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1. Introducció 

1.1 Descripció general del PFC 
El projecte “Equipament electroacústic per Sales, teatres i Auditoris” pretén dissenyar 
els diferents sistemes necessaris d’un espai públic dedicat a produccions pròpies i 
foranies d’espectacles. Bàsicament l’activitat en aquest tipus d’espais es centra en 
obres de teatre, dansa i musicals en directe. D’altra banda,  es descriu el principi de 
funcionament, disseny i factors més importants dels sistemes de caixes acústiques 
d’alta potència Line Array.  

Es contempla des del punt de vista de les diferents tecnologies que existeixen avui en 
dia. Per una banda els sistemes analògics i per l’altra els sistemes digitals.  

El capítol “Instal·lacions electroacústiques” del projecte consisteix en una memòria 
descriptiva dels tipus de sales i equipaments de so per espectacles de teatre, música i 
d’altres formats artístics. 

En aquest capítol es tracta breument les característiques acústiques i d’infrastructura 
habituals en teatres i auditoris en l’apartat de Sales, teatres i auditoris. En aquest 
apartat també s’explica a nivell de blocs un sistema de sonorització bàsic per 
aplicacions senzilles així com una descripció dels sistemes i blocs habitualment 
utilitzats per instal·lacions electroacústiques més complexes. 

En l’apartat de tecnologia analògica s’analitza el tipus de tecnologia implementada 
tradicionalment en aquest tipus de sales. Fa temps que existeixen tecnologies digitals 
però hi ha una aparent reticència a implementar sistemes digitals en sales d’aquest 
tipus. Possiblement  degut a que tradicionalment s’han utilitzat els sistemes analògics i 
tant les empreses que instal·len els equips com els tècnics i operadors de so i llum 
estan més habituats i coneixen m illor els sistemes analògics tradicionals instal·lats en 
la majoria de sales, teatres i auditoris d’arreu. En aquest apartat s’analitza les 
limitacions analògiques comparades amb les expectatives dels sistemes digitals. 

L’apartat de Tecnologies digitals s’analitza diversos tipus de sistemes digitals per 
incorporar a instal·lacions electroacústiques de sales, teatres i auditoris per obtenir 
major qualitat i capacitat de reconfiguració.  

El capítol de “Disseny tècnic”, consisteix en una descripció de l’equipament que 
necessita una sala virtual que s’ha dissenyat així com una proposta. 

El capítol “Sistemes Line Array” descriu diferents factors relacionats amb el principi 
de funcionament, disseny i aplicacions dels sistemes basats en fonts de so lineals. 
Alhora hi ha un conjunt de simulacions realitzades amb software gratuït on es 
demostra algun fonament teòric, el funcionament i els diversos usos dels sistemes Line 
Array. 

1.2 Objectius 
�� Conèixer els  sistemes analògics i digitals que s’utilitzen en sales, teatres i 

auditoris. 

�� Analitzar i comprendre els sistemes Line Array fent una descripció dels 
fonaments, disseny i usos d’aquest sistema de reproducció. 

�� Relacionar l’evolució els conceptes de sistemes tradicionals analògics amb els 
conceptes moderns digitals.  
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Aquest projecte es relaciona amb la carrera de telecomunicacions de so i imatge 
sobretot en el sentit de processat digital del senyal, electrònica, xarxes digitals i 
acústica 
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2. Instal·lacions electroacústiques 

2.1 Sales, teatres i auditoris 
En els darrers anys s’ha incrementat el nombre d’espectacles i l’activitat en sales, 
teatres, auditoris i d’altres tipus d’espais. 

En aquests espais s’hi representa principalment les següents disciplines artístiques : 

�� Teatre 

�� Música 

�� Dansa 

�� Presentacions / Conferències 

L’infrastructural interna i equipament electroacústic propi de la sala ha d’assolir els 
següents objectius: 

�� Sistema de Sonorització capaç de reproduir de forma exacta i acurada els sons 
generats a escenari, música que prové de reproductors externs i altres efectes 
sobre la zona de públic assistent. 

�� Sistema de Monitoratge d’escenari que permeti als executors de l’obra (artistes, 
músics i/o conferenciants) escoltar-se a si mateixos per utilitzar-lo com a 
referència i així executar l’espectacle de forma òptima. 

�� Sistema intern de comunicacions per a tècnics, realitzadors i altres 
personatges. Realitzen tasques importants durant l’obra en zones i espais que 
envolten l’escenari i han d’estar en permanent comunicació per tal d’executar 
l’espectacle de forma sincronitzada i correcte. 

El sistema de Sonorització i Monitoratge, no sempre s’utilitzen ja que en moltes obres 
és habitual no utilitzar sistemes de reforç sonor electroacústic. En aquests casos, el 
disseny arquitectònic interior de la sala actua com a sistema de reforç sonor acústic i 
natural. En aquest projecte solament tractarem els sistemes utilitzats per reforç sonor 
electroacústic. Simplement es farà referència a alguns paràmetres acústics 
interessants relacionats amb l’acústica de recintes i sales interiors.  

2.1.1 Característiques acústiques 
Els espais escènics com sales de concerts, teatres i auditoris tenen característiques 
acústiques que contribueixen a la qualitat del so que percep cadascun dels 
espectadors presents a la representació artística o conferència.  

Les diverses mesures dels temps de Reverberació, la intel·ligibilitat associada a la 
paraula i veu, la coloració de freqüència, les reflexions de parets … són paràmetres 
mesurables i estudiats que permeten fer-se una idea de la qualitat acústica de la sala. 
No existeix una forma òptima de relacionar els diferents paràmetres per aconseguir 
una sala polivalent capaç d’utilitzar-la per qualsevol de les arts i disciplines artístiques 
comentades anteriorment (Teatre, dansa, música i/o presentacions). 

Alguns estudis estableixen criteris de disseny concrets segons les característiques de 
l’espectacle que s’hi representi. 
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A continuació hi ha alguns exemples dels temps de reverberació recomanats per 
diferents situacions i disciplines artístiques: 

�� Habitació de llar domèstica menor de 0.5 segons 

�� Música Pop menor d’un segon 

�� Teatre de veu entre 0.7 i 1.0 segon 

�� Música de Cambra entre 1.4 i 1.7 segons 

�� Opera entre 1.3 i 1.8 segons 

�� Clàssic Romàntic entre 1.8 i 2.2 segons 

�� Música d’orgue major de 2.5 segons 

Per obtenir una intel·ligibilitat correcte per cant i veu (teatre, opera o conferències) són 
molt importants els paràmetres mesurables d’AlCons i RASTI. Aquests es defineixen a 
partir de característiques acústiques mesurables de la sala. Així doncs és molt 
important el disseny acústic de la sala per tal d’obtenir bons resultats en la difusió del 
m issatge de veu o per escoltar de forma confortable orquestres i conjunts musicals. 

Existeixen programes de simulació i càlcul acústic, basats en estudis, per el disseny 
d’espais arquitectònics que ofereixen bons resultats durant la fase de disseny de la 
sala. 

Ara bé, la construcció d’una sala o teatre també està condicionada pel seu disseny 
arquitectònic, d’interiors i d’altres variables que no sempre permetran una acústica 
natural adequada. En sales petites és relativament senzill aconseguir les 
característiques acústiques adequades per executar diferents tipus d’obres i 
espectacles amb l’acústica natural de recinte. En sales més grans l’acústica natural de 
la sala és molt important però en general caldrà aplicar un reforç sonor per amplificar 
la veu i instruments musicals. Per tant, serà tan important l’acústica natural de la sala, 
com l’instal·lació electroacústica. 

Una característica important dels sistemes electroacústics és que permeten corregir 
possibles mancances o efectes indesitjats de l’acústica natural de la sala. 

Actualment tots els teatres i auditoris de nova construcció incorporen un sistema de 
reforç sonor electroacústic. En sales més antigues l’han incorporat en algun moment o 
altra seguint un criteri més o menys adequat per tal d’oferir un so natural i confortable. 

2.1.2 Instal·lacions electroacústiques 
Una instal·lació electroacústica es pot definir com els equipaments i infrastructures 
necessaris per desenvolupar un espectacle en un espai per a representacions 
escèniques. 

El problema es pot modelitzar com la teoria de la comunicació on tenim un emissor, un 
canal i un receptor i s’ha de transmetre un missatge. Les instal·lacions 
electroacústiques actuen sobre part del canal i part del m issatge per tal de transmetre’l 
correctament. 

2.1.2.1 Sistema bàsic 
A continuació es presenta el diagrama de blocs d’un sistema de sonorització o reforç 
sonor bàsic. 
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Exemple Sistema bàsic. 

A nivell de blocs, un sistema de reforç sonor simple està format per: 

�� Elements de Captació: micròfons i també altres tipus de transductors utilitzats 
per captar les fonts sonores habitualment situades a l’escenari (instruments, 
cantants, orquestres,...). 

�� Elements de Processat: per tal d’acondicionar i tenir control sobre els senyals 
d’àudio captats i possibles músiques i efectes externs. 

 

�� Elements de Reproducció: amplificadors i altaveus per augmentar el nivell del 
m issatge i fer-lo arribar als espectadors. 

Evidentment aquest és un sistema senzill que ofereix poques possibilitats de 
reconfiguració i especificacions aptes per a grans representacions. Tan sols és útil per 
a petites representacions.  

2.1.2.2 Sistema complex 
Un sistema de reforç sonor es complica quan algun dels següents punts ocurreix: 

�� L’espai on es desenvolupa l’espectacle és de dimensions considerablement 
grans.  

�� L’obra o esdeveniment que s’ha de representar necessita equipaments i 
infrastructures complexes. 

�� L’aforament o públic assistent és massiu. 

Els sistemes i infrastructures es compliquen i cal fer un disseny acurat per tal d’oferir 
versatilitat, reconfiguració i qualitat de so. 

Anteriorment al desenvolupament de l’electrònica analògica es pot considerar que el 
disseny acústic de la sala era l’única forma d’aconseguir bones característiques 
acústiques en els recintes de caràcter tancat.  

