpsules ultrasòniques (emissor i 2 receptors). 
- 1 semi reflector: peça de plàstic amb forats de l’ordre del centímetre o 

una mica menys. 
-  2 reflectors 
- Suport, pinces... 

 
Es tracta de veure si amb ultrasons es pot fer un símil del que en òptica 
s’anomena interferòmetre de Michelson i Morley. 
 
Procediment:  
 
Per a dur a terme aquest experiment, és necessari col·locar un receptor enfront 
de l’emissor, i l’altre enfocat perpendicularment a la direcció d’aquests. El semi 
reflector s’haurà de situar en un angle de 45º, per a que permeti que les ones 
siguin reflectides cap a un dels receptors o segueixin recte cap a l’altre.  
 
Resultats: 
 
En moure qualsevol dels components, hem pogut veure que es detecten 
màxims i mínims. Això es deu a que, en variar el recorregut de l’emissor al/s 
receptor/s, l’ona arriba en una fase diferent. Això es pot veure en la taula, on F 
(Fase) significa els punts on l’ona es troba en fase i O on no s’hi troba(Out of 
fase). 
 

Gràfic In/Out
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Estat Espai(cm): 
I 0
O 0,4
I 0,85
O 1,3
I 1,7
O 2,17
I 2,6
O 3
I 3,45
O 3,85
I 4,3
O 4,8
I 5,2
O 5,7
I 6,1
O 6,6
I 7,1
O 7,5

 
 
3.1.13. Fer audibles els ultrasons.  
 
 

 
De color blanc podem veure un auricular normal 
 
Materials: 

- Oscil·loscopi. 
- 1 multivibrador de 40 kHz. 
- Cables. 
- 1 càpsula ultrasònica (emissor). 
- 1 transductor receptor: pot ser una càpsula ultrasònica, un disc 

piezoelèctric, un micròfon electret (s’ha d’afegir una resistència al 
circuit), una càpsula magnètica... 
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- Auricular. 
- Circuit que divideix la freqüència per 16 (utilitzat per detectar ratpenats) 

amb un guany màxim de 4000. 
- Repel·lent de mosquits ultrasònic. 
- Repel·lent / ensinistrador ultrasònic per a gossos. 
- Xiulet de Galton per a gossos. 

 
A continuació es pot veure el circuit receptor. Després d’amplificar el senyal 
captat, la freqüència es divideix per 16 de manera que ja és audible (si els 
ultrasons tenen una freqüència inferior a uns 300 kHz) i es pot sentir amb 
l’auricular. El resultat és com si sentíssim els ultrasons. Com a transductor el 
que ens va donar més bon resultat va ser una càpsula magnètica . 
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Procediment: 
 
Posar diferents fonts d’ultrasons davant de la càpsula magnètica i escoltar, ja 
que el circuit farà la feina. 
  
Resultats: 
 
El circuit fa un soroll de fons i la imatge de l’oscil·loscopi no és massa neta. Tot 
i això, es pot mesurar la freqüència de diferents fonts ultrasòniques: repel·lent 
de mosquits, repel·lent de gossos i càpsula ultrasònica, però no ho vam 
aconseguir amb el xiulet de Galton (xiulet per a gossos). 
Sembla ser que normalment no hi ha ultrasons a l’ambient, al menys en el 
laboratori on treballàvem. 
 
 

3.1.14. Efecte Doppler amb ultrasons.  
 
 

 
Aquí podem veure la disposició dels instruments 

 
Materials: 

- Oscil·loscopi. 
- 1 multivibrador de 40 kHz. 
- Cables. 
- 1 càpsula ultrasònica emissora. 
- 1 càpsula ultrasònica receptora  
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- Circuit de mescla de 2 senyals amb un multivibrador de 40 KHz. 
- Altaveu amb amplificador. 
- Ordinador, amb un programari (Audacity) que permet analitzar l’espectre 

de la senyal rebuda i un micròfon. 
 

