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 Fa un parell d’anys, a classe, el Sr. Arroyo, aleshores professor de física de 

l’escola Aula, ens va mostrar un vídeo en què es veia com una substància de 

consistència semblant a la de la sorra es movia sobre una superfície en funció d’un 

soroll, que anava fent-se més agut. El més impressionant era que aquesta substància 

s’organitzava en unes simetries, estèticament molt belles, que molts alumnes no es van 

acabar de creure. De fet, tendim a imaginar la naturalesa i l’univers com aglomeracions 

caòtiques i aleatòries; ens inclinem a creure que només l’home pot posar ordre. És per 

això que resulta tan impactant comprovar com, amb una planxa, un grapat de sorra i una 

font sonora, es poden originar formes tan complexes. 

 Durant anys, he estat estudiant música i tocant la guitarra. Paral·lelament, he 

tingut l’oportunitat de participar en el Programa Joves i Ciència de l’Obra Social 

Catalunya Caixa, creat per promoure la ciència entre els joves. Concretament, vaig 

formar part d’un projecte sobre acústica (l’àrea de la física que estudia el so), que va fer 

incrementar el meu interès per aquest àmbit de la ciència. Aquesta experiència va ser 

especialment reveladora perquè em va permetre treballar un mateix tema des d’un punt 

de vista completament diferent. 

 Arran d’això, van sorgir dubtes en relació a com es produeix el so en un 

instrument musical. El treball de recerca ha estat una bona ocasió per resoldre’ls. De 

bon començament, em vaig proposar donar una explicació als fenòmens que havia vist 

en els vídeos del professor de física i entendre com sona la guitarra, l’instrument amb 

què estic més familiaritzada.  

L’objectiu de la investigació, doncs, és arribar a saber com sona una guitarra i 

per què. Es vol estudiar, específicament, com vibra la caixa de ressonància. S’analitzarà 

en diferents guitarres per establir possibles diferències de qualitat. En darrer terme, la 

finalitat és copiar el funcionament d’aquest instrument amb un simulador informàtic, 

com a símbol de l’acompliment dels punts anteriors. 
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L’objectiu d’aquesta secció és establir i fixar unes bases, les bases d’aquest 

treball. A partir d’aquests fonaments, s’han interpretat els resultats de la part 

experimental i se n’han tret conclusions. Gràcies a aquesta part, qualsevol lector podrà 

submergir-se en aquest camp de la ciència i serà capaç d’avaluar el meu plantejament, 

d’estar-hi d’acord o de criticar-lo, i d’anar més enllà.  

Els coneixements presentats en aquesta part no són idees pròpies sinó que és 

informació que ha estat elaborada a partir de múltiples fonts de diversos autors. De fet, 

s’ha fet un esforç de síntesi i de reformulació, l’esforç de comprendre, d’assimilar i de 

reordenar per intentar transmetre de forma entenedora . Potser hi ha més informació de 

l’estrictament necessària, però suposo que, si es vol estar preparat per fer front als 

possibles, i probables, imprevistos, cap detall és menyspreable. L’inesperat, allò que ens 

trenca els esquemes, és el que realment ens fa pensar i avançar. 

 

El so 

El so és un estímul extern que capten els òrgans auditius dels éssers vius i que el 

sistema nerviós posteriorment interpreta; és una sensació provocada per vibracions, és a 

dir, per moviments de partícules que ocasionen pertorbacions en l’entorn, com 

variacions en la densitat i la pressió. El so és possible gràcies a tres factors fonamentals 

i indispensables, anomenats “condicions d’existència del so”, que són els següents: el 

cos productor, el medi de propagació i l’element receptor. Tots tres, han de ser materials 

(sòlids, líquids o gasosos).  

La nostra percepció del so està molt determinada per la composició i el 

funcionament de l’òrgan auditiu. Per estudiar-lo, se’l divideix en tres parts: l’oïda 

externa, la mitjana i la interna. L’oïda externa inclou el pavelló auricular (l’orella) i el 

conducte auditiu extern, que acaba a la membrana timpànica. L’oïda mitjana està 

constituïda per la trompa d’Eustaqui, que és un tub connectat amb la laringe i que 

permet mantenir la pressió equilibrada a ambdós costats del timpà. La caixa timpànica 

també forma part de l’oïda mitjana i és una cavitat plena d’aire formada per tres ossos, 

el martell, l’enclusa i l’estrep. Integren l’oïda interna el vestíbul, o cambra d’entrada, els 

canals semicirculars i la còclea, o cargol, on hi ha les cèl·lules detectores del so que es 

comuniquen amb el cervell per mitjà del nervi auditiu o coclear. Les ones sonores que 

penetren dins el pavelló auricular modifiquen la pressió de l’aire en el conducte auditiu 

extern, fent vibrar la membrana del timpà. Les ones produïdes per la vibració del timpà 
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són amplificades i transmeses des de l’oïda mitjana a una membrana de la paret de la 

còclea, de manera que el cargol comença a moure’s. Les fibres nervioses detecten les 

vibracions i ho transmeten al cervell. 

 

 
 

Figura 1: òrgan auditiu dels éssers humans.  

 

El so es propaga a través de medis transmissors elàstics en forma d’ones 

mecàniques produïdes per moviments vibratoris determinats. Així doncs, el so es 

transmet mitjançant un moviment ondulatori a partir d’un moviment vibratori. El 

moviment vibratori és un tipus de moviment oscil·latori, que, al seu torn, és un 

moviment periòdic. Tots aquests moviments defineixen el so i s’expliquen a 

continuació. 

 

Moviment periòdic 

 Un moviment periòdic és aquell en el qual, durant períodes de temps iguals, es 

recorre una mateixa trajectòria. Així doncs, un cos realitza un moviment periòdic quan, 

a intervals regulars de temps, passa pels mateixos punts, o equivalents, amb sentits i 

velocitats idèntics. Es defineix el moviment periòdic segons diferents magnituds d’espai 

i de temps: 

• Cicle (c): recorregut que segueix el cos en moviment des d’una posició qualsevol 

de la trajectòria fins que, amb la mateixa velocitat i el mateix sentit, hi retorna o 
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n’aconsegueix una equivalent. La unitat en el Sistema Internacional és el  metre 

(m). 

• Elongació (x): distància entre el mòbil i la seva posició d’equilibri o de repòs en un 

moment determinat. Varia segons el temps i es mesura en unitats de longitud. 

• Amplitud (A): elongació màxima. Hi ha dues posicions extremes, una cap a cada 

banda de la posició d’equilibri, separades per una distància de 2A. Equival a: 

�=�4 

• Període (T): temps que triga un fenomen a repetir-se; és el temps que dura un cicle. 

La seva unitat, en el Sistema Internacional, és el segon (s). 

• Fase (φ): “temps necessari perquè el cos es desplaci des de la posició d’equilibri 

fins una posició qualsevol de la seva trajectòria, o viceversa, sempre pel camí més 

curt. Es mesura en segons”[1]. S’anomena fase inicial (φ0) aquella fase que comença 

en un instant diferent del moment en el qual el cos passa pel punt de repòs. La 

diferència de fase (Δφ) entre dos mòbils és el temps transcorregut des que un d’ells 

arriba a la posició d’equilibri fins que l’altre ateny la seva. 

• Temps de l’amplitud (tA): temps que es tarda en anar des de la posició de repòs fins 

a un dels extrems. És igual a: 

��=�4 

• Freqüència (f): nombre de cicles que el cos realitza per unitat de temps. Equival a: 

�=1�	  

Els cicles per segon es denominen Hertz (Hz). 

 

Moviment oscil·latori 

 El moviment oscil·latori és un cas particular del moviment periòdic en què la 

trajectòria és resseguida alternativament en un sentit i en el sentit contrari. El moviment 

oscil·latori és rectilini o curvilini depenent del tipus de recorregut. És un moviment 

accelerat, ja que la velocitat del mòbil varia segons el punt de la trajectòria on està. Als 

extrems, la velocitat és zero, mentre que a la posició d’equilibri, el punt d’inflexió, 

s’assoleix la velocitat màxima. Per altra banda, en un moviment oscil·latori, el trajecte 

 
[1]A. Calvo-Manzano Ruiz: Acústica físico-musical. Real Musical Editores. Madrid, 1991. Pàg. 20 

que es repeteix consecutivament, en comptes d’ésser designat cicle com en la resta de 

moviments periòdics, es denomina oscil·lació.  
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A la pràctica, aquest moviment s’esmorteeix a causa de la intervenció de forces 

dissipatives i l’amplitud i la velocitat mitjana van disminuint fins a ésser nul·les. Tot i 

així, el període i, per tant, la freqüència es mantenen. En moviments oscil·latoris 

curvilinis com els dels pèndols, el període d’oscil·lació depèn de la longitud de la corda 

que els subjecta: 

�=2�·��	  

T és el període, L la longitud de la corda i g l’acceleració de la gravetat. 