Amb el desenvolupament de l’electrònica analògica s’aconsegueix sistemes de reforç 
sonor de gran qualitat útils per a situacions on l’aforament de públic i dimensions de la 
sala són amplis. A nivell tecnològic els sistemes analògics són complexes i de 
manteniment costós. També tenen problemes de soroll degut a interferències 
electromagnètiques i d’altres lim itacions.  

Per això, s’ha anat incorporant nous sistemes basats en tecnologies digitals que 
ofereixen major rebuig a interferències, amplies prestacions de funcionalitat i 
operabilitat amb senzillesa d’instal·lació i manteniment. 

Tot i que existeixen sistemes digitals de gran qualitat i fiabilitat no podem afirmar que 
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la seva implementació en sales i teatres sigui habitual. 

Actualment es pot constatar que la tendència és cap a l’ús de tecnologies digitals però 
que l’entorn i filosofia analògica està present a la majoria de teatres, auditoris i sales 
de concerts. Els sistemes digitals es comencen a introduir per substituir certes parts o 
elements del sistema de Reforç Sonor electroacústic. 

Els teatres, sales i auditoris més grans disposen d’equipaments tecnològics d’última 
generació i d’alta gamma per la complexitat dels espectacles que s’hi representen.  

Un sistema complex de Reforç Sonor constarà bàsicament de les següents parts: 

1. Sistema de Captació: elements transductors de diferents classes i 
característiques específics per a la captació de certs instruments o fonts 
sonores. 

2. Sistema de Distribució de baix nivell: per poder realitzar una mescla dels 
diferents senyals captats a escenari, sons i efectes externs cal transportar els 
senyals captats a escenari per separat cap a la cabina de control i altres espais 
del teatre. Tradicionalment es realitza amb mangueres multifilars analògiques. 

3. Sistema d’adquisició, processat i mescla: consola mescladora i altres 
aparells externs per realitzar la mescla adequada dels múltiples senyals 
d’escenari, sons i efectes. Aquesta mescla es destina a la reproducció per al 
públic assistent.  

4. Sistema de monitoratge: per tal d’oferir als executors de l’obra una referència 
d’ells mateixos i poder executar l’obra de forma correcte. 

5. Sistema d’amplificació i altaveus: cert nombre d’altaveus i amplificadors de 
potència per tal d’oferir una cobertura acústica adequada a tots els punts de la 
sala. 

6. Sistema d’intercomunicació: per a tècnics, realitzadors i operadors diversos 
per tal d’estar permanentment comunicats durant els assajos i execucions de 
l’obra. 

Constatar que tradicionalment tot el sistema ha estat analògic però en l’actualitat totes 
les parts, excepte dels elements transductors electroacústics i viceversa, tenen 
aparells i sistemes digitals capaços de realitzar les mateixes funcions dels sistemes 
analògics i fins i tot m illorar-ne les prestacions, el preu i la funcionalitat. 

2.2 Tecnologia analògica tradicional 
En aquest apartat es descriu els sistemes analògics tradicionals implementats en la 
majoria de teatres, sales i auditoris per el reforç sonor electroacústic. 

2.2.1 Infrastructures 
Les parts i infrastructures més importants i rellevants per el sistema electroacústic són 
les següents : 

�� Escenari : Espai on es realitza la captació de les fonts sonores i monitoratge 
per els intèrprets i executors de l’espectacle. 

�� Zona de públic : Zona on s’ha de reproduir de forma electroacústica el 
programa musical o mescla. 
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�� Cabina de control de so: Espai per als tècnics o operadors de so. Disposa de 
tots els equipaments necessaris per adaptar, processar i mesclar els diferents 
senyals de so. Situat habitualment a la part final de la zona de públic amb visió 
directe de l’escenari per mitjà de finestra. 

�� Control central: En segons quines aplicacions els tècnics i operadors de so es 
situen a la platea del teatre per tal de fer l’adaptació, processat i mescla des 
d’un punt més realístic que en una cabina, sovint tancada. 

�� Cabina polivalent: espai situat al costat de la cabina de so amb visió directe de 
l’escenari per realitzar certes tasques com ara enregistrament de l’obra per 
televisions o ràdios, espai per a l’interpretació simultània de conferències,... 

�� Entorn escenari: al voltant de l’escenari hi haurà el control de monitors amb 
visió directe a l’escenari i al mateix temps operadors i personal de l’espectacle 
que desenvolupen certes tasques durant l’obra. 

�� Sala d’amplificadors: espai destinat als amplificadors de potència amb 
aïllaments acústic per evitar a la contribució del soroll. Caldrà les condicions de 
temperatura i humitat adequades per el correcte funcionament d’aquests 
aparells. 

�� Safates de Cablejat: de forma interna i no visible existeixen nombroses safates 
i canals per el cablejat de so tan de baix com d’alt nivell. Caldrà que siguin 
accessibles per possibles reparacions. Sovint s’utilitza diferents safates per els 
diferents tipus de cables o grups de cables per evitar interferències 
electromagnètiques entre ells. 

En general tots aquests espais han d’oferir cert confort, acondicionament acústic i 
característiques d’humitat i temperatura adequades per un ús correcte per part del 
personal tècnic i funcionament dels equips. 

2.2.2 Sistema Electroacústic 
Els sistemes electroacústics de teatres, sales i auditoris solen ser molt variats.  

Es pot classificar els diferents elements o sistemes d’una sala d’aquestes 
característiques de la següent forma: 

�� Elements accessibles : Aquest tipus d’elements són accessibles per els tècnics 
i operadors tan propis de l’espai com d’altres companyies. 

�� Elements no-accessibles : Aquest tipus són elements que són configurats de 
forma permanent durant les fases de disseny i instal·lació de l’equipament 
electroacústic. 

En primer lloc cal destacar la polivalència d’aquest tipus d’espais degut a la gran 
varietat d’usos i obres que s’hi representen. Costa trobar espais on tan sols es 
dediquin a una única o grup reduït de disciplines artístiques. 

Per tant durant el disseny del sistema electroacústic es busca poder realitzar el màxim 
de configuracions possibles amb l’equipament propi de la sala. En el cas de ser 
insuficient per el tipus d’obra es sol recórrer al lloguer del material a empreses de 
lloguer. 

A continuació es detalla els equipaments bàsics que trobem en sales, teatres i 
auditoris. Es fa una descripció dels diferents sistemes i blocs així com es posa 
exemples concrets de dispositius. També es mostres les solucions digitals que 
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s’ofereixen en l’actualitat per suplir els components de caràcter analògic. 

2.2.2.1 Sistema de captació d’escenari  
La m icrofonia pròpia d’un teatre són elements transductors accessibles i configurables 
segons el tipus d’obra o representació a executar. 

L’entorn de captació d’un concert en directe és principalment l’escenari. En aquest 
espai trobem diferents tipus d’instruments, vocalistes i solistes que en conjunt 
formaran el programa musical de l’esdeveniment o espectacle. Alhora de l’elecció dels 
m icròfons i la seva ubicació o col·locació, haurem de tenir en compte que l’escenari és 
en un entorn sorollós. Contribueixen al volum de soroll d’escenari:  

�� el sistema principal de Reforç Sonor 

�� el sistema de monitoratge d’escenari  

�� els  propis instruments, músics i vocalistes. 

Cada instrument o vocalista (considerats com fonts sonores) tenen per naturalesa el 
seu propi timbre, resposta en freqüència, resposta dinàmica i transitòria, patró de 
directivitat,...etc. De la mateixa manera hi ha diferents sistemes transductors per captar 
les fonts sonores i cada un d’aquests transductors té unes característiques particulars 
que el fan idoni per un tipus o grup de fonts sonores. 

Principalment s’utilitzen:  

�� Micròfons 

�� Pastilles 

�� Caixes d’injecció directe. 

Alguns objectius principals dels elements transductors per aplicacions de Reforç Sonor 
són : 

�� Maximitzar la captació o nivell de so desitjat d’instrument o font sonora. 

�� Minim itzar la captació o nivell de so no desitjat d’altres instruments o soroll. 

�� Minim itzar l’acoblament o oscil·lacions associades al sistema de so principal i 
monitoratge mantenin el timbre característic de la font sonora. 

Per aplicacions de so professional s’utilitza elements transductors d’alta qualitat per 
contribuir a la qualitat del sistema general de so. Per escollir l’element transductor 
adequat haurem de tenir en compte les característiques acústiques de la font sonora i 
el tipus de moviment mecànic o físic que pot patir la font sonora al llarg de l’espectacle. 
Aquest és el cas per exemple del cantant o vocalista que sol utilitzar un micròfon 
“Sense Fils” per poguer-se moure lliurement damunt l’escenari durant la representació. 

Principalment s’utilitzen micròfons per fonts sonores de naturalesa acústica. També es 
sol utilitzar micròfons per fonts sonores electroacústiques. Aquest és el cas dels 
instruments com la guitarra elèctrica, baix elèctric, certs tipus de teclats,…etc. que 
obtenen el seu timbre característic a partir dels diferents dispositius que utilitza cada 
músic (preamplificadors, amplificadors de vàlvules, efectes, caixes acústiques,…) i 
s’utilitza un o varis micròfons que es situen davant l’altaveu de l’amplificador associat a 
l’instrument electroacústic.  

Així doncs, haurem de tenir en compte els següents factors per l’elecció del micròfon o 
element transductor segons el tipus de font sonora acústica o electroacústica : 
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�� Resposta en freqüència i timbre característic de font sonora 

�� Resposta dinàmica de font sonora 

�� Resposta transitòria de font sonora 

�� Patró de directivitat de font sonora 

�� Moviment durant el transcurs de l’espectacle de font sonora 

Per obtenir uns bons resultats caldrà conèixer les característiques de la font sonora i 
dels elements transductors. Amb les tècniques de selecció i col·locació microfònica 
s’aconsegueix una senyal electroacústica de qualitat. 

