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2. Ones estacionàries en cordes 

Objectius 
• Generar ones estacionàries en cordes. 
• Observar la dependència de la longitud d’ona amb la tensió de la corda. 
• Determinar la velocitat de propagació d’una ona en una corda. 

Introducció 
La propagació d’ones té lloc moltes vegades en medis limitats. Aquest és el cas de les ones en 
la superfície d’un líquid contingut en un recipient, de les ones acústiques en un tub (xiulet, 
orgue, trompeta...), de les ones produïdes en una corda fixada pels extrems (guitarra, violí, 
piano...). En aquests casos quan les ones arriben als límits del medi corresponent 
experimenten una reflexió total o parcial i en conseqüència les ones incidents interfereixen amb 
les reflectides i donen com a resultat el que s’anomena una ona estacionària. Aquesta 
interferència no és una ona sinó un seguit de punts que vibren amb una amplitud característica, 
independent en certa manera, de la del punt veí. No hi ha transmissió d’energia al llarg del 
medi, cosa que és característica de les ones, ara el tipus d’oscil·lació d’un punt no es propaga 
als adjacents. 
En cas d’una corda, la interferència de dues ones viatgeres que es propaguen en sentits 
contraris dóna lloc al fet que cada punt de la corda vibri amb una amplitud constant al llarg del 
temps, es tracta d’una situació estacionària. Aquest fenomen s’anomena ona estacionària o bé 
mode normal de vibració. 
Alguns punts vibren amb una amplitud màxima (doble de les ones originàries) i s’anomenen 
antinodes (A) o ventres, altres vibren amb una amplitud nul·la (no vibren) i s’anomenen 
nodes (N). 
La separació entre dos nodes o dos antinodes és de mitja longitud d’ona.  
La figura és un dibuix típic on l’ombrejat pretén representar la constant i estacionària vibració 
dels diferents punts de la corda. 
 

La velocitat de propagació d’una ona en una corda vibrant és: 
Tv
µ

= , on T és la tensió de la 

corda i µ la seva densitat lineal. 
Si la corda està fixa pels dos extrems les ones estacionàries permeses tenen una longitud 
d’ona donada per: 

2     0,1,2,3....L n
n
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sent L la longitud de la corda. 

Material 
− Cronovibrador de baixa tensió (6V) a c.a. 
− Transformador (220V a 6V) 
− Goma elàstica (cilíndrica i recoberta de fil) 
− Fil no elàstic 

− Politja 
− Pinça i suport  
− Nou 
− Portapesos i pesos 

A N 
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1a experiència: Observació dels modes normals de vibració en una goma 
elàstica o fil  
 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
1. Lliga un tros de goma d’uns 2 metres a l’extrem de la vareta del cronovibrador. 
2. Subjecta l’altre extrem de la goma amb la mà. 
3. Connecta el cronovibrador amb un transformador al corrent, o bé directament a una font 

d’alimentació de baixa tensió (6V). 
4. Tensa més o menys la goma. 
5. Allarga o escurça la goma. 
6. Repeteix-ho lligant al cronovibrador un fil no elàstic d’uns 2 m. 

Conclusions 
Com varia la longitud d’ona amb la tensió?  
Com varia el nombre de nodes amb la tensió? 
Quines diferències observes  quan canvies el tipus de fil? 
Qüestionari 
1. Pel cas d’una corda tensa fixada pels seus extrems, dibuixa diferents modes de vibració 

de la corda (de més senzill a més complex) 
2. Consulta què vol dir que una corda vibra en el primer harmònic o mode fonamental? 
 
 
2a experiència: Determinació de la velocitat de propagació de les ones per 
una corda 
 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
1. Lliga un tros de goma d’uns 2 metres a l’extrem de la vareta del cronovibrador. 
2. Col·loca amb una nou la politja al suport. 
3. Situa el cronovibrador de manera que l’extrem lliure de la goma passi per la politja i 

penja-hi el portapesos i pesos fins que la goma quedi tensa. 
4. Connecta el cronovibrador amb un transformador al corrent o bé directament a una font 

d’alimentació de baixa tensió (6V). 

Adquisició i enregistrament de les dades 
1. Per a un determinat valor dels pesos, quant val la tensió de la goma? 
2. Mesura la longitud d’ona formada. 
3. Repeteix-ho diverses vegades per diferents valors dels pesos. 
4. Calcula per a cada valor dels pesos la velocitat de l’ona. 
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Conclusions 

Anàlisi de les dades 
Tenint en compte que la freqüència, f, és fixa de 50 Hz (la donada pel cronovibrador) i que la 
longitud d’ona és: 

v
f

λ =  

Quina relació hi ha entre la tensió de la goma i la velocitat de les ones generades? 
 
Qüestionari 
1. Es pot considerar fixa la densitat lineal de la goma en variar-ne la tensió? 
2. Pot modificar els resultats el fet que la densitat lineal sigui variable? 
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Ones estacionàries en cordes 
Material per al professorat 

 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
! 1 hora per a l’experimentació 
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de batxillerat 
 
Orientacions metodològiques 
També es poden observar les ones estacionàries en una molla. Ara cal fixar un extrem de la 
molla a la vareta del cronovibrador i subjectar-la verticalment. Per observar el fenomen cal 
mirar la molla a contrallum o sobre un fons blanc; s’observaran zones nítides immòbils (nodes) i 
zones borroses (antinodes). Allargant més o menys la molla s’obtenen altres modes de 
vibració. 
 

Orientacions tècniques 
La goma elàstica que va bé és la que s’usa en costura, que és primeta, cilíndrica i que va 
recoberta de fil.  
Per poder veure bé l’ona estacionària generada cal escollir adequadament el color de la goma. 
Si es treballa en una taula clara va bé posar-la negra i si la taula és fosca poseu-la blanca. 
 

Conclusions 
# Quan més gran és la tensió de la goma/fil més gran és la longitud d’ona. 
# Quan més gran és la tensió de la goma/fil menys nodes. 
# En canviar el tipus de fil canviem la densitat lineal i, per tant, la velocitat de propagació. 
 
Exemple:  
Si la longitud de la goma és de 130 cm i es tensa amb unes peses de 25 g, la longitud d’ona és 
de 43 cm. Si els pesos són de 50 g la longitud d’ona és de 68 cm. Com que la freqüència del 
cronovibrador és de 50 Hz, les velocitats que s’obtenen són de 21,5 m/s, 34 m/s i 43 m/s 
respectivament.  
 
 
Respostes al qüestionari 
1a experiència 
 
1. Pel cas d’una corda tensa fixada pels seus extrems, dibuixa diferents modes de 

vibració de la corda (de més senzill a més complex). 
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2. Què vol dir que una corda vibra en el primer harmònic o mode fonamental? 

Que només es forma un antinode. En aquest cas la longitud de la corda és igual a mitja 
longitud d’ona. 

 
2a experiència 
 
1. És pot considerar fixa la densitat lineal de la goma en variar-ne la tensió? 

No, en estirar la goma la densitat lineal disminueix. 
 
2. Pot modificar els resultats el fet que la densitat lineal sigui variable? 

No, ja que en augmentar la tensió, disminueix la densitat lineal i els dos efectes actuen en 
el mateix sentit fent que augmenti la velocitat de les ones. 

A N 
A N N 

A N 
A A N N N 

A N N 
1r harmònic o 
mode fonamental 

3r harmònic 

2n harmònic 