 

Moviment vibratori 

El moviment vibratori és un moviment oscil·latori rectilini que consisteix en 

oscil·lacions molt petites i ràpides anomenades vibracions. Les vibracions produïdes 

lliurement es coneixen com a vibracions lliures. Les vibracions forçades, en canvi, són 

aquelles que han estat provocades excitant un cos sonor. El moviment vibratori pot ser 

simple, quan el cos vibra seguint una sola trajectòria, o complex. 

El moviment vibratori és harmònic simple quan la força que el provoca és 

directament proporcional al desplaçament del mòbil. Aquesta força s’anomena força 

restauradora i tendeix a realitzar un moviment compensatori, és a dir, tendeix a dirigir-

se cap a la posició d’equilibri. Es pot calcular a partir de la llei de Hooke i a partir de la 

segona llei de Newton: 

�=–�·�	  

i  

�=�·�	  

La fórmula del moviment harmònic simple és: 

�=�·�����·�·�+� 

En radians, on x és l’elongació, t és el temps, A és l’amplitud, f és la freqüència i φ0 és 

la fase inicial. Aquesta equació es pot deduir del gràfic següent. 
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Figura 2: esquema aproximat del moviment harmònic simple.  

 

Com que la representació de la trajectòria d’un cos amb moviment harmònic 

simple en funció del temps és igual a la d’un cos amb moviment circular uniforme i 

amb velocitat angular constant, es pot suposar que el sinus de l’angle recorregut sumat a 

l’angle inicial, que correspon al temps o a la fase inicials (φ0), és igual a la divisió de la 

distància de la posició final al punt P entre la distància de la posició final a O. Així 

doncs: 

���(�����	  ����������+�)	  =(�������)/(�������) 

L’angle recorregut és la velocitat angular (ω) multiplicada pel temps transcorregut (t), la 

distància entre la posició final i l’origen equival al radi i, per tant, a l’amplitud (A), i la 

distància entre la posició final i el punt P coincideix amb l’elongació (x). Tenint tot això 

en compte: 

���(�·�+�)=��	  

Com que es tarda el període en recórrer els 2Π radians de la circumferència, 

�=2�� 

i sabent que 

�=1�	  

 la formula de l’elongació en funció del temps, amb la freqüència, l’amplitud i la fase 

inicial com a constants, és 

����(2�·�·�+	  �) 

A partir d’aquí, es pot derivar les fórmules de la velocitat i de l’acceleració: 
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�=��/��	  →	  �=��·�·�·���(��·�·�+�)	  

�=��/��	  →	  �=−(2�·�)·�·���(2�·�·�+�)	  →	  �=−(��·�)·�	  	  

 També es pot expressar la velocitat i l’acceleració lineals en funció de la posició: 

Si  

�=�∙sin2�∙�∙�+�0→sin2�∙�∙�+�0=�� 

I si 

�=2�∙�∙�∙cos2�∙�∙�+�0→cos2�∙�∙�+�0=�2�∙�∙� 

Llavors,  

sin2�∙�∙�+�02+cos2�∙�∙�+�02=1 

i  

��2+�2�∙�∙�2=1 

Per tant,  

�=��∙���−�� 

i 

�=−���∙�� 

 Finalment, es pot demostrar que el període i la freqüència són independents de 

l’amplitud. Si 

�=�∙�=�−�2��2 

i 

�=−�∙� 

Llavors, 

−�∙�=−�∙�2��2→�=�2��2→�=���� 

Quan un cos està a una distància x de la seva situació de repòs, l’energia 

potencial és: 

��=12∙�∙�2 

I l’energia cinètica és: 

��=12∙��2−�2 

on k és una constant. Com que l’energia mecànica es conserva:  

��=��+	  ��=12∙�∙�2+12∙��2−�2=12∙�∙�2 

El moviment vibratori complex és el moviment amb el que es produeix la gran 

majoria dels sons. Aquest moviment es forma a partir de moviments amb direccions 

diferents. El matemàtic francès Joseph Fourier (1768-1830) ho va conjecturar en un 

teorema, conegut com el teorema de Fourier, segons el qual tot moviment vibratori 
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complex pot ser expressat com la suma d’una sèrie de moviments harmònics simples 

amb períodes T, T/2, T/3, T/4, etc. i freqüències f, 2f, 3f, 4f, etc (múltiples de f). Fourier 

va relacionar el moviment vibratori complex amb el moviment harmònic simple de 

manera que qualsevol moviment vibratori complex pot ser descompost en un nombre 

variable de moviments harmònics simples. 

 

 
 

Figura 3: representació del moviment vibratori complex a partir de la suma algebraica de les elongacions 

de diferents moviments harmònics simples a cada moment. El resultat és una corba periòdica no 

sinusoïdal. Cal destacar que el període d’un moviment vibratori complex és igual al període del so més 

greu, és a dir, al moviment harmònic simple amb freqüència més baixa. 

 

 A la pràctica, els cossos no vibren o oscil·len eternament en el temps a causa de 

la intervenció de forces de fregament i de resistència del medi. En realitat, els cossos es 

mouen d’acord amb el moviment vibratori d’atenuació. Conforme passa el temps, 

l’amplitud disminueix segons una funció logarítmica. Aquesta equació logarítmica és: 

�2=�02∙�−�� 

A és l’amplitud, A0 és l’amplitud inicial i t és el temps. En canvi, el període i la 

freqüència es mantenen constants. Tot i això, poden esdevenir aperiòdics.  

 



16 
	  

 
 

Figura 4: representació de la funció logarítmica amb què l’amplitud decreix i del moviment vibratori 

d’atenuació que, projectat sobre un eix vertical, equival a una figura geomètrica anomenada espiral o 

cargol.  
 

Moviment ondulatori 

”Rep el nom de moviment ondulatori la propagació d’un moviment vibratori a 

través d’un medi. La pertorbació que s’origina s’anomena ona”[2]. Aquest fenomen 

suposa un desplaçament d’energia i de moment lineal sense que es transporti matèria. 

La velocitat amb què es propaga una ona depèn exclusivament de les característiques 

del medi (densitat, elasticitat, temperatura, etc.). 

Les ones es classifiquen segons els diversos paràmetres que les caracteritzen. 

Són unidimensionals, bidimensionals o tridimensionals si es propaguen en una, dues o 

tres dimensions. Són longitudinals o transversals si les partícules del medi vibren 

paral·lelament o perpendicularment a la direcció amb què es mou l’ona (també existeix 

un tipus de desplaçament mixt de les partícules del medi, com el de les plaques i el de 

les membranes). Són mecàniques si només poden propagar-se a través d’un medi 

material; altrament, són electromagnètiques. 

 
[2]C. Batalla García i M.C. Vidal Fernández: Física 2 Batxillerat. Grup Promotor Santillana, Projecte Casa 

del Saber. Barcelona, 2009 
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Figura 5: dos punts de vista diferents del moviment d’una ona tranversal. A la dreta, representació de la 

posició respecte el punt de repòs en funció del temps d’una partícula sotmesa a un moviment ondulatori. 

La corba que descriu és el sinusoide que correspon al moviment harmònic simple. Les fletxes representen 

els vectors de velocitat. A l’esquerra, reproducció del moviment de l’ona en un mateix punt conforme 

passa el temps. 

 

 
 

Figura 6: en augmentar la pressió a l’extrem d’un tub, la pertorbació ocasionada es transmet com una ona 

longitudinal. L’ona es desplaça cap a la dreta i, simultàniament, les partícules d’aire que conté el tub 

vibren en la mateixa direcció. 

 

 L’ona que es manté al llarg del temps per l’absència de fregament s’anomena 

ona harmònica. Aquesta ona incita a les partícules a vibrar periòdicament, a moure’s 

amb un moviment harmònic simple a velocitat constant. Per definir-la, s’utilitza una 

magnitud denominada longitud d’ona (λ).  La longitud d’ona és la distància mínima 
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entre dos punts que estan a la mateixa fase, és a dir, és la distància recorreguda durant el 

període. L’equació de l’ona harmònica és: 

�=�∙sin2�∙��±�λ+�0 

y és l’elongació d’una partícula qualsevol, A és l’amplitud, t és el temps, T és el 

període, x és l’equilibri, λ és la longitud d’ona i φ0 és la fase. 

 Es coneix com a front d’ona el perímetre de punts que estan en el mateix estat de 

vibració en un medi. La potència és l’energia que transporta l’ona en funció del temps. 

També s’avalua un moviment ondulatori segons la seva intensitat, que és la potència per 

unitat de la magnitud que defineix el front d’ona.  La intensitat és: 

�=�∙�2 

Malgrat tot, a causa de la resistència dels medis materials, quan una ona s’hi mou a 

través, una part de l’energia i de la intensitat són absorbides. La intensitat, un cop una 

ona ha penetrat un medi de gruix x, és: 

�=�0∙�−�∙� 

I0 és la intensitat inicial i β és el coeficient d’absorció del medi. 