Els fabricants de m icròfons solen tenir varis models de micròfons que aconsellen per 
certs tipus d’instruments o fonts sonores. De forma habitual un teatre o auditori 
disposarà d’un cert nombre de m icròfons de diverses classes i tecnologies així com 
caixes d’injecció directe per instruments electrònics i pastilles per a la captació de certs 
tipus d’instruments de corda. 

Els diferents senyals d’àudio considerats de baix nivell (menys d’un volt elèctric) es 
connectaran al caixetí d’escenari per distribuir-les electrònicament cap a d’altres 
espais de instal·lació. 

 

 Exemple: Microfonia per a Bateria 

 

Bombo. El bombo genera el so més greu de la bateria i a més a més és l’element que 
genera un nivell de pressió acústica major. Per això necessitem un m icròfon de gran 
diafragma perquè aguanti els alts nivells de pressió sonora i amb una resposta 
freqüencial de baixa freqüència acurada i lineal. La col·locació del micròfon també 
influeix en el so obtingut i normalment es col·loca en l’interior del bombo en el cas 
d’estar foradat. Micròfons aconsellats són el D112 d’AKG, MD-421 de Senheisser o 
M91 de shure, tots ells de naturalesa dinàmica. 

Caixa. És un instrument que també genera un nivell de pressió sonora elevat. Gran 
part del so de la caixa és generat per la bordonera (malla metàl·lica subjectada en la 
tapa inferior). Hi ha tècnics que utilitzen dos m icròfons per sonoritzar la caixa, un per la 
tapa superior i un altre per la tapa inferior. S’ha d’anar en compte per els possibles 
problemes de fase pel fet d’adquirir els sons de la caixa amb dos micròfons oposats. 
És un instrument de percussió ric en harmònics. Alguns micròfons aconsellats són: 
SM-57 de Shure, MD-441 de Senheisser i DPA 4011, tots ells de naturalesa dinàmica. 
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Timbals. Els timbals són molt similars al so de la caixa i no presenten massa 
problemes per això es sol utilitzar micròfons com el MD 421 de Senheisser, Opus 66 
de BeyerDinàmic o el SM-57 de Shure, tots ells de naturalesa dinàmica. 

Platets i Charleston. Són instruments percussius de caràcter metàl·lic que generen 
harmònics d’alta freqüència. Per això caldran m icròfons de naturalesa electrostàtica 
que ofereixen una resposta d’alta freqüència lineal i consistent. Alguns m icròfons són 
una parella de C-4000-B d’Akg o parella CCM 4ug de Shoeps. 

2.2.2.2 Línies de transmissió i separació 
Les Línies de transmissió i separació s’utilitzen principalment per transmetre els 
senyals de m icròfon o línia generats a l’escenari a diferents punts del teatre (Sala de 
Control de so, Sala d’enregistrament,...) i viceversa. Aquests sistemes incorporen 
també diverses línies de retorn cap a escenari. 

A nivell professional, per transmetre una senyal de micròfon o línia per llargues 
distancies s’utilitza un cable amb dos fils conductors i una malla envolvent i amb els 
connectors tipus XLR-3. Aquest tipus de configuració s’anomena simètrica o 
balancejada.  

Cal destacar que la configuració balancejada o simètrica presenta característiques 
molt importants. En primer lloc té un alt grau de rebuig al soroll de Radio freqüència i a 
l’atenuació d’alta freqüència produïda per la capacitància del cable en llargues 
distàncies de cablejat. També s’utilitza aquesta configuració trifilar per transmetre 
l’energia fantasma o “Phantom” necessària per micròfons de tipus condensador. 

El sistema de transmissió i separació té els següents blocs: 

�� Caixetí de connexions: situat a l’escenari, amb cert nombre de connectors xlr-3 
(mascles per transmissió i femelles per retorns de senyal) per connectar els 
m icròfons i altres senyals generats a l’escenari. 

�� Separador o Splitter: sistema no-accessible que separa cadascuna de les 
senyals per poguer-les enviar a diferents punts de control de la sala. 

�� Manguera multifilar: manguera multifilar amb 2 conductors i una malla per canal 
o línia de so. 

�� Receptor: en els diversos punts de control s’ha de connectar les línies a les 
consoles de mescles. Es pot realitzar directament o a partir d’un “patch pannel” 
o pannell de connexions. 

El criteri de disseny d’aquest sistema depèn del nombre de línies que s’hi vulgui posar, 
el nombre de punts de control on es desitgen les senyals i les distancies del cablejat 
que s’utilitzarà. 

Actualment existeixen sistemes de transmissió i separació basats en xarxes ethernet. 
Les característiques d’aquestes xarxes és que redueixen la complexitat de cablejat i 
soroll associat a les línies analògiques així com pèrdues degudes a les distancies i 
diferents destinacions de la senyal. En l’apartat de noves tecnologies es descriu un 
sistema d’aquest tipus. 

2.2.2.3 Acondicionament, processament i mescla. 
Un cop hem fet arribar els senyals de micròfon i línia als diversos punts de control de 
so, s’han d’acondicionar, processat i mesclar per tal de generar una senyal 
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estereofònica per reproduir a la zona d’audiència o per enviar a sistemes 
d’enregistrament.  

El dispositiu més important d’aquest sistema és la consola de mescles.  Les funcions 
bàsiques d’una consola de mescles són mesclar, controlar, processar i enrutar les 
senyals que hàgim connectat a la secció d’entrada o sortida. 

Les funcions bàsiques d’una consola de mescles es poden descriure en dos categories 
bàsiques: 

�� Funcions associades als canals d’entrada 

�� Funcions associades als canals de sortida (master) 

Típicament, un canal d’entrada disposarà d’un control de guany (associat al 
preamplificador de micròfon i línia), una secció d’equalització, una secció amb varis 
controls d’enrutament cap a sortides auxiliars i principals. 

El processat i mescla d’aquests canals d’entrada es controla des de la secció de 
control principal o master. Aquí es pot ajustar certs nivells de sortida i altres 
paràmetres associats a la mescla. 

De forma externa es sol disposar d’altres dispositius per el processat. Aquests també 
es connecten a la taula per tenir control total de totes les senyals. 

En un sistema d’acondicionament, processat i control hi sol haver: 

�� Consola de mescles principal 

�� Processadors de Temps: Reverberador, delay,... 

�� Processadors de Dinàmica: Compressors, portes de soroll,... 

�� Processadors freqüencials: equalitzadors gràfics, paramètrics,... 

�� Dispositius Reproductors: Compact Disc, DAT, M ini-Disc,... 

Els tècnics i operadors de so necessiten configuracions molt variades per realitzar la 
mescla i processat. La configuració i el nombre dispositius depèn sobretot del criteri de 
disseny i del pressupost del teatre, sala o auditori. Tots aquests dispositius són 
accessibles per el tècnic o operador de so. 

Actualment tots aquests dispositius es poden trobar amb tecnologia digital. La 
tendència és a concentrar els diferents dispositius en una consola de mescles digital 
amb grans prestacions de processat i que disposi de totes les funcions integrades 
substituint els equipaments externs analògics. 

2.2.2.4 Amplificació i sistema d’altaveus 
El sistema d’amplificació i altaveus consta principalment d’un sistema processador de 
senyal, una o varies etapes de potència d’àudio i varies caixes acústiques. Aquest 
sistema rep la senyal de programa realitzada a la cabina de control mitjançant els 
retorns del sistema de transmissió i separació. 

En general és un sistema no accessible per els tècnics i operadors de so ja que el seu 
disseny es realitza per tal d’optim itzar el funcionament del sistema de sonorització 
íntimament lligat amb l’acústica natural de la sala i la seva arquitectura interior. 

Els diferents equips que podem trobar en el sistema són: 

Dispositius de Processat. En general són equips que compleixen funcions de: 
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�� separació freqüencial per les diferents vies de so (greus, m itjos, aguts 
habitualment) d’una o varies caixes acústiques 

�� equalització paramètrica o gràfica per tal de corregir els efectes de coloració 
que introdueix la sala. 

�� Retardador o delay en el cas d’utilitzar un sistemes d’altaveus distribuïts en 
espais i sales de grans dimensions (més de 17 metres de longitud). 

�� Control de guany dels diferents canals de so.  

Etapes d’amplificació. Amplifiquen la senyal de programa per tal d’excitar les caixes 
acústiques. En sistemes professionals s’utilitza més d’una via de so per a diferents 
bandes freqüencials, per tant, en general es disposarà de varis amplificadors amb 
característiques diferents. 

Cablejat d’alt nivell. És el tipus de cable que transporta el senyal amplificat fins a la 
caixa acústica   

Caixes acústiques. Són transductors electroacústics que produeixen la pressió 
sonora del programa o mescla principal sobre la zona de públic. 

La configuració i criteris de disseny del sistema d’amplificació i altaveus és diferent per 
cada tipus de sala. Existeixen diferents procediments per tal de sonoritzar una sala. 

Per tal d’oferir cert grau de qualitat, els diferents dispositius hauran de tenir unes 
característiques i prestacions sim ilars. 

En general, primer haurem de decidir el nombre de caixes acústiques i la seva 
ubicació en la sala per proporcionar un nivell de pressió sonora i  resposta freqüencial 
consistent i lineal per tots els punts de la zona d’audiència. 

Existeixen dos tècniques generalitzades: 

�� Sistema distribuït: consisteix en repartir varies caixes acústiques per tota la 
sala per cobrir amb cadascuna d’elles una zona específica. S’haurà d’utilitzar 
retardadors o delays per tal d’aconseguir que tots els altaveus de la sala 
s’acoblin i radiïn en fase la mateixa senyal. 

�� Sistema centralitzat o cluster: en aquest cas, una pinya d’altaveus i caixes 
acústiques de diferents mides es situa en un punt de la sala i es dissenya la 
col·locació dels diferents elements per tal d’aconseguir la cobertura acústica 
desitjada sobre la zona d’audiència. 

Existeixen també sistemes combinats dels anteriors. 

