
Presentació
Gottfried Liebniz, un dels grans pensadors dels segles XVII i XVII, va dir: «La música 
és el plaer que experimenta la ment humana quan compta sense adonar-se que està 
comptant». Aquesta frase reflecteix molt bé els objectius d’aquest treball, que són fer 
veure que la música i la física o les matemàtiques estan íntimament relacionades. 
Per fer això, m’he centrat en un dels aspectes de la música que tinc més a prop: els 
instruments de corda fregada. Com tothom pot comprovar, els diferents instruments 
de corda fregada (violí, viola, violoncel i contrabaix) tenen un so molt diferent però 
no tenim clars quins són els factors que fan que el so canviï de l’un a l’altre. Això és 
el que jo he volgut investigar. 

Metodologia
La metodologia que he utilitzat ha sigut la d’anar buscant informació sobre el tema, 
ja sigui en llibres de física o de música on en pàgines web en què es tracten els dos 
conceptes i la seva relació, i anar fent-me una idea de quins són els factors princi-
pals que afecten el so dels instruments de corda. Tot i que, des d’un principi, ja tenia 
bastant clars quins eren, llegir tota la informació que vaig trobar em va ajudar a 
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fer-me’n una idea més clara. Després de tot aquest procés vaig decidir quina era la 
pràctica que volia fer per donar forma al meu treball. 
La primera part de la qual consta el meu treball és una introducció als conceptes 
bàsics sobre la física del so i sobre les parts i el funcionament dels instruments de 
corda fregada. En aquesta primera part també hi ha un apartat sobre la freqüència 
en els instruments i per quins factors ve determinada. 

Cos del treball
Després d’això ja entrem en el cos del treball en si, ja que és on començo a analitzar 
els tres factors que afecten d’una manera més important el so dels instruments de 
corda fregada.

1/ El primer factor que he analitzat és la longitud de les cordes. Com es pot veure en 
la fórmula de la freqüència,  
               

la longitud de les cordes és inversament proporcional a la freqüència que produiran. 
Per tant, com més llarga és la corda de l’instrument, més baixa serà la freqüència, 
és a dir, produirà un so més greu. Això es pot veure fàcilment en els instruments 
de corda fregada: el violí té les cordes molt més curtes que el contrabaix i, per tant, 
sona més agut. Pitàgores va formular la teoria dels intervals, que estableix unes 
relacions entre la longitud d’una corda i la freqüència que aquesta emet. Ho va fer 
gràcies al monocordi, que, tal com el seu nom indica, és un instrument format per 
una sola corda. Considerant el quocient de la corda llarga i la corda curta, trobem 
les següents proporcions per als diversos intervals: 

Proporció Interval

2:1 Octava

5:3 Sexta major

8:5 Sexta menor

3:2 Quinta

4:3 Quarta

5:4 Tercera major

6:5 Tercera menor



Per exemplificar i comprovar aquesta teoria, vaig construir un monocordi amb 
un pont mòbil per poder anar canviant la longitud de la corda. Amb el progra-
ma GarageBand vaig gravar les freqüències resultants de la partició i amb el 
programa Audacity vaig fer gràfics de freqüència de cada so. Després de tot 
aquest procés vaig poder comprovar que la teoria dels intervals de Pitàgores es 
compleix. D’aquesta teoria se’n deriven diferents conceptes que també val la 
pena esmentar. 

—El primer és el cercle de quintes. A partir d’aplicar successivament l’interval de 
quinta 3/2, es pot construir un cicle de quintes, que ens permet generar tots els 
graus de l’escala. Amb 12 acords de quinta s’arriba a la mateixa nota des d’on s’ha 
partit. Aquest cicle és molt utilitzat pels músics, ja que permet trobar les armadures 
de les tonalitats més fàcilment.

—El segon concepte és la coma pitagòrica o comma, que és un defecte de la teo-
ria dels intervals i del cercle de quintes, el qual es troba en el seu tancament. Per 
finalitzar el cicle necessitem dotze quintes (3/2) i dues octaves (2/1) i, utilitzant 
les propietats dels logaritmes, podem trobar que en dues octaves hi ha 84 semi-
tons i en set quintes, 84,24. Aquests 0,24 semitons que sobren és el que s’anome-
na comma. 

2/ El segon factor que he analitzat és la tensió de les cordes. Com es pot veure a 
la fórmula de la freqüència, la tensió d’una corda és directament proporcional a la 
freqüència que emet. Però, si augmentem el doble la tensió, no augmenta el doble la 
freqüència, ja que la tensió està dintre d’una arrel. Això és el que jo, en un principi, 
volia comprovar. Per fer-ho tenia pensat anar augmentant la tensió i anar mesurant 
la freqüència que es produïa, però mesurar la tensió s’ha de fer amb eines especia-
litzades de les quals jo no disposo i és un procés complicat. Com a alternativa vaig 
pensar en un mètode de tensió alternatiu, que va ser anar augmentant un quart de 
volta el clau que tensa la corda del meu monocordi. Després de fer-ho i de gravar 
les freqüències i analitzar-les, vaig elaborar un gràfic amb totes les dades recollides. 
També en vaig fer un altre amb dades teòriques i els vaig comparar. El resultat va 
ser que la tendència creixent de la freqüència a mesura que s’augmenta la tensió 
es pot apreciar clarament en els dos gràfics. Es pot observar que la segona part del 
primer gràfic compleix bastant amb el que s’esperava, ja que puja cada cop menys. 
Tanmateix, la primera part no ho compleix tant, ja que el segon pic hauria de ser 
més alt perquè complís amb el que s’esperava. Sense comptar aquest punt, el gràfic 
elaborat a partir dels resultats obtinguts amb el monocordi és bastant semblant al 
que està fet amb dades teòriques.