 

 
A velocitats baixes, l’efecte Doppler és molt petit i passa desapercebut. 
Combinant dues freqüències ultrasòniques pròximes, s’obté un senyal que té 
una freqüència que és la semisuma i que està modulat en amplitud per un 
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senyal que és la semidiferència dels senyals (veure punt 2.3.2.) i correspon a 
l’interval audible. Això és el que fa el circuit emprat i les petites variacions de 
freqüència ultrasòniques es converteixen en canvis de to perfectament 
audibles. 
 
El senyal que surt del circuit no és prou net per a poder-li mesurar la freqüència 
amb un oscil·loscopi i tampoc no es pot connectar directament a la targeta de 
so d’un ordinador perquè hi ha un component d’alta freqüència mal filtrat que 
molesta. Sí que va bé produir el so amb un amplificador i altaveu i agafar-lo 
amb un micròfon perquè l’altaveu no emet el to d’alta freqüència. Fent l’anàlisi 
de Fourier amb un programari adequat (per exemple l’Audacity) es pot mesurar 
la freqüència i també exportar les dades a un full de càlcul (l’Excel).  
 
 
Procediment:  
 
En aquest experiment es tracta de detectar un augment de la freqüència quan 
l’emissor es mou cap al receptor i una disminució quan s’allunya. 
 
Abans que res, la freqüència de l’oscil·lador que porta el receptor, s’ha d’ajustar 
una mica per sota de la freqüència de l’emissor. 
 
Després, mantenint l’emissor i el receptor quiets, s’enregistra el so amb 
l’Audacity i s’analitza. Es repeteix el mateix procediment allunyant l’emissor 
amb la mà i apropant-lo. 
 
 
Resultats: 
 
L’experiment ha resultat satisfactori, es sentia clarament la variació del to en 
desplaçar l’emissor o el receptor a velocitat moderada amb la mà. En apropar-
los, el to passava a més agut, al allunyar-los, a més greu. A més ho vam poder 
mesurar. Els resultats obtinguts van ser (vegeu els gràfics a continuació): 
 
 
 Apropant l’emissor al receptor:   2067Hz 
 Deixant l’emissor quiet:   1722Hz 
 Apartant l’emissor del receptor:   1550Hz 
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Efecte Doppler. Emissor acostant-se
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Efecte Doppler. Emissor i receptor en repòs
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Efecte Doppler. Emissor allunyant-se
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3.1.15. Mesura de la freqüència de ressonància de diferents tubs de 
llautó. 
 
 

 
 
Material: 

- Tubs de llautó de 6, 4 i 3 cm. 
- Micròfon electret amb amplificador. 
- Oscil·loscopi de memòria digital. 
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- Amplificador. 
- Suports. 
- Gomes elàstiques. 

 
Com més curt és un tub o vareta, més agut és el so que fa. La pregunta era: un 
tub prou curt emet ultrasons? 
Per a detectar-ho vam emprar un micròfon electret amb un amplificador 
dissenyat per a amplificar només les altes freqüències a les quals el micròfon 
és poc sensible. 
 

  
 
 
 
Procediment: 
 
Penjar un dels tubs de llautó d’un suport, amb una goma elàstica a ¼ de la 
seva longitud per cada costat. Col·locar la càpsula ultrasònica en posició per 
rebre el senyal, colpejar el tub amb un objecte dur i capturar el senyal amb 
l’oscil·loscopi digital. 
  
Resultats:  
 
Llargada (cm): Període (s): Freqüència (Hz): 

12,119 4,6·10-4 2173
9,610 2,9·10-4 3488
8,633  2,1·10-4 4762
6,012 1,2·10-4 8333
4,115 5,6·10-5 17857
3,085 3,6·10-5 27777
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relació longitud del tub-freqüència
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Com es pot veure, és una funció potencial: la freqüència és inversament 
proporcional quasi al quadrat de la longitud del tub. Així si volem doblar, 
aproximadament,  la freqüència, hem de dividir la longitud del tub per 2 . 
Es pot veure que sí, tal com havíem previst, els tubs curts emeten ultrasons. 
 