A continuació es mostra un exemple de sistema combinat on ens trobem amb un 
sistema de cluster principal format per tres caixes acústiques a cada costat de 
l’escenari i dos caixes acústiques més situades aproximadament a 17 metres dels 
clusters principals. 
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Les tres gràfiques anteriors és el camp sonor generat per la simulació de sistema 
combinat per les bandes ISO de 250, 1000 i 4000 cicles per segon. Es pot comprovar 
zones molt focalitzades on el so no es distribueix uniformement per l’espai de 
l’audiència. L’efecte pinta o comb (acoblament no coherent entre fonts sonores) es pot 
observar millor amb la resposta en freqüència simulada d’un m icròfon situat a 26 
metres de les fonts sonores principals.  

Es tracta d’un efecte no desitjat, produït per la combinació d’una senyal elèctrica o 
acústica amb un rèplica retardada de si mateixa. El resultat són interferències 
constructives i negatives que resulten en pics i nuls introduïts a la resposta en 
freqüència.   
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Resposta freqüencial a 26 metres de les caixes acústiques principals on es 

pot observar l’efecte pinta o combinacional entre caixes acústiques. 

Un cop dissenyat la disposició dels altaveus a la sala, s’ha de dissenyar el rack 
d’amplificació. En aquest rack hi haurà diferents tipus d’etapes de potència i dispositius 
Processadors amb les característiques tècniques necessàries per aconseguir un 
funcionament òptim  del sistema. 

S’haurà de tenir en compte per el disseny, entre d’altres factors: 

�� Impedàncies dels diferents sistemes 

�� Potència que proporciona cada etapa 

�� Potència que pot rebre cada via de la caixa acústica 

�� Diàmetre dels cables d’altaveu (senyal d’alt nivell) 

Amb la recerca i desenvolupament de caixes acústiques de directivitat constant en els 
darrers anys s’han creat els sistemes d’altaveus basats en series o « array ». Les 
característica més important de la disposició vertical d’aquestes caixes acústiques és 
que tenen un patró de direccionalitat horitzontal constant i un patró vertical molt estret 
per una bona part del rang de freqüències. Això permet un alt grau de control sobre la 
cobertura acústica de les zones d’audiència. En l’apartat de noves tecnologies 
s’expliquen en detall aquest tipus de caixes acústiques. 

2.2.2.5 Intercomunicació 
El sistema d’intercomunicació permet a productors, realitzadors i al personal tècnic 
estar en permanent contacte durant els assajos, proves i execució de l’obra. Es sol 
disposar de més d’un canal d’intercomunicació per permetre diferents grups de treball 
de forma separada. 

El sistema està format per un sistema principal que regula les comunicacions i 
elements emissor-receptor. 

El sistema principal regula les diferents comunicacions així com els diferents canals o 
grups de treball del sistema. 

Els elements emissor-receptor són principalment una petaca amb un m icròfon, un 
auricular i un circuit electrònic que controla les comunicacions que rep i les que emet. 

Actualment existeixen dispositius de comunicació digitals que realitzen les funcions 
d’intercomunicació.  
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2.3 Àudio Digital 

2.3.1 Filosofia Digital 
El principi i final de la cadena electroacústica, els m icròfons i altaveus, són elements 
transductors que per naturalesa no es poden implementar ni construir amb l’actual 
filosofia digital. Això significa que mentre s’utilitzi aquest tipus de tecnologia caldrà que 
en un moment o altre de la cadena hi hagi un convertidor analògic a digital i a l’invers. 

Pel que fa a la resta de la cadena electroacústica actualment existeixen sistemes 
digitals per emular qualsevol de les funcions i utilitats dels sistemes analògics. Fins i 
tot es pot constatar que els actuals sistemes digitals han augmentat la funcionalitat i la 
capacitat de processament així com un rebuig major a interferències 
electromagnètiques i al soroll interferent. 

Podem classificar els dispositius d’àudio analògics de la següent forma: 

�� Elements captadors 

�� Transmissió i processat 

�� Elements d’anàlisi 

�� Elements reproductors 

Fins fa pocs anys, un sistema de so estava format per una certa quantitat de 
m icròfons, cablatge de baix nivell, taula de mescles, uns quants compressors, 
limitadors i portes de soroll, Processadors de temps (Reverb’s, retardador’s, 
multiefectes,...), amplificadors de potència i diferents caixes acústiques i altaveus. 
Cada dispositiu necessita un espai físic concret, connexions i connectors, una font 
d’alimentació, potenciometres, botons,... 

Un sistema digital es dissenya per compartir. Per exemple una taula de so digital en 
general té integrada els elements de transmissió, processat i anàlisi. Així doncs la 
complexitat i funcionalitat es regula principalment per la capacitat de processament del 
sistema digital de la taula de so i els algorismes que incorpora. 

En un principi la tecnologia del so digital es va utilitzar sobretot per enregistrament i 
reproducció. Codificar la forma d’ona del senyal analògic com series de zeros i uns 
aporta proporciona certs avantatges: 

Qualitat de so. Molts dels sistemes d’enregistrament de so treballen a resolucions 
majors de 16 bits. A més resolució més alta és la relació senyal a soroll. Amb 16 bits 
tenim una relació senyal a soroll de 90 dB, relació que supera molts dels formats 
d’enregistrament analògic sobre cinta. Alhora, els sistemes digitals no tenen 
distorsions del senyal degut a el desgast o malformació de la cinta.  

Edició. La velocitat d’accés a les dades en molts sistemes d’enregistrament digital és 
de tipus aleatori, per tant, podem anar a qualsevol punt de l’enregistrament de forma 
automàtica.  

Reconstrucció. Una propietat molt important és que les cadenes de zeros i uns que 
representen formes d’ona codificades es poden reconstruir en qualsevol moment per 
tornar-ho a l’entorn analògic sense produir-se errors de reconstrucció. 

La recerca i desenvolupament de hardware i algorismes de processat digital dels 
darrers anys ha introduït la capacitat de processament i control molt útils per diferents 
aplicacions. El processat digital de la senyal permet crear diferents efectes tant 
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artificials com realistes.  

2.3.2 Dispositius d’àudio Digitals 
Seguint la cadena electroacústica d’un teatre o auditori convencional el primer que 
trobem són els micròfons. Actualment existeixen micròfons digitals. Són m icròfons que 
simplement incorporen un convertidor analògic a digital a la mateixa carcassa. De 
totes maneres no s’utilitzen gaire per aplicacions de reforç sonor directe sinó més aviat 
per enregistrament de so a estudis professionals de so. 

Per aplicacions i espais on hi ha una certa distancia entre l’ubicació de la font sonora 
(escenari, plató de TV, cabines, locutoris,...) i el control de so existeixen xarxes digitals 
de transmissió d’àudio. Permeten enviar un cert nombre de canals de forma 
bidireccional així com enviar informació de control i monitoritzar certs paràmetres de la 
xarxa i dels aparells connectats. Aquesta xarxa permet estalviar gran quantitat de 
cablatge ja que per cable CAT5 hi viatgen fins a 64 canals d’àudio digital a una 
freqüència de mostres  de 48 kHz i 16, 20 o 24 bits per mostra. 

Per processar tots els canals d’àudio actualment existeixen taules de so digitals de tots 
els formats. De la mateixa manera existeixen dispositius externs que implementen 
efectes tradicionalment analògics com ara equalitzadors, compressors/lim itadors, ... 

La mescla que es produeix en estèreo, LRC i fins i en formats 5.1, 7.1 o Surround i cal 
enviar-la cap al sistema de sonorització (amplificadors i caixes acústiques).  

Així doncs, actualment existeixen dispositius per suplir tota la cadena electroacústica 
que hi ha entre els m icròfons i les etapes amplificadores.  

2.3.3 Àudio sobre xarxes digitals 

2.3.3.1 Introducció 
Els sistemes de transmissió d’àudio analògics tenen associats una sèrie de problemes: 

�� Alt cost dels elements (cablejat, amplificadors, infrastructura, connectors,...). 

�� Degradació de la senyal degut a difonia entre conductors, longitud del cable, 
connectors, múltiples destinacions de la senyal, electrònica,... 

�� Complexitat de les infrastructures necessàries, manteniment i reparació del 
sistema. 

Així doncs, comencen a aparèixer diferents productes basats en tecnologies digitals. 
Es poden classificar com: 

�� Sistemes semi-oberts: Diferents empreses treballen sobre el mateix tipus de 
xarxa i ofereixen productes compatibles entre si. Exemple: Cobranet 
(www.peakaudio.com) i EtherSound (www.digigram.com) totes dues basades 
en xarxes de dades tipus ethernet. 

�� Sistemes tancats: Una empresa dissenya els diferents dispositius i sistemes 
necessaris per l’adquisició i transmissió dels diferents senyals. Per exemple 
sistema dedicat per taules de so Innovason (www.innovason.com ). 

Cal esmentar que la solució digital no és sempre la m illor. Per certes infrastructures 
enviar els senyals analògicament amb un cable dedicat per cada senyal continua 
siguent una bona opció. 
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2.3.3.2 Models de transmissió d’àudio digital 
Ja fa temps que s’ha popularitzat l’ús de xarxes de dades públiques per difondre àudio 
digital. Existeixen diferents classes o models que relacionen el transport i la 
reproducció del so digital sobre la xarxa.  

Els models més utilitzats en xarxes públiques són 

�� Transmissió i reproducció. Aquest model consisteix en transmetre primer un 
fitxer d’àudio sobre la xarxa amb un protocol de transmissió com ara ftp, hhtp o 
propietari i un cop descarregat en el receptor reproduir-lo. El tipus de fitxer sol 
ser del tipus wav o mp3. 

�� Reproducció sobre xarxa (PULL MODEL). Es tracta de la refinació del model 
anterior. Es reprodueix el fitxer abans de finalitzar la descarrega integra a partir 
d’un buffer. 

�� Reproducció sobre xarxa (PUSH MODEL).En aquest mètode el reproductor 
obre una connexió dedicada amb el servidor d’Streaming. El servidor envia 
l’àudio al flux binari pactat. S’utilitza amb protocols fiables com el TCP o no 
fiables UDP. 