Les ones sonores són tridimensionals i longitudinals. La seva propagació tan sols 

és possible quan el medi transmissor, que majoritàriament és l’aire, és material i elàstic. 

Independentment del factor causant, són ones les vibracions que es propaguen a través 

de l’espai, provocant expansions i compressions alternatives en el medi. Aquestes 

vibracions es transmeten en forma d’ones esfèriques concèntriques des del punt 

d’origen a les partícules annexes, des d’aquestes partícules a les següents, i així 

successivament. La velocitat de les ones sonores pot expressar-se: 

�=�� 

on β és el mòdul de compressibilitat que  determina l’elasticitat i d és la densitat del 

medi. O bé: 

�=�01+�273 

on v0 és la velocitat a zero graus i t la temperatura en graus. 

 

 

 

Ressonància  

 Qualsevol oscil·lador tendeix a moure’s de la manera més eficient possible. La 

freqüència que correspon al moviment oscil·latori amb què un cos realitza el màxim 

desplaçament, fent la mínima força i gastant la mínima energia s’anomena freqüència 
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natural i és proporcional a la massa i a l’elasticitat del cos. Si normalment no vibra, és a 

causa de l’esmorteïment o de la presència d’un sistema excitant. Per altra banda, es 

coneixen com a oscil·lacions o vibracions forçades aquelles que un cos és incitat a 

produir per un segon cos en moviment. Sempre hi ha una certa diferencia de fase entre 

les oscil·lacions forçades i les de la força impulsora. Les seves amplituds són 

proporcionals, mentre que les freqüències són iguals. 

 La ressonància és un fenomen que es produeix quan un sistema és excitat amb 

una força oscil·lant igual o similar a la seva freqüència natural. Aquestes vibracions 

també són designades vibracions per simpatia. A diferència de la resta d’oscil·lacions 

forçades, la ressonància s’aconsegueix amb una intensitat de la força excitant molt 

menor. Hi ha dos tipus de ressonància: l’aguda i l’àmplia. La primera és la dels cossos 

que ressonen només amb forces impulsores de freqüències iguals o casi iguals a la seva 

freqüència natural. Els sistemes que oscil·len amb ressonància àmplia poden ésser 

excitats amb forces de freqüència bastant allunyada de la natural, tot i que d’intensitat 

més baixa. 

 Les caixes de ressonància són cossos buits. Les vibracions són transmeses del 

cos a l’aire que conté, és a dir que l’aire és forçat a vibrar. Gràcies a això,  les 

vibracions, que d’una altra manera s’esmorteirien molt més de pressa, poden propagar-

se per una major superfície i durar més. La mida, el volum i la massa de la caixa de 

ressonància determinen les seves freqüències naturals i, per tant, el rang de freqüències 

que pot reforçar o fer ressonar. 

  

Ones estacionàries 

 Les ones estacionàries es produeixen quan, en un medi elàstic, coincideixen dues 

ones harmòniques amb freqüència, amplitud i direcció iguals, i amb sentits i fases 

oposats. A diferència de la resta d’ones, que són progressives, les ones estacionàries 

aparentment romanen vibrant al mateix lloc. Aquest efecte és provocat pel fenomen de 

superposició: l’ona resultant consisteix en la suma algebraica de les dues ones 

primitives. Per això, en uns punt determinats anomenats nodes, les ones s’anul·len 

completament, mentre que, en uns altres dits ventres (que poden ser crestes o vall 

segons si són positius o negatius), l’amplitud de l’ona final varia des de zero fins arribar 

a ser el doble de l’amplitud de les ones inicials. Encara que les ones originals es 

desplacin, els nodes no canvien perquè les elongacions de cada una de les ones en 
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aquests punts sempre tenen valors absoluts iguals i signes contraris en qualsevol 

moment. La posició dels ventres respecte l’eix horitzontal tampoc s’altera. 

 

 
 

Figura 7: creació d’ones estacionàries. Les ones de color blau i verd, que es dirigeixen cap a l’esquerra i 

cap a la dreta respectivament, se sumen donant lloc a l’ona roja. La línia horitzontal discontinua, que en el 

primer moment és també l’ona estacionària, és la situació d’equilibri. L’ona tornarà a ser com en els casos 

presentats després d’un període de temps equivalent al període. 

 

 La longitud d’ona de les ones estacionàries és la de les ones que les formen. La 

seva amplitud és el doble de l’amplitud de les ones que es superposen. S’anomena 

semilongitud d’ona a la distància entre dos nodes o dos ventres seguits i equival a la 

meitat de la longitud d’ona (λ/2).  

 

Harmònics i modes de vibració 

 En fer vibrar una corda, es creen ones estacionàries perquè les oscil·lacions són 

reflectides als extrems, és a dir que, en topar amb un medi diferent (el que sigui que 

subjecta la corda), l’ona primigènia rebota enrere pel primer medi. Com s’ha dit 

anteriorment, la corda tendirà a vibrar de la manera que consumeixi menys energia: amb 

les freqüències naturals o de ressonància. Cada una d’aquestes freqüències són els 

harmònics de la corda i el conjunt s’anomena sèrie harmònica.  
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Figura 8: primers tres harmònics de la sèrie d’harmònics d’una corda de llargada L.  

 

 En una corda, aquestes freqüències es poden calcular amb: 

��=��2∙� 

On f és la freqüència, n és el nombre de l’harmònic a la sèrie harmònica, v és la 

velocitat i L és la longitud de la corda. Al primer harmònic, se’l coneix com la 

freqüència fonamental (f) i la resta d’harmònics tindran freqüències equivalents a 2f, 3f, 

4f, 5f, etc. Quan es tracti de superfícies de dues dimensions, però, la relació entre les 

freqüències de ressonància serà més complexa. La manera com vibren una corda o una 

superfície també s’anomena mode de vibració. 

 

La guitarra clàssica 

 La guitarra clàssica o espanyola és un instrument de fusta de la família dels 

instruments de corda. Bàsicament, està format per dues parts: la caixa de ressonància i 

el diapasó. La caixa està delimitada per dues tapes planes amb una espessor uniforme. A 

la superior hi ha un forat i el pont, al qual estan lligades les cordes per un extrem. 
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Figura 9: estructura d’una guitarra. Les barres de l’interior, anomenades barres harmòniques, permeten 

que la tapa superior aguanti sense trencar-se els 40 N de força a què està sotmesa. Al mateix temps, 

aquestes barres han d’evitar el mínim possible impedir la vibració de la fusta. 

  

En tocar les cordes d’una guitarra, s’origina una vibració amb un moviment 

harmònic simple. La seva freqüència depèn de la massa, del material, de la longitud i de 

la tensió de la corda. En fer sonar una de les sis cordes amb qualsevol freqüència, són 

excitats també tots els harmònics precedents a aquesta freqüència en la sèrie harmònica 

(la freqüència fonamental i múltiples d’aquesta freqüència). Generalment, les cordes 

s’afinen d’acord a una afinació estàndard, que és la següent: 

 

 1a Corda 

(Mi agut) 

2a Corda 

(Si) 

3a Corda 

(Sol) 

4a Corda 

(Re) 

5a Corda 

(La) 

6a Corda 

(Mi greu) 

Freqüència  329.63 Hz 246.94 Hz 196 Hz 146,83 Hz 110 Hz 82,41 Hz 

 

El conjunt de senyals simples produïts per les cordes, que no es consideren un 

moviment complex, són transferits a la caixa a través del pont. La caixa de ressonància 

és com un amplificador, tot i que només amplifica per ressonància les freqüències més 

pròximes a les seves freqüències naturals. L’aire de la cavitat també ressona i la 

vibració produïda és transmesa a través de la obertura. L’instrument està construït 

perquè estigui compensat: les freqüències més greus, que no ressonen prou a les cordes, 
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coincideixen amb els modes de vibració de la caixa i les més agudes són transmeses 

majoritàriament per l’aire del forat i per les cordes. 

 

 
 

Figura 10: producció del so en una guitarra.  
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ANTECEDENTS 

 

 Els conceptes exposats en la part pràctica s’han anat creant i matisant al llarg de 

la Història. Els personatges que s’exposen a continuació en són els veritables autors. 

Qui són i què van aportar és explicat a trets generals en aquest apartat per tal d’agafar 

una mica de perspectiva respecte el desenvolupament que ha viscut l’estudi del so i el 

dels fenòmens relacionats amb el so. Aquesta secció també ens pot permetre entendre 

l’interès que ha suscitat i que segueix generant aquesta àrea. 