També he tractat el tema de l’efecte de la temperatura sobre la tensió de les cordes, 
ja que és molt conegut pels instrumentistes. Això és a causa del fet que les cor-
des s’expandeixen amb un increment de la temperatura i provoquen que la tensió 
augmenti. Com a conseqüència, la freqüència de les cordes també augmenta i el 
to de l’instrument canvia. Per evitar aquests efectes s’han de prendre una sèrie de 
precaucions, com evitar deixar l’instrument en llocs calorosos, per exemple a dintre 
d’un cotxe aparcat al sol. 

3/ El tercer i últim factor que he analitzat és la caixa de ressonància. La funció de la 
caixa de ressonància és transformar l’ona sonora produïda per les cordes en movi-
ment de les partícules d’aire que té dintre i és un factor decisiu per  determinar el 
timbre de l’instrument. 

—El primer concepte que he tractat són les notes falses o llops, que són un feno-
men físic que afecta alguns instruments de corda fregada. Es produeix quan la 
freqüència de la nota que vibra coincideix amb la mateixa freqüència de la caixa de 
ressonància. Això provoca que, a la vegada, hi hagi un efecte de rebuig i de reforç 
de la nota en concret. Dóna lloc a una dissonància molt desagradable que es percep 
com una dispersió de la nota i dels seus harmònics: s’aprecien només els harmònics 
superiors i fins i tot el so pot saltar a una octava superior. Hi ha diferents maneres 
de solucionar aquest fenomen, com per exemple moure l’ànima per transportar el 
llop a freqüències entre semitons, col·locar un matallops a la corda o un matallops 
exterior o interior. 

—El segon concepte que he tractat són les figures de Chladni, descobertes per 
aquest físic alemany considerat el creador de l’acústica. S’anomenen figures de 
Chladni els patrons que forma una substància granular sobre una superfície plana 
excitada a diferents freqüències. S’observa que els grans de la substància que s’hi 
hagi posat es van situant en els llocs on hi ha menys vibracions, anomenats línies 
nodals. Les diverses freqüències provoquen diferents modes de vibracions, per tant, 
els patrons de les plaques van canviant a mesura que es modifica la freqüència. Un 
instrument de corda té molts modes de vibració diferents, però només estan ben es-
tudiats els set de més baixa freqüència. Els modes 2 i 5 són útils per als luthiers per 
a la construcció de les tapes dels instruments, ja que donen informació sobre les 
qualitats de la fusta. El mode número 2 ens diu la capacitat de flexió de la fusta en 
vertical i el mode número 5 ens ho diu en horitzontal. Per comprovar això, m’hauria 
agradat fer un experiment per observar els patrons, però després d’intentar-ho em 
vaig adonar que era molt complicat i requeria material especialitzat, i que, per tant, 
quedava fora de les meves possibilitats. 



Conclusions
Una vegada finalitzat el treball puc dir que he acomplert els objectius que m’havia 
proposat en un principi. He descobert quins són els factors que afecten el so dels 
instruments de corda fregada i com l’afecten. 
He vist que la longitud de les cordes i la tensió de les cordes són factors que afecten 
més a la freqüència de l’instrument i que la caixa de ressonància afecta més a la 
qualitat del so. Ara sé que la longitud de les cordes és inversament proporcional a la 
freqüència que emeten i que, en canvi, la tensió de les cordes ho és inversament.  
He exemplificat conceptes físics com la teoria dels intervals i l’augment de la fre-
qüència a causa de l’increment de la tensió de les cordes que m’ha ajudat a tenir-ne 
una visió molt més clara. 
La part que ha sigut més complicada, i que al començament va resultar un pro-
blema, va ser endinsar-me en el tema de les ones del so, ja que és un tema que es 
tracta cap a mitjans de segon de batxillerat a l’assignatura de física i que jo no havia 
tractat mai. Tot i això, finalment vaig aconseguir fer-me’n una idea bastant comple-
ta i poder reflectir aquests coneixements en altres punts del treball.
Amb aquest treball he après moltíssimes coses, tant de física com de música. Ara 
puc entendre molt millor conceptes que surten a les classes de música però que 
s’exposen sense parlar de la base científica, com per exemple els harmònics, l’efecte 
de la temperatura a la tensió de les cordes o els llops. Penso que per arribar a com-
prendre la música seria important saber un mínim de conceptes físics que hi estan 
relacionats. Tot i que he tingut alguns problemes en la realització del treball i que 
m’hauria agradat poder fer alguna part pràctica més, valoro aquesta experiència 
com a molt positiva. A part d’aprendre coneixements sobre música i física, m’ha 
ensenyat a organitzar-me, a pensar com solucionar situacions difícils, a sintetitzar 
la informació i a redactar i estructurar un treball formal.