�� Streaming no Sincronitzat. Similar al model Push (reproducció sobre xarxa). 
Necessita xarxes amb funcionament o performance quantificable. Això permet 
la reducció de la latència o increment de la qualitat d’àudio. 

Per a la transmissió d’àudio en configuracions punt a punt, com per exemple en els 
cables d’àudio digital s’utilitza: 

�� Streaming Sincronitzat. Sistema més senzill per el transport d’àudio digital. 
Utilitzat en connexions punt a punt per els formats d’àudio digital AES3, ADAT 
òptic, MADI…Tots els convertidors AD i DA estan sincronitzats.  

El model utilitzat per algunes de les xarxes d’àudio digital per aplicacions de so 
professional utilitzen el model Streaming ISOCHRONOUS. 

En el model push, el flux binari està controlat per el servidor, no significa que aquest 
hagi de proporcionar el senyal de rellotge al reproductor que típicament utilitzen la 
sincronització JAM-SYNC. Petites variacions del rellotge introdueixen discontinuïtats 
en les dades.  

El model Streaming IsoChronous intenta emular un transmissió sincrònica on es 
transmet el senyal de clock per sincronitzar tots els dispositius de xarxa. Les dades 
que arriben d’una entrada sincrònica (exemple: ADC) es descomponen en paquets. 
Després s’encuen per a la transmissió. Al receptor es reben els paquets i s’encuen per 
posar-los de nou en sèrie. Es m ira els temps de paquet per reordenar-los 
correctament. Emissor i receptor estan sincronitzats. 

Avantatges: 

�� Latència baixa 

�� Alta qualitat de so 

�� Capacitat per streaming real. 

Desavantatges: 

�� No està disponible en moltes xarxes. 

�� Necessitat de QoS elevat. 
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�� Limitat a connexions punt a punt 

2.3.3.3 Xarxes i dispositius per transmissió d’àudio 
El sistema de transmissió d’àudio digital sobre xarxes de dades utilitzades per 
aplicacions professionals es diferencien en dos parts: 

�� Xarxa de dades. En aquest cas es parla de la tecnologia utilitzada per 
transportar les mostres digitals d’àudio. Cablatge, aparells repetidors i 
commutadors,... 

�� Hardware i software associat a l’àudio digital. Són aparells i software específics 
per fer les conversions de les senyals d’àudio i el control, l’enrutament i 
monitorització dels senyals d’àudio dins la xarxa de dades. 

La xarxa de dades que actualment està més implementada és Ethernet. Molts 
fabricants de software i hardware per transmissió d’àudio digital han adoptat aquesta 
tecnologia per les avantatges que aporta.  

Ethernet és la xarxa d’àrea local més utilitzada al món. Per entorns petits s’utilitza el 
cable CAT-5 UTP molt econòmic i per distancies més llargues s’utilitza fibra òptica. Es 
tracta d’una tecnologia molt coneguda i barata. Els dispositius ethernet (Repetidors, 
commutadors,...) estan  fabricats per moltes empreses i són altament compatibles 
entre ells i fiables. 

A nivell de hardware podem trobar diferents tipus de dispositius: 

�� Convertidors Àudio a Ethernet. En aquest cas es tracta de dispositius de 
connexió d’àudio digital i analògic. Es connecten entre ells en sèrie a partir del 
cable CAT-5 UDP. Realitzen la tasca de convertir les dades que viatgen per la 
xarxa a senyals d’àudio digitals i analògics així com insertar a la xarxa senyals 
d’àudio procedents de convertidors. 

�� Targetes de control i Transmissió/Recepció. En primer lloc hi ha les targetes 
per insertar en ordinadors personals per tal de controlar i monitoritzar la xarxa. 
En segon lloc hi ha targetes que alguns fabricants incorporen als seus aparells 
(etapes de potència, altaveus, Processadors de senyal, controladors 
d’altaveus,...) per tal de poguer-los controlar de forma remota i monitoritzar 
l’estat de funcionament. En aquest cas també permet als dispositius que tenen 
la targeta de transmetre i rebre senyals que estiguin a la xarxa. 

2.3.3.4 Cobranet  
Cobranet és un conjunt d’eines de l’empresa Peak Àudio Inc que inclou Hardware, 
firmware i un protocol de xarxa. Aquests tres elements poden controlar de forma 
completa un sistema d’àudio a través d’una xarxa LAN. Cobranet és capaç de 
transmetre 64 canals d’àudio digital a 48 kHz i 16, 20 o 24 bits per un sol cable CAT5. 
També transmet dades amb informació de control (encendre i apagar sistemes, 
temperatura dels amplificadors, canvi de paràmetres,...). 

Les xarxes ethernet treballen en paquets de tamany reduït que es transmeten molt 
ràpidament per tota la xarxa. En el cas de cobranet s’agrupen alguns canals en el que 
s’anomenen “Grups”. Cada grup conté un cert nombre de canals. Per exemple, en un 
grup hi podem posar 8 canals d’àudio a 20 bits i 48 kHz de freqüència de mostreig.  

Cada bundle o grup té: 
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�� Preàmbul 

�� Adreça de destí 

�� Adreça origen 

�� Tipus de paquet 

�� Dades d’àudio dels canals 1 al 8 

�� Codi de comprovació de paquet 

 
Els grups s’envien cada 1.33 ms en el que s’anomena un cicle ISOCHRONOUS i tots 
els dispositius cobranet de la xarxa reben la senyal. En un cicle isochronous hi ha 8 
grups o bundles juntament amb un paquet d’inici i un de final on hi ha per exemple, 
informació de control. Tots els dispositius de so d’aquesta xarxa es sincronitzen a 
partir d’aquest cicle de transmissió bàsic. 

 
La latència d’àudio és fix,  amb 256 mostres (5.33 ms) sobretot degut al procés 
d’empaquetar i desempaquetar els grups de canals d’àudio digital. 

Els dispositius Cobranet utilitzen tres tipus de paquets.  

El paquet de Beat. Conté informació i és del tipus multicast (s’envia a totes les 
estacions o dispositius connectats a la xarxa). Fa funcions de control i sincronisme 
entre els diferents dispositius. 

 
Paquet de reserva. S’envien per totes les estacions aproximadament cada segon. En 
aquests paquets hi ha informació de control i reserves de transmissió/recepció dels 
diferents dispositius de la xarxa. 

 
Paquet d’àudio: El paquet d’àudio conté àudio digital. Les dades tenen que estar a 16, 
20 o 24 bits per mostra PCM sense compressió. Aquests paquets es poden transmetre 
a tots els usuaris o especificar unes destinacions concretes. 
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Per sincronitzar-se s’utilitza el paquet beat. A l’inici, de forma automàtica els dispositius 
esculleixen un conductor. Una estació envia un paquet beat, aquesta estació 
s’anomena Conductor. La resta són esclaus sincrònics. Cada esclau sincronitza el seu 
rellotge a partir del paquet de beat transmès per el Conductor. 

 
Si el conductor falla, un altre dispositiu cobranet pren automàticament el control. 

Es pot enviar grups de canals a tota la xarxa o tan sols uns usuaris en concret. 
Multicast(1-255) Unicast (256-65279) 
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3. Disseny tècnic 

3.1 Especificacions de la sala 

3.1.1 Sistema de captació 
�� Diferents tipus de transductors que proporcionin una captació natural i acurada 

de la font de so en amplitud, freqüència i resposta transitòria. 

�� Microfonia estàtica per instruments fixes amb els accessoris adequats per a la 
correcte captació. 

�� Microfonia m iniatura i sistema emissor/receptor “sense fils” amb els accessoris i 
disseny adequat per els moviments propis de cantants, actors i ballarins en 
certs tipus d’espectacles on no permet cablejat i microfonia damunt l’escenari. 

3.1.2 Sistema de separació i distribució 
�� Caixetí de connexions de senyals àudio d’escenari amb capacitat multicanal 

amb possibilitats d’ampliació de capacitat segons obra o espectacle. 

�� Separació i distribució multicanal de les senyals d’escenari per a diferents 
punts de la sala com ara control de platea, cabina de so, cabina 
d’enregistrament i monitoratge d’escenari. 

�� Sistema de patch en cabines de control, so i enregistrament per possibilitar 
diferents configuracions en el connexionat de senyals. 

�� Distribució de mescla principal amb canals esquerre i dret per a terceres 
empreses i/o premsa. 

3.1.3 Sistema d’Altaveus, amplificadors i control 
�� Proporcionar la reproducció acurada en freqüència i fase de la senyal de 

programa generada pels operadors de so des de cabina de so o control de 
platea, així com evitar coloracions i distorsions. 

�� Maximitzar la intel·ligibilitat per aplicacions de veu. 

�� Proporcionar un nivell de pressió sonora consistent i lineal en amplitud, 
freqüència i fase a tota la zona d’audiència. 

�� Recrear una imatge estereofònica realística. 

�� Proporcionar els elements de correcció necessaris per evitar els efectes  
negatius produïts per l’acústica de la sala. 

�� Maximitzar el marge dinàmic. 

�� Minim itzar el soroll de fons introduït per el sistema. 

�� Control centralitzat del sistema de reproducció amb processat dels senyals 
principals i control d’amplificadors. 

�� Minim itzar la contribució del sistema al soroll ambient d’escenari per evitar 
problemes de realimentació electroacústica. 
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3.1.4 Sistema d’acondicionament i processat. 
�� Consola de mescles amb un nombre de canals d’entrada sim ilar o superior a la 

capacitat multicanal del sistema d’acondicionament i altres canals de retorn 
dels Processadors externs. 

�� Consola amb un nombre suficient de funcions de processat i enrutament del 
senyal per permetre les diferents configuracions d’obres i espectacles que es 
representaran a la sala. 

�� Consola amb automatització per reconfiguracions ràpides durant l’execució de 
l’obra o espectacle de processat, enrutalment i control dels senyals de la 
consola. 

3.1.5 Sistema de monitoratge 
�� Consola de mescles i accessoris per aplicacions de monitoratge. Sistema de 

monitoratge d’escenari amb caixes acústiques especialment dissenyades per 
situar-se damunt l’escenari. 