 

Galileo Galilei 

 Galileo Galilei és la primera persona que menciona el fenomen ondulatori en el 

seu llibre Diàleg sobre els dos principals sistemes mundials, publicat el 1632, en el qual 

dóna a conèixer les seves observacions sobre la regularitat dels patrons geomètrics 

originats per l’oscil·lació d’un cos: 

 “Estava rascant un plat de llautó amb un cisell esmolat de ferro. El movia 

ràpidament per la seva superfície per tal de treure’n les taques i, en vàries ocasions, vaig 

sentir un so clar i bastant fort. Prestant més atenció, em vaig adonar que s’havia format 

un llarga filera de ratlles fines, paral·leles i equidistants entre elles, sobre el plat. Només 

es produïen aquestes marques quan el plat emetia el so.” 

  D’aquesta manera, la Història comença a endinsar-se en un camp de la física 

fins llavors desconegut basat en l’estudi del fenòmens d’ona o fenòmens modals, 

l’estudi del so i la vibració visibles. Aquesta nova metodologia científica voldrà 

demostrar la naturalesa vibratòria de la matèria i la capacitat transformadora del so. 

S’experimentarà sobre superfícies de plats, diafragmes o membranes, amb partícules, 

pastes i líquids per tal de visualitzar directament les vibracions dels tons purs, dels 

sinusoides. 

 

Robert Hooke 

 Robert Hooke, un dels científics anglesos més brillants i versàtils del segle 

disset, erudit i inventor que va tractar àmbits de la ciència tan diferents com la biologia, 

la medicina, la química, la física, l’astronomia, la geologia, l’arquitectura o la 

tecnologia naval, també hi va poder dir la seva. El 1680, va ser capaç de veure els 

patrons nodals associats als modes de vibració fent lliscar un arc per la vora d’un plat de 

vidre cobert de farina. 
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Ernst Chladni 

 En el segle divuit, el físic i músic alemany Ernst Chladni va publicar 

Descobriments sobre la teoria del so, un dels primers tractats en relació a la ciència del 

so, per la qual cosa se l’ha considerat el pare de l’acústica. En el seu llibre, va formular 

una tècnica per mostrar els diferents modes de vibració sobre una superfície 

mecanitzada, polida. Aquest mètode consistia en excitar amb l’arc d’un violí un punt 

determinat de l’extrem d’una plataforma metàl·lica amb sorra al damunt. La plataforma 

havia d’estar aguantada per un mínim suport per tal de tenir més llibertat de moviment 

(podia, per exemple, estar sospesa pel centre). El so produït per l’arc activava la sorra 

que es disposava en formes geomètriques regulars i organitzades. Chladni va comprovar 

que si el punt sobre el qual feia lliscar l’arc canviava, s’emetien sons harmònics 

diferents i, conseqüentment, la posició de la sorra també canviava. Cada vegada que 

sonava un mateix harmònic, s’originava el mateix patró, i, conforme s’avançava en les 

sèries harmòniques, n’augmentava la complexitat. A partir dels resultats que va obtenir, 

Chladni va  elaborar uns diagrames, anomenats “Figures de Chladni”, com a prova que 

el so pot afectar la matèria física. 

 

 
 

Figura 11: diagrames fets per Chladni a partir dels patrons de vibració de membranes quadrades.  
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A més a més, Ernst Chladni va elaborar una equació algebraica, coneguda com 

“La llei de Chladni”, aconseguint trobar les freqüències dels modes de vibració en 

superfícies circulars planes en funció dels nodes diametrals i dels nodes circulars, als 

quals s’hi afegeixen dos coeficients que depenen de les propietats del plat. 

Posteriorment, en el segle dinou, Margaret Watts-Hughes va intentar anar més enllà 

treballant amb la veu humana i diversos diafragmes, que són membranes o plaques 

similars a les que usà Ernst Chladni “en què s’utilitza la deformació elàstica per 

conèixer o per comandar el moviment d’un fluid en contacte amb una de les seves 

parets”[3].  

  

Hans Jenny 

Hans Jenny (1904-1972), metge, músic, filòsof i físic suís, va seguir els passos 

d’Ernst Chladni. Durant catorze anys, va investigar els fenòmens periòdics, 

especialment l’exposició visual del so. Va batejar aquesta vessant científica amb el nom 

de “cymatics”, que prové de la paraula grega kyma (ona), referint-se a tot allò que 

pertany a les ones. Va publicar un llibre titulat Cymatics, amb abundants il·lustracions 

sobre els efectes de la vibració del so en pastes, líquids i pols.  

 

 
 

Figura 12: aquestes fotografies, publicades en el llibre de Hans Jenny, mostren els efectes de la vibració 

del so en diferents medis. 

 
 
[3]La Gran Enciclopèdia en Català. Edicions 62. Espanya, 2004 
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Segons Hans Jenny, es pot descriure el nostre entorn en termes de periodicitats, 

cicles, i ritmes. Ell creia veure en tot el que l’envoltava el tema subjacent unificador 

dels patrons produïts per la vibració de les ones, en els quals estaven involucrats el 

nombre, la proporció i la simetria. Els anomenà “el principi harmònic”. 
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REALITZACIÓ EXPERIMENTAL 

 

Objectius 

 L’objectiu de la part experimental és entendre com es produeix el so en una 

guitarra clàssica. Quan es toquen  les cordes de l’instrument, la vibració que s’origina es 

transmet, a través del pont, a la caixa de ressonància. De fet, és la caixa, amb la seva 

forma tant característica, la que condiciona de manera determinant el so final. És per 

això que, en aquesta pràctica, es voldrà estudiar, en particular, com es produeix el so a 

la caixa de la guitarra.  

Com que el so és una vibració, una bona manera de poder estudiar-lo és veure 

com vibra l’instrument. Com que la vibració és un moviment molt ràpid d’oscil·lació, es 

podria escampar per la superfície del cos vibrant (una de les dues tapes de la guitarra) 

una substància que pogués dispersar-se fàcilment d’acord amb els moviments de la 

fusta. També s’hauria d’excitar la caixa de manera que vibrés prou com per fer 

reaccionar la matèria. La idea és analitzar la vibració de la guitarra visualitzant-la, 

materialitzant-la. 

 Es creu que les freqüències naturals de la caixa de ressonància, amb la mateixa 

energia subministrada, vibraran molt més perquè aquestes freqüències són les que 

haurien d’adequar-se millor a la forma de la caixa. Per aquests motius, s’espera que els 

seus modes de vibració siguin molt més definits i, per tant, que se les pugui distingir a 

simple vista. 

 Aquesta prova es vol dur a terme amb dues guitarres diferents per tal de poder 

comparar els resultats. Es vol veure la divergència entre les freqüències naturals i es 

pretén poder dir, a partir del que s’obtingui, quina de les dues guitarres està més ben 

construïda. Tot i això, només es podrà fer de paraula i amb poc suport numèric que 

relativitzi les observacions empíriques. 
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Material 

• 2 guitarres 

• 4 suports 

• 2 altaveus de 200 W 

• 1 amplificador de 180 W 

• 1 ordinador 

• Sal 

• 1 càmera de vídeo 

• 1 nivell 

• Cinta adhesiva 

• 1 ganivet amb una peça de goma 

• Paper de diari 

• 1 assecador 

 

S’han provat moltes combinacions abans d’arribar al llistat de material, al muntatge 

i al procediment definitius. Ha sigut especialment difícil trobar el material adequat. 

Sobretot, ha costat aconseguir aparells d’aquestes característiques tan potents. Cal 

destacar el principal inconvenient d’aquesta pràctica: el soroll. S’han hagut de passar 

llargues hores al laboratori escoltant sons molt intensos, particularment penetrants, i 

pràcticament insuportables. Aquesta experiència ha demanat molt de temps i paciència a 

canvi de pocs minuts de glòria. 

 

Emissió del so: Ordinador, Altaveu i Amplificador 

 Es transmet el so des de l’ordinador, a través d’un cable, a l’amplificador; des de 

l’amplificador, a l’altaveu i, des de l’altaveu, a la guitarra. Els sons produïts són 

funcions sinus amb moviment harmònic simple. Es fan proves amb un amplificador 

d’una minicadena i amb un d’una guitarra elèctrica, però no són prou potents. 

Finalment, s’opta per un amplificador de 180 W que forma part d’un equip de so 

Fischer.  
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Figura 13: fotografia del circuit de producció de so. L’ordinador està connectat a l’amplificador (amb el 

cable negre) i l’amplificador als altaveus (mitjançant els cables vermells). Un dels altaveus està guardat 

dins la caixa. Tot i que la sortida de l’altaveu que no s’utilitza està tancada, sempre es desprèn una mica 

d’energia que, si l’altaveu no estigués connectat, podria fer malbé l’amplificador. L’altre altaveu està 

situat a la cantonada inferior dreta, fora de la imatge. Més endavant, una altra fotografia mostra la 

col·locació d’aquest segon altaveu. 

