
As características do son. 
 

 O son é a sensación producida no oído polas vibracións das partículas dun corpo (madeira, metal, 

cordas vocais...), que se desprazan en forma de onda sonora a través do medio, o aire, que as propaga. 

 As características que nos permiten distinguir un son doutro son catro: o timbre, a duración, a altura 

e a intensidade. 

 

         Polo timbre da súa voz sabemos, sen velo, cando chega un amigo. 

Pero, non é unha característica cuantitativa. 
 
 

 
 As outras tres, si que o son: 

 A altura (as notas musicais) e a intensidade (sons suaves e fortes) teñen que ver con que as ondas son 

movementos periódicos, que se describen por unha función sinusoidal (a función seno).  

 A duración (as figuras) é a prolongación do son no tempo; e o tempo é unha variable independente, 

porque transcorre independentemente do que fagamos con el. 

http://www.bing.com/images/search?q=perro+y+gato&view=detail&id=8B82F3D8DEDF62F2A2CBA459B59E9EA645A8FA57


  

A sinusoide 

 
 

 
 

e as ondas sonoras. 

En Física, unha onda é a propagación dunha perturbación a través dun medio. En Matemáticas, 
chámase sinusoide á representación gráfica da función seno. 

          A intensidade física é a potencia acústica por unidade de área, é dicir, o volume, e mídese en 

decibelios (dB).  Pero, na Música é máis importante a intensidade fisiolóxica, que é a  percepción 

que ten o oído humano da intensidade física; na que inflúen outros factores, como o tipo de instrumento, 
o tamaño do auditorio...  

O oído humano detecta, dependendo da frecuencia do son e a idade da persoa, intensidades entre 0 e 140 dB.           
  

          A altura ou frecuencia (1/T) é o número de ciclos por segundo; 

mídese en hertzios (Hz). As frecuencias máis baixas corresponden a 
sons graves, e as frecuencias altas a sons agudos. 

O oído humano, tamén dependendo da idade da persoa, detecta frecuencias 
entre 20 e 20000 Hz.  

  

 

Son agudo:             Son grave:             

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Alg_sinusoide.png


          

                 A importancia do tempo na Música. 
 

           O obxectivo da Música é, segundo dixo Stravinsky, “a coordinación 
entre o home e o tempo”. Pero, o tempo non vai poñer nada da súa parte, 

porque é unha variable independente: o compositor é o único responsable. 

 

 
Ígor Stravinsky (1882-

1971), compositor e 
director de orquestra ruso. 
 

          Na Música, igual que na Física, o tempo represéntase en horizontal. O ritmo musical é a 

velocidade das emisións de sons, e indícase cunha secuencia de figuras que se len de esquerda a dereita.  

          As figuras son unha medida relativa do tempo: = 2 = 4 = 8 = 16 = 32 = 64  

 

 A duración exacta de cada figura, ven determinada polo compositor da peza por unha indicación 

numérica. Por exemplo: = 80 significa 80 negras por minuto, ou o que é o mesmo, 20 redondas por 

minuto.  

 Un compás é o tempo que vai desde o comezo dun son (ou silencio), situado no acento principal, 

ata o comezo do seguinte. Está formado por varias unidades de tempo (figuras e silencios) que se organizan 

en grupos, nos que se dá unha contraposición entre partes acentuadas e átonas. 
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Bad Romance de Lady Gaga. 

 Para calcular o tempo que dura unha obra, basta multiplicar o número de compases polo 

número de  figuras básicas que contén cada un; neste caso, como o compás é C ou 4

4
, multiplicamos o 

número de compases por 4, porque contén catro   , e pola duración de cada figura (en minutos), como 

vemos no exemplo que ven a continuación: 

 

Número de compases: 141 

por compás: 4 

Indicación metronómica:      = 120 

Con estes datos, calculamos a duración da canción:  

141 compases x 4      x
1

120
 minutos = 4’7 minutos = 4 minutos e 42 segundos              

(se pensamos simplemente no son, restaríamos un segundo polo silencio de 

branca inicial). 
 

Lady Gaga interpretando Bad Romance 

na xira The Monster Ball Tour. 

 Se pinchas sobre o enlace “4. Bad Romance”, que se atopa no escritorio do ordenador da Biblioteca, 

poderás comprobar a duración desta canción de Lady Gaga e Nadir Khayat. 

http://es.wikipedia.org/wiki/The_Monster_Ball_Tour
http://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I
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