�� Sistema de monitoratge sense fils per cantants/conferenciants. 

3.2 Característiques de la sala 
Es tracta d'un espai teatral polivalent, amb una capacitat aproximada de mil 
espectadors. La Sala té forma de con amb una amplada total en línia de boca de 
17.5m i una amplada de línia de fons de 40m amb una llargada de 50m i una alçada 
útil de 15m. La platea està formada per tres seccions planes on cadascuna té una 
pendent determinada (veure plànol de sala) La primera secció amb una pendent de 5º 
en el pla horitzontal (+/- 8%), podem trobar quatre files de butaques. La tercera secció 
de 15º, també podem trobar quatre files de butaques, amb la diferència que les dues 
interiors hi han ubicades dues zones dedicades a controls. Aquestes zones són uns 
petits fossat  en forma de quadrat amb unes m ides de 3x3m. Per últim podem trobar la 
tercera secció format per quatre espais de butaques i amb una pendent de 25º 
respecta el pla horitzontal. 

Les cabines de control estan situades el final de la sala i centrades en l’eix horitzontal 
que divideix la sala. També es poden trobar  com ja em dit. Dues zones de control a la 
part central de la sala, a una distància de boca d’escenari de 25m. Els laterals del 
control hi ha dues Sales per poder situar dos canons de seguiment. 

 

Les característiques de l’escenari són les següents: 

�� Ample de boca: 14m  

�� Cortina americana: 3m 

�� Pendent d’escenari:  no hi ha pendent 

�� Sistema d’anivellació: No 

�� Profunditat:11m 

�� Sistema de tramoies: hidràulic.  

�� Barres electrificades: 8 
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�� Alçada de boca de l’escenari: 8m 

�� Taló: tipus guillotina + taló de fons. 

�� Carrers laterals: 4m 

�� Carrer d’arrera escenari: 6m 

�� Altura de caixa escènica: 20m 

�� Passarel·les: a 4 i 8m d’alçada amb un ample de 4m.  

�� Pinta: tipus reixada a 17.5m d’altura 

 
Model de Sala utilitzat. 

3.3 Equipament tècnic 

3.3.1 Elements de Captació 
Els elements de captació són els micròfons i altres transductors per captar els 
instruments, cantants, vocalistes i sons produïts principalment a l’escenari. En aquest 
disseny s’inclouen: 

�� 31 m icròfons per instruments música i veu 

�� 4 micròfons addicionals per veu 

�� 4 micròfons per teatre 

�� 2 micròfons d’enregistrament de sala 

�� 6 caixes d’injecció directe 

El criteri de selecció dels m icròfons per a música té en compte el tipus d’obres que s’hi 
representaran habitualment. En el cas de música és habitual posar un m icròfon a cada 
instrument o font de so. En el cas de teatre és habitual utilitzar m icrofonia invisible i 
m iniatura per tal no distreure visualment als espectadors. 
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Així doncs el criteri de selecció té en compte els següents instruments o fonts sonores. 

�� Bombo (1 micròfon). M icròfon que respongui correctament a baixa freqüència 
i tingui una resposta dinàmica amplia i resposta transitòria acurada. 

�� Caixa i timbals ( 3-4 micròfons) Micròfon capaç d’aguantar alts nivells de 
pressió sonora  

�� Plats i charleston (2-3 micròfons) En els platets es genera el contingut d’alta 
freqüència del so conjunt d’una bateria. Per tan cal que els m icròfons tinguin 
una resposta de molt alta freqüència lineal i patró de directivitat directiu per 
rebutjar altres sons d’escenari. 

�� Baix elèctric/ contrabaix. ( 1 micròfon + caixa d’injecció 
directe)Instruments de corda de molt baixa freqüència. Per aquest instrument 
caldrà un m icròfon de baixa freqüència i una caixa d’injecció directe. La caixa 
d’injecció directe s’utilitza per adaptar i balancejar les pastilles de captació que 
habitualment trobem en aquest tipus d’instrument. 

�� Guitarra clàssica/ Acústica (1-2 micròfons). Aquest instrument és ric amb 
harmònics i té molta dinàmica. 

�� Guitarra elèctrica / Teclat elèctric.(2 micròfons i dos Caixes d’injecció 
directe). Aquests dos instruments utilitzen habitualment amplificadors externs 
amb configuració estereofònica. Per això es disposarà de dos m icròfons 
dinàmics i dos caixes d’injecció directe per captar el so directe d’amplificador o 
d’instrument. 

�� Gran Piano. (2-3 micròfons). Instrument de percussió i corda molt ric en 
harmònics. Es disposarà de dos o tres micròfons de qualitat per captar el so de 
gran dinàmica i resposta en freqüència de l’instrument. 

�� Secció de Vents/Metall (3-4 micròfons).  

�� Secció de Corda ( Violí, Chel·lo,...3 –4 micròfons) 

�� Percussió (2 micròfons) 

�� Veus Principals (2 micròfons de mà sense fils) 

�� Cor de veus (2-3 micròfons) 
També hi haurà dos m icròfons d’alta qualitat omnidireccionals per enregistrar el so de 
públic en el cas d’enregistrar el concert. 

El sistema de captació disposarà a més a més de 4 caixes d’injecció directe 
addicionals. 

M icròfons per teatre. Per aquest tipus de representació s’utilitzen m icròfons miniatura i 
de canó. 

 Tots aquests m icròfons ofereixen un ventall possibilitats molt grans alhora d’elegir 
segons les característiques de directivitat, de resposta en freqüència, nivell màxim de 
pressió sonora,... Per tant, amb aquest conjunt de micròfons es pot sonoritzar 
pràcticament qualsevol tipus de conjunt. En el cas de conjunts amb configuracions 
m icròfoniques especials s’optarà per el lloguer a terceres empreses. 

Per ocasions on el públic hagi d’intervenir es disposarà de quatre m icròfons de ma 
sense fils addicionals. 

També s’inclou dos petaques emissores estàndard per connectar qualsevol tipus de 
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micròfon. En conjunt tindrem 8 sistemes emissors per m icròfons i 8 sistemes receptors 
que estaran ubicats al control de so. Aquests sistemes són del tipus “Diversity”. 

Es disposarà dels accessoris típics de micròfon: peus de m icròfon, filtres acústics 
antipop i antivent, suspensions antivibració,... per poder configurar-los de diferents 
formes. 

3.3.2 Sistema de transmissió àudio d’escenari 
Sistema d’Escenari. Sistema que s’utilitza per transportar les senyals àudio captades 
per els micròfons des de l’escenari fins a les cabines de control. Consisteix en un 
sistema per enviar 32 canals àudio analògics amb transmissió digital amb 24 bits per 
mostra i 48 kHz de freqüència de mostreig.  

Una opció habitual en taules de so digitals, consisteix en la possibilitat de situar els 
previs de m icròfon i els conversors analògic-digital de cada canal d’entrada al costat 
de la font de so (en aquest cas l’escenari). Aquest rack és modular i la configuració per 
aquest teatre és de: 

�� 4 mòduls de 8 canals analògics d’entrada. 

�� 1  mòdul de 8 canals analògics de sortida. 

Per connectar la taula de so principal i el rack de connexions d’escenari s’utilitza un 
doble cable coaxial. Aquest es pot distribuir fins a tres taules de so. En aquest teatre 
es disposarà de dos taules de so per monitors i so principal. Es té a disposició una 
connexió coaxial a la cabina polivalent en el cas que s’hagi d’enregistrar l’espectacle.  

3.3.3 Sistema d’acondicionament, processament i mescla 
El sistema d’acondicionament, processament i mescla es realitza fonamentalment amb 
una taula de so digital modular.  

En primer lloc, aquesta taula de so disposa dels 32 canals digitals que s’envien des de 
la caixa de connexions d’escenari. El control del guany, phantom i altres paràmetres 
dels previs de micròfon i conversors es controlen remotament des de la taula de so. 

De forma addicional s’afegeixen 24 canals d’entrada i 24 canals de sortida a partir de 
mòduls opcionals de la taula de so. S’utilitzaran localment a la cabina de control per 
enviar i rebre senyals de dispositius Processadors i per enviar cap al sistema 
d’amplificació la mescla principal. Es disposarà de 16 entrades analògiques (XLR-3 o 
Canon) i 8 entrades digitals tipus AES/EBU així com 16 sortides digitals AES/EBU i 8 
sortides analògiques. 

La taula de so incorpora equalització, compressor i porta de soroll per cada canal 
d’entrada i de sortida. 

Per crear ambients i efectes es disposa de 2 reverberadors digitals i 2 multiefectes 
digitals.  

En conjunt tindrem 56 canals d’entrada i 24 canals de sortida amb una configuració per 
defecte: 

Canals d’entrada l’1 al 32: Senyals d’escenari 

Canals d’entrada del 33 al 40: Entrades Digitals locals 

Canals d’entrada del 41 al 56: Entrades analògiques locals 
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Canals de sortida de l’1 al 8: Sortides analògiques locals 

Canals de sortida del 9 al 24: Sortides digitals locals. 

Per defecte els quatre Processadors rebran els canals de sortida digitals locals de 
9/10, 11/12, 13/14 i 15/16 respectivament. Retornaran la senyal processada cap a la 
taula per les entrades digitals locals 33/34, 35/36, 37/38 i 39/40 respectivament. 

Per enviar els canals de sortida principals Esquerre i Dreta s’utilitzarà les sortides 
digitals locals 23 i 24 respectivament. Aquests dos canals i les sortides 
17/18/19/20/21/22 s’enviaran a la xarxa ethernet de transmissió àudio digital. 

3.3.4 Sistema de transmissió L-R 
Aquest sistema serveix per processar, controlar i transmetre digitalment els dos canals 
principals mesclats a la taula de so fins al sistema d’amplificadors.  

S’utilitza una xarxa LAN de 100 MBps amb transmissió àudio digital de 64 canals a 16, 
20 i 24 bits per mostra i 48 kHz de freqüència de mostreig.  