 

Pel que fa als altaveus, s’utilitzen altaveus de cotxe perquè són els que poden 

reproduir freqüències més baixes: es pretén reproduir el rang de freqüències més gran 

que es pugui per poder treure conclusions més generalitzables. En els primers intents, 

s’utilitzen dos altaveus Ultradrive de 130 W. Amb l’amplificador definitiu, es 

necessiten, però, uns altaveus molt més potents i, per això, se’n fan servir uns de la casa 

Hertz (Electtromedia) de 200W, que són adaptats a l’amplificador amb els cables dels 

altaveus anteriors i amb femelles més amples. Ambdós altaveus són connectats a 

l’amplificador per no fer malbé l’aparell, però només se n’empra un. 

 

Guitarres 

• Guitarra 1: model G9 de D. Catala Guitarras (Saga Musical Instruments, San 

Francisco, California). Està valorada en 20 €, per la qual cosa s’espera que la qualitat 

del so sigui dolenta. El so probablement serà so poc intens i poc ple, és a dir que 

poques freqüències ressonaran. El preu que ha valgut servirà per saber si la relació 

qualitat-preu és coherent. 
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Figura 14: estructura aproximada de la guitarra 1. 
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• Guitarra 2: guitarra de Casa González (Barcelona, Espanya). Hauria de ser millor que 

la guitarra 1. 
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Figura 15: estructura aproximada de la guitarra 2. 

 

Muntatge 

 Per fer vibrar la guitarra, en un primer moment, s’ha pensat en transmetre el so a 

través del forat ja que, d’aquesta manera, es pot fer vibrar la caixa més fàcilment. Si es 

fa així, la vibració es transmet a l’aire de l’interior, en contacte amb totes les parets de la 

caixa. Tanmateix, es procura imitar el més fidelment possible les condicions reals de la 

vibració. Sabent que el so és transferit a la caixa a través del pont, l’altaveu es col·loca 

just a sota el pont i el més a prop possible amb l’ajuda de diaris. No s’interposa cap 

element intermediari entre l’altaveu i el pont, a excepció de l’aire. S’ha intentat utilitzar 

un tros de filferro amb forma d’espiral per evitar que el so produït es dissipi massa, però 

la vibració l’expulsa fora del con de l’altaveu. 

  A l’hora de decidir sobre quina de les dues tapes es vol visualitzar el moviment, 

s’opta per la més allunyada del pont, la que normalment està en contacte amb 

l’intèrpret. De l’altra manera, l’altaveu hauria d’estar sospès sobre la guitarra i la 

substància utilitzada podria penetrar dins el forat de l’instrument, cosa que podria 

afectar els resultats en ocupar la cavitat de l’aire i suposaria haver-la de treure i de 

netejar.  

 Primerament, es construeix una caixa de cartró sense tapa amb un forat a la part 

inferior. La idea és dipositar-hi la guitarra i envoltar-la de sorra, deixant només la tapa 

superior descoberta, per aïllar-la i immobilitzar-la. Tot i així, l’escenificació és massa 

poc manipulable i costa encara més fer vibrar l’intrument. S’acaba fent tot el contrari; es 
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situa la guitarra de manera que el mínim d’elements n’impedeixin la vibració. Per a 

això, es disposen, en dues rengleres i dues columnes, quatre piles de llibres que 

s’acaben substituint per quatre suports de laboratori formats per una base, una barra i 

una peça metàl·lica mòbil, i que suporten la guitarra des de sota. 

 

 
 

Figura 16: guitarra aguantada per quatre suports sobre l’altaveu. Posteriorment, s’ha enganxat cinta 

adhesiva a les vores de l’instrument perquè la sal no caigui. 

 

 Es vol enregistrar la vibració des d’un mateix punt i des d’un mateix angle per 

facilitar l’objectivitat de l’anàlisi. La caixa de cartró mencionada anteriorment es posa 

sobre una base de cartró més estable que, al seu torn, es situa al capdamunt dels suports. 

Tant la caixa com la base tenen un forat a través del qual surt l’objectiu de la càmera 

(primer de fotografia, després de vídeo). Com a conseqüència de canvis en el 

procediment, s’acabarà col·locant la màquina sobre una taula pròxima, enfocant la 

guitarra de forma esbiaixada. Com que els experiments es fan durant diversos dies, no 

s’aconsegueix col·locar la càmera exactament al mateix lloc sempre. La llum tampoc 

serà mai igual. 

 La substància que s’utilitza per materialitzar les vibracions és la sal ja que és una 

substància formada per partícules petites fàcil d’aconseguir. A causa del moviment, la 

sal que es va tirant sobre la tapa de l’instrument tendeix a desplaçar-se cap als marges i 

a caure fora. Al principi, s’ha disposat paper de diari sota la guitarra per aprofitar-la. Al 

final, s’ha enganxat al voltant de la guitarra unes tires de cinta adhesiva doblegades 
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sobre sí mateixes: la meitat de la seva amplada s’enganxa a la fusta i l’altra s’erigeix per 

sobre la tapa. Així, no cau sal i no s’embruta tant. 

  Cal que la guitarra estigui completament plana. Si no, el pendent afavoriria que 

la sal es mogués cap a una banda més que cap a l’altra. Per aconseguir-ho, s’empra un 

nivell. També es fa servir un assecador per reduir al màxim la humitat provocada per la 

pluja, que perjudica el moviment de la fusta.  

 

Mètode 

Al principi, amb el programa Goldwave, es fan sonar freqüències aleatòries (amb 

una diferència d’entre deu i vint Hertz) durant tres minuts, però és molt poc rigurós. Es 

passa a reproduir les freqüències d’un Hertz en un, dos minuts i mig cada una, però és 

massa lent. Per solucionar-ho, són emeses de cinc en cinc Hertz, tres vegades cada una. 

Finalment, amb el programa Audacity, s’elabora una escombrada de freqüències que, 

automàticament, cada deu segons, fa augmentar la freqüència un Hertz. L’escombrada 

genera totes les freqüències compreses entre 1 Hz i 700 Hz, la capacitat màxima dels 

altaveus, i és reproduïda tres vegades amb cada guitarra. Tot el procediment és gravat 

amb una càmera de vídeo per ésser posteriorment analitzat amb més deteniment. 

Primer, perquè sempre s’efectuï la preparació exactament de la mateixa manera, 

la sal es col·loca en una quantitat determinada en una pila en un punt marcat amb 

permanent sobre la guitarra. No obstant això, en moltes freqüències, aquest punt no 

vibra i la sal no es mou, sense que es pugui saber com es mou la resta de la superfície. 

Així doncs, es reparteix la sal més o menys uniformement en una capa fina per tota la 

tapa de l’instrument. Només en l’intent de reproduir les freqüències de cinc en cinc, a la 

tercera repetició, segons la vibració observada, es prova de situar la sal en els punts on 

no hi ha moviment per veure si es manté i per comprovar que la fusta realment no es 

mou. 

S’utilitza un ganivet clavat a una peça de goma per donar cops a la superfície i 

assegurar que, si no vibra, no és per culpa de la sal. Es procura donar aquests cops a les 

zones on sembla que la sal està més aglomerada sense perjudicar significativament la 

disposició general. També s’usa una tros de paper per “pentinar” la sal en cas que n’hi 

hagi una acumulació excessiva en un punt determinat. 
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Resultats 

 S’ha vist com, amb certes freqüències, la sal es mou imperceptiblement o no es 

mou, mentre que amb d’altres, la sal es mou molt més. En aquests casos, la sal es 

col·loca en uns punts on la fusta no vibra, formant línies i formes que, en conjunt, són 

molt definides. S’ha observat que quan s’emeten aquestes freqüències concretes, la 

disposició amb què s’organitza la sal és sempre la mateixa. Aquestes freqüències són les 

següents: 

 

GUITARRA 1 

 

 
 

Figures 17 i 18: 30 Hz (f) 

 

 
 

 Figures 19 i 20: 66 Hz (2.2f) 
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Figures 21 i 22: 186 Hz (6.2f) 

 

 
 

Figures 23 i 24: 264 Hz (8.8f) 

 

 
 

Figures 25 i 26: 324 Hz (10.8f) 
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Figures 27 i 28: 372 Hz (12.4f) 

 

 
 

Figures 29 i 30: 432 Hz (14.4f) 

 

 
 

Figures 31 i 32: 546 Hz (18.2f) 
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Figures 33 i 34: 684 Hz (22.8f) 

 

 

 

 

 

 

GUITARRA 2 

 

 
Figures 35 i 36: 24 Hz (f) 

 

 
 

Figures 37 i 38: 66 Hz (2.75f) 



42 
	  

 

 
 

Figures 39 i 40: 102 Hz (4.25f) 

 

 
 

Figures 41 i 42: 186 Hz (7.76f) 

 

 
 

Figures 43 i 44: 234 Hz (9.75f) 
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Figures 45 i 46: 336 Hz (14f) 

 

 
 

Figures 47 i 48: 387 Hz (16.3f) 

 

 
 

Figures 49 i 50: 474 Hz (19.75f) 
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Figures 51 i 52: 555 Hz (23.13f) 

 

 
 

Figures 53 i 54: 606 Hz (25.25f) 

 

 
 

Figures 55 i 56: 648 Hz (27f)  
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Figures 57 i 58: 672 Hz (28f) 

 

 Les imatges dels resultats han estat extretes dels vídeos on estan gravades totes 

les experiències. S’ha parat en el moment que s’ha considerat de màxima vibració i s’ha 

calculat la freqüència d’aquest moment concret a partir del temps de gravació (durant 

totes les proves, s’apuntava la freqüència amb què es començava a gravar i el temps 

aproximat que havia passat des que s’havia posat en marxa la càmera fins que havia 

començat a reproduir-se l’escombrada). Com que el procediment s’ha repetit tres 

vegades, s’ha pogut triar la fotografia de cada mode de vibració en què es pot apreciar 

millor el patró. 