Hauria estat més fàcil fer-ho amb l’Audacity però en aquell moment no se’ns va 
acudir. 
 
 
3.1.16. Mesura de la freqüència dels repel·lents ultrasònics de 
gossos i mosquits. 
 
Material: 

- Micròfon electret amb amplificador. 
- Oscil·loscopi de memòria digital. 
- Ordinador amb l’Audacity (la sortida de l’amplificador del micròfon es 

connecta directament a la targeta de so). 
 
Procediment i resultats: 
 
Amb el micròfon electret i el seu amplificador ens va ser molt fàcil mesurar la 
freqüència dels repel·lents de gossos i mosquits tant amb l’oscil·loscopi de 
memòria digital com amb l’Audacity. 
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Té dues posicions: T1 = 4·10-5 s   i   T2= 4,2·10-5 s.;  f1 = 25 kHz  i  f2 = 23,8 kHz. 
 

  
  

T= 4,7·10-5 s.   f = 21,3 kHz. 
 

Emissor ultrasònic per a gossos
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3.1.17. Un emissor que no cal ajustar. 
 
Fins ara els emissors que hem emprat, s’havien d’ajustar prèviament a la 
freqüència de 40 kHz. Seria possible fer un emissor que fes funcionar la 
càpsula a 40 kHz sense necessitat de cap ajust? 
 
Vam provar diferents circuits amb transistors i amb portes lògiques per a fer 
oscil·lar automàticament una càpsula ultrasònica però no van funcionar. Al final  
vam trobar una solució: fent servir un cristall de quars de 4 MHz i dividint la 
freqüència per 100, obtindríem 40 kHz. Això és el que fa el circuit següent: 
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3.2. Experiments amb banys d’ultrasons i experiments 
relacionats amb les aplicacions químiques dels ultrasons. 
 
 
Tal com s’ha explicat al punt 1.2.5., amb l’equip adequat es poden fer reaccions 
químiques poc habituals degut a que amb la cavitació (punt 2.6.) s’agafen 
temperatures fins 5000 K i pressions de 500 atm. La pregunta que intentem 
contestar és: els banys ultrasònics de neteja permeten fer reaccions 
químiques? 
 
 
En els experiments següents hem utilitzat dos tipus de banys: un bany gran de 
laboratori i un petit bany domèstic que costa menys de 50 €. 
 
 

 
Bany de neteja ultrasònic de laboratori i bany domèstic. 
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3.2.1. Paper d’alumini dins el bany d’ultrasons gran. 
 
Material: 

- Bany d’ultrasons de laboratori. 
- Paper d’alumini. 

 
Procediment: 
 
Simplement posar dins el bany un full de paper d’alumini durant uns minuts.  
 
Resultat: 
 
Quan es treu el paper d’alumini s’hi poden observar forats i moltes 
irregularitats.  
Això és bastant sorprenent i fa pensar que hi ha cavitació però continuem 
sense saber si és prou intensa per a produir reaccions químiques. 
  
 

 
 

En aquesta imatge es poden veure els forats, en forma de punts per on la llum travessa el 
paper d’alumini. També es poden veure gran quantitat d’irregularitats, possiblement a causa de 
la força de la cavitació. 
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3.2.2. Ulleres dins el bany d’ultrasons domèstic. 
 
Material:  

- Unes ulleres brutes a propòsit amb els dits. 
- Un aparell de bany d’ultrasons domèstic. 

 
Aquests petits banys els venen per a netejar ulleres, joies... 
Són realment efectius? 
 
Procediment: 
 
Col·locar les ulleres dins i engegar el bany d’ultrasons (es para automàticament 
als 3 minuts per a evitar sobreescalfaments del circuit electrònic). 
 