La funcionalitat principal d’aquesta xarxa és enviar senyals de so processades cap a 
les etapes de potència de forma digital. Aquest tipus de xarxa d’àudio digital permet 
afegir dispositius de forma molt senzilla. Per tant, un criteri de disseny per aquesta 
xarxa és que tingui punts de connexió en els espais més importants del teatre. 

D’aquesta forma si les necessitats del teatre augmenten de forma puntual es pot afegir 
dispositius de xarxa en qualsevol dels punts de connexió i augmentar la capacitat de 
transmissió del teatre, sala, auditori. 

3.3.5 Control de reproducció i amplificadors 
El control de la reproducció es realitza a partir d’uns Processadors DSP amb capacitat 
per controlar el sistema d’altaveus basat en array de la sala. Aquests dispositius DSP 
estaran ubicat al costat dels amplificadors.  

Un criteri de disseny important és el sistema d’amplificadors. Alguns models de caixes 
acústiques line array, porten incorporada internament l’etapa de potència. En el cas 
d’utilitzar amplificadors per separat s’ubiquen en una sala especial amb condicions 
d’humitat, temperatura i ventilació adequades. 

3.3.6 Sistema de monitoratge 
Aquest sistema està composat per una taula de so i altaveus per monitoratge 
autoamplificats. Es podrà ubicar en qualsevol lloc de l’escenari.  

La taula de so és la mateixa que la taula de so principal. Rep els mateixos canals 
àudio de la caixa de connexions d’escenari a partir d’un cable parell coaxial. 

La configuració modular de la taula permet 16 entrades i 16 sortides analògiques per 
treballar de forma local. 

Hi haurà 8 monitors trapezoïdals i 2 sistemes sense fils de monitoratgte. 

3.4 Proposta 
La proposta és molt senzilla. Al ser un disseny digital ens estalviem molts dispositius 
alhora que es comparteix recursos, com ara els cables. 
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El sistema de microfonia està compost per m icròfons de l’empresa DPA. Aquesta 
empresa fabrica micròfons de característiques molt bones i d’alta qualitat de so. 

Un exemple és el micròfon DPA IMK4061. Aquest m icròfon miniatura té les següents 
característiques: 

 

 

Principle of operation: 
Pressure 

Cartridge type: 
Pre-polarized condenser element with vertical 

diaphragm 
Frequency range: 

Sof t Boost Grid: 20Hz-20kHz ±2dB, 3dB sof t boost 
at 8-20 kHz 

Cartridge LLF (-3dB): 
20Hz 

Directional characteristics: 
Omnidirectional 

Equivalent noise level A-weighted: 
Typ. 26dB(A) re. 20 µPa (max. 28dB(A)) 

Sensitivity: 
Nominally  6 mV/Pa ±3dB at 1kHz 

Equiv. noise level ITU-R BS.468-
4: 

Typ. 38dB (max. 40dB) 
Total harmonic distortion (THD): 

123dB SPL peak (<1% THD) 
Preamplifier output impedance: 

30-40 Ohm 
Preamplifier cable drive 

capability: 
Up to 300m (984f t) 

Microphone length: 
12.7mm (0.5in) 

Microphone diameter: 
5.4mm (0.21in) 

Maximum sound pressure level: 
144dB SPL bef ore clipping 

Weight: 
<7.5g (0.26oz) incl. cable and 

MicroDot connector 

 

Les característiques tècniques de molts dels micròfons d’aquesta empresa són d’alta 
qualitat i es poden utilitzar de moltes formes amb molt bons resultats. Després de 
consultar els catàlegs d’aquesta empresa es pot constatar la qualitat de les 
característiques d’aquests tipus de m icròfons. Aquesta empresa disposa de diferents 
models específics per diferents situacions. En el nostre cas segons el pressupost 
s’haurà de decidir per tal de disposar de: 

�� 31 m icròfons per instruments música i veu 

�� 4 micròfons addicionals per veu 

�� 4 micròfons per teatre 

�� 2 micròfons d’enregistrament de sala 

Les caixes d’injecció directe les hem escollit de l’empresa BSS. Aquesta empresa 
aporta diferents solucions d’àudio de gran qualitat. 
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�� 6 caixes d’injecció directe 

Per transportar els senyals des de l’escenari fins a la cabina de control i al control de 
monitors ( en el mateix escenari) es realitza amb un caixetí integrat a la pròpia consola 
de mescles. Aquest caixa de connexions és modular. En aquesta proposta es 
configura per tenir 32 canals d’escenari a control i 8 canals de retorn. Aquests 8 canals 
de retorn s’utilitzen en el cas que es vulgui enviar algun senyal des de control de so 
fins l’escenari de forma especial. Per exemple, en el cas de realitzar la mescla de 
monitoratge des de control de so. 

S’utilitza una taula de so de les mateixes característiques per el control de so principal 
i per el control de monitoratge. Aquestes taules reben els 32 canals d’àudio de 
l’escenari i a partir de mòduls addicionals es configuren perquè tinguin 16 entrades i 16 
sortides locals tan analògiques com digitals per treballar de forma local. 

 
Per processar la mescla principal que hem general amb la taula de so principal 
s’utilitza un processador d’equalització i dinàmica de l’empresa TC-electronic. El model 
és l’EQ Station i permet al tècnic de so processar amb filtres molt precisos la senyal 
estereofònica principal. 

�

�

Els processadors digitals d’efectes seran de l’empresa TC-Electronic. 

Per processar els 8 senyals de sortida o monitoratge del sistema de monitors amb 
caixa acústica s’utilitza un matriu de processat de SYMETRIXAUDIO. S’anomena 
SymNet 8x8 DSP. 

 
Consta de 8 entrades i 8 sortides analògiques. Internament treballa de forma digital i 
permet implementar qualsevulla funció de les disponibles. En el nostre cas 
implementem un sistema que realitza: equalització, filtrat anti-feedback i control de 
dinàmica. 

Els 8 monitors trapezoïdals se’n proposen 4 amb dispersió horitzontal estreta i 4 amb 
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dispersió horitzontal amplia de Meyer Sound. 

El model de monitor d’escenari autoamplificat UM-1P ofereix unes característiques de 
so molt bones I un patró de directivitat molt estret per evitar al màxim a contribuir al 
soroll d’escenari. 

 
El model UM-100P és molt similar a l’anterior però té botzina per la secció d’alta 
freqüència cosa que permet un grau de directivitat horitzontal més elevat.  

 
Per el monitoratge sense fils per cantants s’utilitza el sistema sense fils de l’empresa 
Senhheiser, model SEN-EW300-IEMG2. 

 
El model de Line Array escollit és el M1D de MeyerSound. Es tracta d’un sistema Line 
Array compacte pensat per utilitzar-se en espais com ara teatres.  
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Per processar la mescla principal de la taula de so i convertir-la en els diferents 
senyals que es necessiten per excitar el sistema d’altaveus utilitzem un processador i 
controlador d’altaveus de l’empresa BSS. El model és Omni-Drive. 

Per enviar les senyals d’àudio digitals des de control de so fins als altaveus s’utilitzarà 
dispositius de la xarxa d’àudio digital cobranet. La configuració permet enviar fins a 12 
canals d’àudio des d’un punt a l’altre. Es realitza amb els dispositius Rave de 
QSCAudio. Les entrades a la xarxa són del tipus digital i les sortides de la xarxa són 
del tipus analògic. 

�
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En aquesta taula podem veure les característiques dels diferents models. En el nostre 
cas ens interessa els models RAVE 81S (amb 16 entrades digitals de xarxa) i el model 
RAVE 160S-24 (amb 16 sortides analògiques, que es connectaran al sistema Line 
Array. Constatar que tan sols es necessiten 1 cable tipus doble coaxial per tal de 
connectar taula de so i caixa de connexions d’escenari i un altra cable del tipus CAT-5 
per connectar els 2 dispositius de xarxa RAVE. 



PFC. I nstalacions ElectroAcústiques  Line Array 
          i Line Array 
 

Jordi Gasau Mora Full UPC Campus Terrassa 
     

33

4. Sistemes Line Array  
En aquest capítol es fa una descripció d’alguns dels factors més importants dels 
sistemes Line Array. En la part final de capítol hi ha un conjunt de simulacions 
realitzades amb dos programes de simulació gratuïts. Aquestes simulacions serveixen 
per mostrar alguns dels aspectes comentats al llarg del capítol. Les simulacions 
realitzades són les següents: 

Secció                             pàgina 

4.8.1 Font Puntual ______________________________________________________________49 
4.8.2 Dos fonts puntuals _________________________________________________________51 
4.8.3 Nou fonts puntuals, font lineal. ______________________________________________53 
4.8.4 Font Puntual i caixa acústica convencional____________________________________56 
4.8.5 Font Lineal i caixa acústica lineal____________________________________________58 
4.8.6 Sistema amb caixes acústiques convencionals _________________________________61 
4.8.7 Sistema de caixes acústiques Line Array ______________________________________63 
 
 

4.1 Line Array i fonts sonores 
Line Array és un sistema de sonorització que es comença a utilitzar durant els anys 50 
sobretot per espais molt reverberants. La configuració típica dels sistemes lineals de 
l’època és: 

�� Cert nombre d’altaveus separats una distància constant. 

�� Radiador d’alta freqüència. 

Amb els altaveus disposats linealment amb una separació constant entre altaveus en 
una caixa acústica s’aconsegueix que la directivitat vertical del sistema sigui estreta. 
D’aquesta forma es millora la relació so directe i so reverberant. L’objectiu principal 
dels sistemes en línia consisteix en controlar de forma òptima la dispersió vertical del 
so. D’aquesta forma s’obté un ús eficient de l’energia i s’evita radiar energia cap a les 
parets i sostre de la sala (evita reflexions) i l’energia es radia principalment a la zona 
d’audiència. 

S’obté m illor intel·ligibilitat i eficiència energètica. 

