
EL SO I LES ONES SONORES 



EL SO 

 

 El so és una forma d’energia que 
emeten els cossos quan vibren. 

 Per què sabem que és un tipus 
energia?  

 Per què produeix canvis: per exemple, el 
so d’una explosió pot trencar els vidres 
que es troben a prop. 



EL SO 
El so és la sensació que notem quan ens arriben 

a l'oïda les vibracions anomenades ones 

sonores. 

Perquè existeixi so és necessari que hi hagi 

aquests tres elements: 

font sonora: és allò que vibra i produeix les 

ones sonores 

medi de propagació: és el material que 

transment les ones sonores 

receptor o oient: és qui rep les ones i per tant 

sent el so. 

 



LA PROPAGACIÓ DEL SO 

 Les vibracions del so es propaguen en 
forma d’ones sonores. 

 Les ones sonores es propaguen en totes 
direccions. 

 Perden força quan s’allunyen de la font 
de so d’on provenen. 

 Necessiten un medi per desplaçar-se. 
El so no es pot propagar en el buit. 



LA VELOCITAT DEL SO 

 La velocitat de propagació del so depèn 

del medi pel qual viatgin les ones. 

 En l’aire és de 340 m/s (metres per 

segon). 

 En l’aigua del mar és de 1.531m/s. 

 En l’alumini és de 6.420 m/s. 

 



LA REFLEXIÓ DEL SO 

 Quan les ones sonores que emet un cos 

xoquen contra un obstacle reboten i es 

reflecteixen cap al seu lloc d’origen ( 

tornen). 

 Aquest fenomen rep el nom d’eco. 

 La distància mínima per tal que es 

produeixi aquest so són 17 metres. 



REFLEXIÓ DEL SO: L’ECO 

Els rat-penats  són cecs i poden caçar les seves 

preses gràcies a aquest fenomen. Com et sembla 

que ho fan? 



REFLEXIÓ DEL SO: L’ECO 

Els dofins aprofiten l’eco dels  sons que emeten per 

localitzar objectes en l’aigua. 



REFLEXIÓ DEL SO: L’ECO 

Els vaixells aprofiten l’eco per mesurar la profunditat i 

detectar obstacles amb un aparell anomenat SONAR. 



CARACTERÍSTIQUES DEL SO 

 INTENSITAT: els sons poden ser forts ( 
com el d’un tambor) o febles (com el de la 
brisa). 

 TO: els sons poden ser greus (com el de 
la sirena d’un vaixell) o aguts (com el d’un 
xiulet) 

 TIMBRE: és la característica que ens 
permet distingir dos sons amb la mateixa 
intensitat i el mateix to. 