Resultats: 
 
Han sortit perfectament netes. Repetit amb unes gotes de detergent 
rentavaixelles el resultat és potser una mica millor. 
 
 
3.2.3. Velocitat de reacció entre el sulfat de coure (II) i l’alumini.  
 
Materials: 

- Bany d’ultrasons gran. 
- Sulfat de coure(II) pentahidrat, aigua destil·lada, aigua corrent, paper 

d’alumini. 
- Vas de precipitats. 
- Vas de precipitats de plàstic. 
- Suport, pinces... 

 
Procediment: 
 
S’ha dissolt el sulfat de coure(II) en 2 vasos, en igual proporció. Un s’ha posat 
casi totalment submergit en el bany d’ultrasons. L’altre, fora. S’ha mesurat el 
temps a reaccionar. 
 
La reacció és: 

↓+⇒+ ++ CuAlCuAl 3232 32  
 
Resultats:  
 
1r: utilitzant un vas de precipitats de vidre i aigua destil·lada, no s’ha produït 
cap reacció aparent (en 30 minuts). 
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2n: utilitzant un vas de precipitats de 
vidre i aigua corrent, han reaccionat 
igual de ràpid, pel que hem cregut 
que el vidre no deixava passar bé els 
ultrasons. 
 
3r: afegint clorur de sodi, la reacció  
és ràpida hi hagi o no ultrasons. 
 
Això fa pensar que els ions clorur 
presents a l’aigua de l’aixeta  
catalitzen la reacció anterior . 
 
 

 
 
 
 
 
 
4rt: utilitzant un vas de precipitats de 
plàstic i aigua normal, en un minut i 
mig es nota una clara diferència entre 
el vas de dins del bany d’ultrasons i el 
de fora. Al cap de 5 minuts sembla 
reduir-se la diferència, tot i que no 
s’igualen. 

 
 
  
 
Queda clar que els ultrasons han accelerat la reacció en el quart intent però 
sembla més un efecte físic d’agitació que un efecte químic de produir especies 
reactives.  
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3.2.4. Neteja química d’una moneda embrutada també 
químicament, accelerant la reacció amb ultrasons. 
 
Materials: 

- Bany d’ultrasons gran. 
- Vas de precipitats de plàstic. 
- Dissolució de sulfur d’amoni a l’1%. 
- Monedes d’1, 2 o 2 cèntims d’euro (estan recobertes de coure). 
- Hidrogencarbonat de sodi, carbonat de sodi, clorur de sodi i paper 

d’alumini. 
Procediment: 
 
Posar les monedes, netes, un minut en sulfur d’amoni. Observar que s’ha creat 
una capa negrosa de sulfur de coure (probablement sulfur de coure(I)).  
 

( ) 23224 22 HNHSCuSNHCu ++↓⇒+  
 
A continuació, posar-les en un vas on hi hagi l’hidrogencarbonat o carbonat 
dissolt en aigua, i estant les monedes en contacte directe amb l’alumini. 
S’han de preparar dos vasos, un per posar-lo dins del bany d’ultrasons i l’altre 
fora. 

++ +↓⇒+ 33 AlCuAlCu  
 

++ +↓⇒+ 333 AlAgAlAg  
 
 
 
Resultats: 
 
Varem fer tres intents fins a estar-ne satisfets, i després amb objectes diferents: 
 
 
1- Amb l’hidrogencarbonat, les monedes tenen pràcticament el mateix aspecte. 
 
 
2- Amb el carbonat, és molt mínima la variació, només en els punts on estaven 
més en contacte amb l’alumini. 
 