 S’han mostrat dues fotografies per cada freqüència. A partir del que s’ha 

observat, en la segona figura de cada parell, es dona una interpretació dels nodes 

principals, els punts immòbils més essencials. Els marges, com que acostumen a vibrar 

poc, no són primordials ja que condicionen tots els moviments d’una manera similar. 

Per altra banda, a vegades, només la part més ampla de la tapa vibra molt. En aquests 

casos, la part més estreta, que no vibra o vibra menys, no s’ha considerat un node 

perquè és com si no intervingués en la producció del so, cosa que vol dir que la 

freqüència no s’hi adapta tan bé (això és una conseqüència de la forma tan irregular de 

la caixa de ressonància). Així doncs, per definir el nodes i, per tant, els modes de 

vibració, el que s’ha fet ha sigut observar cap a on es mou la sal i tenir en compte, 

sobretot, aquells punts que estan més a prop dels nuclis de vibració i que es mantenen 

quiets. 
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Figura 59: mode de vibració de la freqüència de 648 Hz a la guitarra 2. Les línies vermelles són els nodes 

i les fletxes grogues són les direccions cap a les que es mou la sal. Com més concentració de punts blaus, 

més vibració. 

 

Anàlisi dels resultats 

 Els modes de vibració mostrats a les fotografies corresponen a les freqüències de 

ressonància de la caixa. Són les freqüències naturals amb què vibra espontàniament la 

fusta. Encaixen millor en la forma de la caixa, de manera que l’instrument necessita 

menys energia per moure’s. Per això, aquestes freqüències vibraran moltíssim més que 

la resta amb la mateixa energia subministrada. No s’ha mesurat els patrons resultants ni 

s’ha intentat precisar la relació que existeix entre aquests patrons i l’estructura de les 

guitarres, però un se’n pot fer una idea a partir dels esquemes dels instruments que 

s’han ensenyat prèviament. 

 En ser emesa una mateixa freqüència durant una certa estona, des del pont, l’ona 

sonora es propaga i recorre la superfície de la guitarra en diferents direccions. Així 

doncs, s’originen ones estacionàries. En uns punt determinats, les ones se superposen i, 

en d’altres, el nodes, s’anul·len. Això explica el fet que la sal es dipositi sempre en els 

mateixos punts i que aquests punts no canviïn. Les ones sempre hi tindran valors 

absoluts iguals i sentits oposats. La caixa actua com un equalitzador, que és una mena 

d’amplificador que fa sonar més les freqüències que convenen. De les freqüències que 
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rebi (normalment generades a les cordes), només farà sonar aquelles que s’assemblin 

més a les seves freqüències naturals.  

 Les freqüències de ressonància són diferents per cada caixa. A més a 

més, es pot demostrar que no vibren igual amb els modes de vibració de l’única 

freqüència natural en què ambdues guitarres coincideixen: 66 Hz. La configuració dels 

patrons i el conjunt de freqüències de ressonància depenen de l’elasticitat del material, 

de la mida de la guitarra, de la seva composició. En la segona guitarra, s’observa que els 

patrons són més nombrosos, més complexes, i més nítids, és a dir que les freqüències de 

ressonància de la guitarra 2 vibren més que les de la guitarra 1. Per tant, la segona 

guitarra vibra amb més facilitat i és capaç de reforçar un major nombre de freqüències. 

Tot i que, fins ara, no s’ha aconseguit descriure objectivament el que fa que una guitarra 

sigui millor que l’altre, en aquest cas es pot concloure que la segona és de més qualitat. 

Podria semblar que, segons les freqüències de ressonància, la guitarra tindrà una 

afinació o una altra. Cal recordar que, quan es toca una corda, sona la freqüència 

escollida i els harmònics que la precedeixen. El paper de la caixa és mantenir durant 

més temps la intensitat d’aquelles freqüències més pròximes a les de ressonància. Els 

harmònics que ressonin no faran canviar el to inicial sinó que el completaran. 

Inicialment, la nota sonarà per sobre. El so tindrà la seva freqüència, però semblarà més 

ple, més polit i menys sec que un simple moviment sinusoidal. Com s’haurà pogut 

apreciar, el que s’acaba de comentar és una percepció subjectiva. En aquesta 

experiència, s’ha vist que la caixa de la guitarra estimada com a millor té més 

freqüències naturals. Per tant, s’ha justificat experimentalment una intuïció. 

 La realització d’aquest experiment va coincidir, en part, amb un temps plujós i 

fred, cosa que va afectar els resultats. La diferència entre el moviment de la caixa en un 

dia assolellat respecte un dia amb pluja va ser enorme. En un ambient humit, la guitarra 

vibrava molt menys. La sal, si està humida, s’adhereix a la superfície. També es podria 

explicar dient que, tant la sal com la fusta, si estan humides, pesen més i es mouen 

menys. Malgrat tot, les freqüències naturals es manifesten de forma bastant evident i 

s’han pogut distingir sense gaires problemes. 
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SIMULADOR INFORMÀTIC 

 

 Trobar les freqüències de ressonància, com s’ha fet en la realització pràctica, és 

un exercici molt interessant. Resulta fascinant veure com una vibració, que podria 

semblar completament aleatòria i desigual, és capaç de distribuir d’una forma tan 

impressionant les partícules d’una substància. No obstant, s’ha volgut anar més enllà 

trobant una utilitat a aquesta informació.  

Després d’haver entès i observat com vibra una guitarra, s’ha plantejat fer-ne 

una simulació. S’ha intentat repetir amb un ordinador el so que genera un instrument 

tradicional. Això implica una comprensió a fons del funcionament i de les limitacions 

d’ambdós. S’han traduït al llenguatge informàtic tots els processos físics que succeeixen 

en tocar una guitarra. És, doncs, un procés de definició, molt diferent del que s’ha fet en 

la secció teòrica, desenvolupat a partir d’uns coneixements bàsics i d’unes observacions 

d’un fenomen concret. L’objectiu és procurar una nova eina, més senzilla i més a l’abast 

que una guitarra, que, al seu torn, doni peu a nova experimentació. 

 

Explicació del programa 

 A continuació s’explica, tros per tros, el codi del simulador. Es pot trobar el 

programa sencer a l’annex. 

 En primer lloc, hi ha les llibreries amb les quals treballa el programa. Vector 

permet usar vectors, que s’utilitzen per emmagatzemar totes les dades introduïdes. Les 

freqüències que formen el so final també són seleccionades a partir de diferents vectors i 

acumulades en vectors. Pel altra banda, la llibreria windows.h inclou la funció 

Beep(n,m), que fa vibrar la freqüència n durant m mil·lisegons. Iostream i namespace 

justifiquen la nomenclatura emprada. 

 

#include <iostream> 

#include <vector> 

#include <windows.h> 

 

using namespace std; 

 

 Tota la informació del programa està continguda en una estructura principal. 

Entre les clàudies de l’int main() està comprès tot el que fa aquest simulador. El system 
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(“pause”) serveix perquè el programa no es tanqui automàticament un cop executades 

totes les ordres, de manera que és l’usuari qui ho decideix. 

  

int main () { 

 

 system (“pause”); 

} 

 

 Es comença demanant les freqüències de ressonància de la caixa, que són les que 

s’han trobat a l’experiment. Per això, es crea una variable Natural amb valor 0 i un 

vector Ressonancia buit que podrà ésser omplert amb enters. Es poden escriure tantes 

freqüències com calgui. S’indica que s’ha de introduir cada freqüència en una línia 

diferent i que s’ha de transmetre amb el nombre -1 que s’ha acabat. Per enregistrar les 

dades, la funció while crea un bucle: mentre la variable Natural no equivalgui a -1, s’ha 

d’anar atribuint valors a Natural, els de les diferents freqüències naturals, i aquests 

nombres són afegits al vector Ressonancia. Aquest vector acaba sent el conjunt de les 

freqüències de ressonància.  