 
3- Amb el carbonat de sodi i clorur de sodi, que actua com a catalitzador per a 
que reaccioni l’alumini, aconseguim que tan dins del bany com fora es noti el 
canvi. Dins dels ultrasons la reacció és més ràpida. 
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Després ho varem repetir amb una cullera platejada i una làmina de coure. La 
cullera reaccionava tant de pressa (uns 15 s) que no va haver-hi diferència amb 
o sense ultrasons. En canvi, la làmina de coure es netejava en 2 minuts al bany 
d’ultrasons i, amb 12 minuts, fora del bany encara no estava tant neta. 
 
 
 

  

Làmina de coure i cullera platejada que s’han 
tornat fosques amb sulfur d’amoni, abans de 

ficar-les al bany d’ultrasons. 

 
Després de realitzar la reacció en el bany 

d’ultrasons. 
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3.2.5. Desgasificació.  
 

 
 
Materials: 

- Bany d’ultrasons gran. 
- Ampolla de Coca-Cola light. 
- Tap per l’ampolla amb un orifici de 4 o 5 mm. 

 
Una de les aplicacions dels ultrasons és eliminar el gas d’un líquid. 
 
Procediment: 
 
Col·locar l’ampolla dins del bany d’ultrasons, omplir-lo d’aigua perquè transmeti 
correctament els ultrasons a l’ampolla, i engegar l’aparell. Procurar fer 
l’experiment a l’exterior. 
 
Resultats:  
 
L’experiment ha resultat satisfactori. Hem pogut veure com, en qüestió d’uns 2 
segons, la Coca-Cola s’esbravava i sortia a pressió pel tap. El raig ha arribat a 
una alçada d’uns 4 metres.  
El diòxid de carboni, en sortir, ha arrossegat mitja ampolla de líquid. 
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3.2.6. Un bastó de llum.  
 
Materials: 

- Bany d’ultrasons gran. 
- Bastó de llum. 

 
Procediment: 
 
Trencar el bastó de llum perquè 
s’iniciï la reacció i ficar-lo dins del 
bany d’ultrasons fins la meitat i 
observar si hi ha alguna diferència en 
la intensitat lluminosa. 
 
Resultats: 
 
Contràriament al que esperàvem no 
vam observar cap canvi.  
 
Si s’escalfa el bastó, fa una llum molt 
més intensa perquè augmenta la 
velocitat de reacció, però els nostres 
ultrasons no fan efecte. 
 
 
 
En tots aquests experiments, La 
conclusió seria que el bany 
d’ultrasons no ha tingut prou potència 
per a fer reaccions químiques. 
 
 

 
 
4. Conclusió. 
 
Hem realitzat un treball interdisciplinari que ha combinat Física, Electrònica i 
Química i creiem que hem assolit l’objectiu que ens havíem fixat: amb materials 
senzills, s’han pogut posar de manifest molts aspectes dels ultrasons, sobretot 
en aplicacions físiques.  
En l’àmbit de la Química, els experiments han estat poc fructuosos, segurament 
a causa de la poca potència dels banys d’ultrasons emprats i potser també 
degut a una freqüència inadequada. S’hauria d’utilitzar un equip amb molta més 
potència. 
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5.4. Programaris. 
 
A més del Microsoft Word i l’Excel, s’han utilitzat els programaris següents: 
 
Audacity. Programari gratuït emprat per a fer l’anàlisi de Fourier d’alguns sons: 
http://audacity.sourceforge.net/ 
 
Irfanview. Programari gratuït emprat per a manipular les fotografies : 
http://www.irfanview.com/ 
 
555 Designer. Programari gratuït emprat per a dissenyar diferents circuits (hi ha 
una versió més potent de pagament): 
http://www.electronics-lab.com/downloads/calculators/006/ 
 
WinCircuit (2004) i WinSchéma (2001). Programaris per a dissenyar la placa de 
circuit imprès i dibuixar l’esquema respectivament: 
http://alain.michel13.free.fr/Espagnol.html 
 
Macromedia Fireworks 8. Programari d’edició de fotografies. 
Actualment absorbit per Adobe. 
www.adobe.com 
 
  