 

    int Natural=0; 

    vector <int> Ressonancia; 

    cout<<"Introdueixi les frequencies de ressonancia (una per linia)."<<endl; 

    cout<<"Quan acabi, introdueixi -1."<<endl; 

    while (Natural!=-1){ 

          cin>>Natural; 

          if (Natural!=-1)Ressonancia.push_back(Natural); 

    } 
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Figura 60: primer pas, entrada de les freqüències de ressonància. En aquest cas, s’han  introduït les 

freqüències naturals de la guitarra 2, analitzada experimentalment. 

 

A l’hora de registrar els harmònics, que, com s’ha explicat, són diferents segons 

la corda, es crea una variable dita Fonamental, que correspondrà a les freqüències 

fonamentals, i un vector Harmonics de dues dimensions. Aquest vector té sis fileres, 

una per cada corda. Amb for s’introdueix una Fonamental per cada corda. A partir de 

cada un d’aquests harmònics primigenis, en un while, mentre no s’arribi a una 

freqüència de 700 Hz (que és la màxima que es pot fer sonar amb una guitarra), es 

calculen els múltiples de la fonamental, els harmònics que la succeeixen en la sèrie 

harmònica. Aquests harmònics es van afegint a la filera que correpon a la seva corda 

dins el vector. 

 

    int Fonamental; 

    vector <vector <int> > Harmonics (6); 

    cout<<"Introdueixi els harmonics fonamentals de les cordes."<<endl; 

    cout<<"(del mes greu al mes agut, un per linia)"<<endl; 

    for (int i=0; i<6; i++) { 

        cin>>Fonamental; 

        int aux=1; 

        int harmonic=0; 

        while (Fonamental<700) { 

              Harmonics[i][harmonic]=(Fonamental*aux); 
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              Fonamental=Fonamental*aux; 

              harmonic++; 

              aux++; 

        } 

    } 

 

 
 

Figura 61: segon pas, introducció dels harmònics. En aquest exemple,  s’ha seguit l’afinació estàndard. 

 

 La part en què s’introdueixen les notes que es vol que sonin s’ha concebut com 

si fos una guitarra virtual. El for amb un altre for a l’interior serveix per fer un esquema 

del diapasó. En comptes de posar els dits d’una mà on toca i pitjar la corda amb l’altra, 

l’usuari/intèrpret ha d’escriure el nombre que correspon a la posició que faria sonar. 

Cada nota és presentada com dos nombres separats per un punt. El primer és el número 

de la corda (sent 1 la més aguda) i el segon és el número de trast (0 per tocar la corda a 

l’aire i 1 per referir-se al trast més allunyat del pont). S’han d’introduir els dos nombres 

seguits com si en fos un de sol que és afegit en un vector anomenat Notes. Es poden 

reproduir totes les notes que es vulgui. 

 

    cout<<"DIAPASO"<<endl; 

    for (int i=1; i<7; i++) { 

        for (int j=0; j<13; j++) { 

            if ((j/10)==0) cout<<i<<"."<<j<<"  "; 

            else cout<<i<<"."<<j<<"   "; 
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        } 

        cout<<endl; 

    } 

    cout<<"*El primer numero es la corda (1 es la mes aguda)."<<endl; 

    cout<<"*El segon nombre correspon al trast."<<endl; 

    cout<<" (12 es el trast mes allunyat del pont i 0 es la corda tocada a l'aire)"<<endl; 

    cout<<endl; 

    int Nota=0; 

    vector <int> Frequencies; 

    vector <int> Notes; 

    cout<<"Introdueixi una nota per linia."<<endl; 

    cout<<"Introdueixi seguits el numero de corda i el de trast, sense cap punt ni espai 

enmig."<<endl; 

    cout<<"Quan acabi, introdueixi -1."<<endl; 

    while (Nota!=-1) { 

          cin>>Nota; 

          if (Nota!=-1) Notes.push_back(Nota); 

    } 

 

 
 

Figura 62: pas tercer, elecció de notes. 
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 Mitjançant if, s’identifiquen les notes, guardades en forma de nombres, amb les 

freqüències que els pertoca (d’acord amb l’afinació estàndard). Amb aquestes 

freqüències, s’omple el vector Frequencies, que s’ha creat prèviament. 

 

for (int i=0; i<Notes.size(); i++) { 

          if (Notes[i]==60) Frequencies.push_back(82); 

          if (Notes[i]==61) Frequencies.push_back(87); 

          etc. 

    } 

 

S’analitzen totes les notes del vector Frequencies una per una amb un for. 

S’aplica el que s’ha après. Quan es prem una corda, no només es fa sonar una 

freqüència en concret, sinó que també s’exciten tots els harmònics de la sèrie harmònica 

de freqüència menor que la freqüència inicial. Per això, es forma una vector So on s’hi 

gravades totes les freqüències que sonen inicialment. S’afegeix la primera freqüència 

directament. Llavors, es crea Corda, el número de la corda, que es calcula a partir del 

número guardat al vector Notes que representa la nota. Se sap que la posició que ocupa 

la nota a Notes és la mateixa que la que ocupa la freqüència a Frequencies. Gràcies a 

això, s’accedeix a la sèrie harmònica de la corda, que equival a Harmonics[Corda]. En 

un for, es comparen els harmònics amb la freqüència primera i, si són menors o iguals, 

com que també sonaran, s’inclouen en el vector So. 

 De totes les freqüències excitades, la caixa de ressonància només fa sonar 

aquelles que són més similars a les seves freqüències naturals. S’han considerat 

freqüències similars aquelles que es desvien de les freqüències naturals per, com a 

màxim, 5Hz. Així doncs, en un altre for, es comparen les freqüències de So i les del 

vector  Ressonancia. Les que coincideixen, que són les que ressonen, són agrupades en 

un darrer vector Resso. Finalment, amb l’últim for, es fan sonar alhora amb Beep totes 

les freqüències de Resso durant deu segons. La freqüència inicial sonarà durant menys 

temps si no equival a cap freqüència de ressonància. 

 

    for (int i=0; i<Frequencies.size(); i++) { 

        vector <int> So; 

        So.push_back(Frequencies[i]); 

        int Corda; 
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        if ((Notes[i]/100)==0) Corda=(Notes[i]/10)-1; 

        else Corda=(Notes[i]/100)-1; 

        for (int j=0; j<Harmonics[Corda].size(); j++) { 

            if (Harmonics[Corda][j]<=Frequencies[i])So.push_back(Harmonics[Corda][j]); 

        } 

        vector <int> Resso; 

        Resso.push_back(Frequencies[i]); 

        for (int j=0; j<So.size(); j++) { 

            for (int k=0; k<Ressonancia.size(); k++) { 

                if (So[j]==Ressonancia[k]) Resso.push_back (So[j]); 

    if ((So[j]>=(Ressonancia[k]+5))&& (So[j]<=(Ressonancia[k]-5))) Resso.push_back (So[j]); 

            } 

        } 

        cout<<"El so s'esta reproduint"<<endl; 

        for (int j=0; j<Resso.size(); j++) { 

            if ((j==0)&&(Resso[j]!=Resso[j+1])) Beep (Resso[j],5000); 

            else Beep (Resso[j],10000); 

        } 

    } 

 

Valoració 

Aquest simulador del so de la guitarra és capaç de reproduir el so de qualsevol 

guitarra, siguin quins siguin els harmònics de les cordes (res importa de la seva 

constitució), siguin quines siguin les freqüències de ressonància de la caixa. De fet, si es 

modifiqués el nombre de cordes necessàries, aquest simulador seria capaç de reproduir 

el so de qualsevol instrument de corda amb caixa de ressonància.  

Aquest programa es centra en la caixa de ressonància, ja que és la font principal 

del so que genera una guitarra. El so que produeix és el que amplificaria la caixa de 

l’instrument i és com un so ideal, sense res que en provoqui l’atenuació. Les freqüències 

que normalment sonen més fort són les que han aconseguit passar pel filtre de la caixa 

de ressonància. Aquestes són les úniques que reprodueix el simulador, a més a més de la 

nota. Tot i així, en una guitarra, la resta segueix vibrant a la caixa i a les cordes amb 

intensitat variable.  
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Ha estat impossible controlar la intensitat de cada un dels moviments simples. 

En teoria, al principi, la freqüència inicial hauria de sonar més que els harmònics. Si 

aquesta freqüència ressonés, també hauria de sonar més en comparació tant als 

harmònics que haguessin ressonat com als que no. I la intensitat va molt lligada a la 

seva duració: en condicions normals, s’esmorteeixen més de pressa si són menys fortes. 

Tampoc hi ha sincronització de fase. 

 Aquest programa només pot interpretar freqüències enteres ja que la funció 

Beep només pot treballar amb nombres enters. Tampoc s’han utilitzat accents, ni en els 

enunciats que publica el simulador ni en la redacció de la seva estructura interna, perquè 

el programa c++ no els assimila bé. 

S’ha aconseguit reproduir el so d’una guitarra d’una forma bastant aproximada. 

Aquest simulador pot imitar les freqüències, el to, d’una guitarra. Tanmateix, hi ha 

molts factors que condicionen el so. El timbre són els diferents matisos (intensitat, 

duració, tècnica del músic) que el caracteritzen, és el que distingeix el so que pot emetre 

un ordinador i el que es pot escoltar d’una guitarra encara que tinguin la mateixa 

freqüència. És per això, que les guitarres segueixen sent irreemplaçables. 
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CONCLUSIONS 

 

 S’han aconseguit visualitzar les vibracions de les caixes de ressonància de dues 

guitarres, és a dir que s’han pogut veure i comparar els seus modes de vibració. A partir 

d’aquí, s’ha pogut justificar que si la fusta no vibra igual amb totes les freqüències és 

perquè n’hi unes poques que necessiten menys energia. També s’ha descrit tot el procés 

de producció de so en una guitarra. S’ha establert com influencia la caixa en el so i, per 

tant, s’ha demostrat la seva importància.  

Després d’una primera etapa de comprensió, s’han pogut trobar aplicacions a les 

observacions fetes. Amb els resultats, s’ha determinat que una de les guitarres és millor 

que l’altra, ja que pot vibrar més, i s’han vist quins factors poden afectar aquesta 

vibració. A més a més, s’ha dissenyat un simulador del so de la guitarra (o de les 

guitarres) amb èxit.  

 Tanmateix, queden moltes vies obertes per seguir investigant. Es podria millorar 

el simulador tenint en compte els sons més discrets de les cordes; es podria intentar 

saber exactament la relació entre la construcció de l’instrument i les freqüències de la 

caixa, que, fins ara, no s’ha fet. Relacionat amb aquest tema, fins i tot hi ha qui especula 

sobre el fet que el so pugui afectar la realitat física: podria tenir alguna utilitat en camps 

com la medicina? 
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Programa 

#include <iostream> 

#include <vector> 

#include <windows.h> 

 

using namespace std; 

 

int main () { 

    int Natural=0; 

    vector <int> Ressonancia; 

    cout<<"Introdueixi les frequencies de ressonancia (una per linia)."<<endl; 

    cout<<"Quan acabi, introdueixi -1."<<endl; 

    while (Natural!=-1){ 

          cin>>Natural; 

          if (Natural!=-1)Ressonancia.push_back(Natural); 

    } 

    int Fonamental; 

    vector <vector <int> > Harmonics (6); 

    cout<<"Introdueixi els harmonics fonamentals de les cordes."<<endl; 

    cout<<"(del mes greu al mes agut, un per linia)"<<endl; 

    for (int i=0; i<6; i++) { 

        cin>>Fonamental; 

        int aux=1; 

        int harmonic=0; 

        while (Fonamental<1400) { 

              Harmonics[i][harmonic]=(Fonamental*aux); 

              Fonamental=Fonamental*aux; 

              harmonic++; 

              aux++; 

        } 

    } 

    cout<<"DIAPASO"<<endl; 

    for (int i=1; i<7; i++) { 

        for (int j=0; j<13; j++) { 
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            if ((j/10)==0) cout<<i<<"."<<j<<"  "; 

            else cout<<i<<"."<<j<<"   "; 

        } 

        cout<<endl; 

    } 

    cout<<"*El primer numero es la corda (1 es la mes aguda)."<<endl; 

    cout<<"*El segon nombre correspon al trast."<<endl; 

    cout<<" (12 es el trast mes allunyat del pont i 0 es la corda tocada a l'aire)"<<endl; 

    cout<<endl; 

    int Nota=0; 

    vector <int> Frequencies; 

    vector <int> Notes; 

    cout<<"Introdueixi una nota per linia."<<endl; 

    cout<<"Introdueixi seguits el numero de corda i el de trast, sense cap punt ni espai enmig."<<endl; 

    cout<<"Quan acabi, introdueixi -1."<<endl; 

    while (Nota!=-1) { 

          cin>>Nota; 

          if (Nota!=-1) Notes.push_back(Nota); 

    } 

    for (int i=0; i<Notes.size(); i++) { 

          if (Notes[i]==60) Frequencies.push_back(82); 

          if (Notes[i]==61) Frequencies.push_back(87); 

          if (Notes[i]==62) Frequencies.push_back(93); 

          if (Notes[i]==63) Frequencies.push_back(98); 

          if (Notes[i]==64) Frequencies.push_back(104); 

          if ((Notes[i]==50)or(Notes[i]==65)) Frequencies.push_back(110); 

          if ((Notes[i]==51)or(Notes[i]==66)) Frequencies.push_back(117); 

          if ((Notes[i]==52)or(Notes[i]==67)) Frequencies.push_back(123); 

          if ((Notes[i]==53)or(Notes[i]==68)) Frequencies.push_back(131); 

          if ((Notes[i]==54)or(Notes[i]==69)) Frequencies.push_back(139); 

          if ((Notes[i]==40)or(Notes[i]==55)or(Notes[i]==610)) Frequencies.push_back(147); 

          if ((Notes[i]==41)or(Notes[i]==56)or(Notes[i]==611)) Frequencies.push_back(156); 

          if ((Notes[i]==42)or(Notes[i]==57)or(Notes[i]==612)) Frequencies.push_back(165); 

          if ((Notes[i]==43)or(Notes[i]==58)or(Notes[i]==613)) Frequencies.push_back(175); 



65 
	  

          if ((Notes[i]==44)or(Notes[i]==59)or(Notes[i]==614)) Frequencies.push_back(185); 

          if ((Notes[i]==30)or(Notes[i]==45)or(Notes[i]==510)) Frequencies.push_back(196); 

          if ((Notes[i]==31)or(Notes[i]==46)or(Notes[i]==511)) Frequencies.push_back(208); 

          if ((Notes[i]==32)or(Notes[i]==47)or(Notes[i]==512)) Frequencies.push_back(220); 

          if ((Notes[i]==33)or(Notes[i]==48)) Frequencies.push_back(233); 

          if ((Notes[i]==20)or(Notes[i]==34)or(Notes[i]==49)) Frequencies.push_back(247); 

          if ((Notes[i]==21)or(Notes[i]==35)or(Notes[i]==410)) Frequencies.push_back(262); 

          if ((Notes[i]==22)or(Notes[i]==36)or(Notes[i]==411)) Frequencies.push_back(277); 

          if ((Notes[i]==23)or(Notes[i]==37)or(Notes[i]==412)) Frequencies.push_back(294); 

          if ((Notes[i]==24)or(Notes[i]==38)) Frequencies.push_back(311); 

          if ((Notes[i]==10)or(Notes[i]==25)or(Notes[i]==39)) Frequencies.push_back(330); 

          if ((Notes[i]==11)or(Notes[i]==26)or(Notes[i]==310)) Frequencies.push_back(349); 

          if ((Notes[i]==12)or(Notes[i]==27)or(Notes[i]==311)) Frequencies.push_back(370); 

          if ((Notes[i]==13)or(Notes[i]==28)or(Notes[i]==312)) Frequencies.push_back(392); 

          if ((Notes[i]==14)or(Notes[i]==29)) Frequencies.push_back(415); 

          if ((Notes[i]==15)or(Notes[i]==210)) Frequencies.push_back(440); 

          if ((Notes[i]==16)or(Notes[i]==211)) Frequencies.push_back(466); 

          if ((Notes[i]==17)or(Notes[i]==212)) Frequencies.push_back(494); 

          if (Notes[i]==18) Frequencies.push_back(523); 

          if (Notes[i]==19) Frequencies.push_back(554); 

          if (Notes[i]==110) Frequencies.push_back(587); 

          if (Notes[i]==111) Frequencies.push_back(622); 

          if (Notes[i]==112) Frequencies.push_back(659); 

    } 

    for (int i=0; i<Frequencies.size(); i++) { 

        vector <int> So; 

        So.push_back(Frequencies[i]); 

        int Corda; 

        if ((Notes[i]/100)==0) Corda=(Notes[i]/10)-1; 

        else Corda=(Notes[i]/100)-1; 

        for (int j=0; j<Harmonics[Corda].size(); j++) { 

            if (Harmonics[Corda][j]<=Frequencies[i])So.push_back(Harmonics[Corda][j]); 

        } 

        vector <int> Resso; 
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        Resso.push_back(Frequencies[i]); 

        for (int j=0; j<So.size(); j++) { 

            for (int k=0; k<Ressonancia.size(); k++) { 

                if (So[j]==Ressonancia[k]) Resso.push_back (So[j]); 

    if ((So[j]>=(Ressonancia[k]+5))&& (So[j]<=(Ressonancia[k]-5))) Resso.push_back (So[j]); 

            } 

        } 

        cout<<"El so s'esta reproduint"<<endl; 

        for (int j=0; j<Resso.size(); j++) { 

            if ((j==0)&&(Resso[j]!=Resso[j+1])) Beep (Resso[j],5000); 

            else Beep (Resso[j],10000); 

        } 

    } 

    system ("pause"); 

} 