Els sistemes en línia d’aquesta època tenien una lim itació d’ample de freqüència 
important. La separació entre altaveus mínima per un sistema amb altaveus de 6,5 
polzades és aproximadament 6,5 polzades. Aquesta distància té una longitud d’ona 
associada a 2092 Hz. Fins aproximadament 2kHz el sistema lineal funciona, però a 
partir d’aquesta freqüència es comencen a produir interferències constructives i 
destructives. Les sumes no coherent del mateix senyal provoquen principalment una 
coloració robòtica de la senyal. 

En el cas dels sistemes en línia antics s’hi acoblava un radiador d’alta freqüència 
dedicat. D’aquesta forma el producte tenia un rang de freqüències més elevat. Estaven 
limitats per aplicacions de veu de poca potència com ara esglésies i altres espais amb 
molta reverberació. 

Els sistemes en línia són difícils de construir sobretot per la banda d’alta freqüència. 
Els sistemes moderns reprodueixen fins a 16 kHz aproximadament. 

És interessant per entendre i treballar en el disseny dels sistemes lineals el model 



PFC. I nstalacions ElectroAcústiques  Line Array 
          i Line Array 
 

Jordi Gasau Mora Full UPC Campus Terrassa 
     

34

bàsic de radiació en fonts sonores. 

El model de font sonora que explica teòricament la radiació del so en fonts sonores és 
la font simple o puntual. Les característiques més interessants de les fonts puntuals 
són: 

�� Dimensions de la font inferior a la longitud d’ona de la freqüència màxima de 
radiació. En el cas del só, l’oïda humana, la longitud d’ona més petita és la que 
s’associa a 20.000 Hz i és de 1,7 cm. 

�� Radiació omnidireccional. Radia la mateixa intensitat acústica en totes les 
direccions i freqüències. 

En la realitat no existeixen fonts puntuals ideals. Les dimensions de les fonts sonores 
realitzables són més grans  que les longituds d’ona del marge de freqüències audibles.  

El tamany de la font sonora és important. Quan parlem d’alta freqüència o baixa 
freqüència estem parlant sempre de la relació entre el tamany de la font sonora i 
longitud d’ona de la freqüència en concret. 

 
Camp sonor creat per una font sonora puntual i resposta en freqüència a 10 

metres de distància. 

A la gràfica de resposta en freqüència podem observar els efectes de les condicions 
ambientals. La humitat i la temperatura, sobretot a mesura que ens allunyem de la 
font, provoquen atenuació a la banda d’alta freqüència. És un paràmetre que s’haurà 
de tenir en compte. 

Els Line arrays es defineixen com un conjunt de fonts sonores disposades en línia. Si 
situem dos fonts sonores puntuals ideals separades una certa distància, per longituds 
d’ona més grans que la separació entre les fonts obtenim: 

�� Acoblament coherent amb un guany de 6 dB SPL. 

�� Radiació omnidireccional. 

En el cas de longituds d’ona inferiors a la separació entre fonts, obtenim: 

�� Acoblament no coherent, guanys i atenuacions de 6 dB respecte la freqüència. 

�� Radiació no omnidireccional. Radiació directiva i lobular depenent de la 
freqüència. 
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Patró de directivitat de dos fonts puntuals separades una distancia de 30 cm per les 

freqüències de 100, 630 i 2500 Hz. 

En aquest exemple es pot observar perquè els sistemes lineals antics no funcionen bé 
per alta freqüència. Es produeixen pics i nuls que varien segons la freqüència i es crea 
un camp sonor caòtic a partir d’aproximadament 2 kHz. 

En qualsevol grup de fonts sonores que radien la mateixa senyal caldrà que la 
separació màxima entre elles sigui menor comparada amb la longitud d’ona de la 
senyal.  

En el disseny de sistemes en línia la separació entre fonts és un criteri molt important. 
Els pics i nuls són fàcils d’escoltar per l’oïda humana. 

Per la descripció de la radiació de fonts sonores existeixen tres paràmetres molt 
importants: 

�� Angle de dispersió. Angle en el qual la intensitat acústica cau 6 dB respecte 
l’eix de radiació principal de l’altaveu. Habitualment es dona les dades de 
dispersió horitzontal i vertical. 

�� Q. Relació d’intensitat acústica referenciada  sobre l’eix de radiació axial d’una 
font sonora directiva respecte l’intensitat acústica que genera una font sonora 
omnidireccional de la mateixa intensitat acústica. 

�� Índex de directivitat ( DI =10log(Q), en base 10 ). Representa el guany acústic 
de les fonts direccionals. 

En un sistema lineal l’índex de directivitat interessa que sigui elevat i constant en 
relació amb la freqüència. D’aquesta forma obtindrem una distribució uniforme de nivell 
SPL. És un paràmetre crític. 

Una font sonora lineal és una font sonora que radia sobre una superfície del tipus 
cilíndric. Idealment consisteix en una línia infinitament llarga que radia 
perpendicularment sobre el seu propi eix. 
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A la esquerre, una font puntual, a la dreta una font lineal finita. Per la font lineal finita 
es pot observar per zones properes (camp proper) es produeixen fronts d’ona cilíndrics 
perpendiculars a la font. A una certa distància de la font els fronts d’ona es van 
transformant cap a una forma més esfèrica. 

A diferència de la font lineal infinita, una font sonora lineal amb alçada lim itada té una 
extensió lim itada del front d’ona cilíndric, aquesta zona s’anomena camp proper. A 
partir d’una certa distància, el front d’ona cilíndric es transforma gradualment en un 
front d’ona esfèric. Aquesta zona on l’ona és esfèrica s’anomena camp llunyà. A partir 
d’aquest punt el sistema es pot considerar com una font puntual. La distància que 
separa el camp proper del camp llunyà depèn de l’alçada de la font lineal i la 
freqüència. S’anomena distància crítica. 

 
A l’esquerre front d’ona semiesfèric d’una font puntual. A la dreta front d’ona 

semicilindric per una font sonora lineal. 

Els beneficis d’una font lineal (tecnologia Line Array) en comparació amb una font 
puntual (Sistemes tradicionals) són: 

�� El decreixement de nivell de pressió sonora és significativament inferior amb la 
distancia cosa que permet alts nivells de pressió sonora a zones d’audiència 
llunyanes. 

�� El decreixement de 3 dB en doblar la distancia proporciona unes condicions 
d’escolta confortables dism inuint el perill de sobreexposar l’audiència a nivells 
SPL massa elevats. Les variacions de nivell SPL en tota la zona d’audiència 
varien molt poc respecta la distancia. 

�� Els fronts d’ona cilíndrics proporcionen un alt control del patró de directivitat de 
l’energia que radien verticalment. Això resulta en una intel·ligibilitat i so 
excel·lent per espais reverberants ja que no radien energia cap a les parets o el 
sostre i es minim itza les reflexions acústiques no desitjades. 

�� So d’alta qualitat, lineal i consistent al llarg de la zona d’audiència i resposta 
transitòria molt fiable. 

Existeix molta documentació documentació referent a la teoria de fonts lineals i 
l’aplicació per altaveus i reforç sonor. Els conceptes tradicionals de la tecnologia Line 
array es van desenvolupar per Olson, Beranek i altres. El 1988 el Dr.Christian Heil i el 
Professor Marcel Urban van caracteritzar teòricament les condicions necessàries per 
acoblar de forma efectiva fonts de so individuals a través de tot el rang audible de 
freqüències creant una font de so lineal simple. 

Els paràmetres rellevants per el disseny de Line arrays són el l’alçada total del conjunt 
de fonts i la separació relativa entre elles. 
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En el món real no es pot implementar una font sonora a partir d’infinites fonts sonores 
amb una separació nul·la entre elles. 

Un objectiu important és aproximar un sistema finit amb un cert nombre de fonts i una 
separació entre mínima entre fonts. 

Alguns dels dissenys actuals de sistemes lineals consisteix en caixes acústiques de 
rang complet (reprodueixen tot el rang de freqüències útils, de 50-18kHz) idèntiques 
que s’apilen entre si. El conjunt actua teòricament com una única font acústica lineal. 

Així doncs, aquest tipus de radiació lineal es produeix per longituds d’ona menors a la 
separació entre fonts. En una implementació real aquesta separació la marca el 
tamany de les caixes acústiques. L’alçada total de la columna de caixes acústiques 
també és un factor important. Aquesta alçada ha de ser superior que la longitud d’ona 
de la freqüència més baixa a radiar. 

Així podem definir 3 zones dins l’espectre audible: 

�� Zona Omnidireccional: freqüències entre 0 Hz i fmin que depèn de l’alçada de 
l’array. En aquesta zona la font es comporta com una font puntual i radia de 
forma pràcticament omni-direccional. Cal destacar que l’alçada de la font lineal 
ha de ser de l’orde de 4 o 5 cops més gran que la longitud d’ona de la 
freqüència mínima (fmin) per tenir dispersió constant en freqüència. 

�� Zona Caòtica: freqüències d’entre fmax i 20.000Hz (lím it superior audible de 
l’oïda humana). Fmax depèn de la separació entre fonts. En aquesta zona, es 
produeix un camp difús amb interferències constructives i destructives. 

�� Zona lineal: Rang de freqüències entre fm in i fmax. En aquesta zona es 
compleixen les condicions de font lineal. Produeix un patró de directivitat 
constant en freqüència, caiguda de 3 dB en doblar la distància,... 

Així doncs, a partir de l’orientació vertical o horitzontal de fonts simples es poden 
obtenir bons resultats de directivitat constant en freqüència. 

Però en la realitat no existeixen fonts simples o puntuals perfectes. Així doncs, el 
disseny real de sistemes lineals es realitza amb transductors electroacústics directius. 

4.2 Reforç sonor i caixes acústiques convencionals 
L’objectiu d’un sistema de Reforç Sonor és proporcionar a cada punt de la zona 
d’audiència una cobertura acústica definida, consistent i natural en freqüència, fase i 
amplitud així com una bona resposta transitòria.  
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Els sistemes tradicionals de Reforç Sonor basats en sistemes centralitzats o “Cluster” 
d’altaveus estan limitats degut a les interferències que es produeixen entre les 
diferents fonts sonores. El fet de situar múltiples altaveus, drivers de compressió i 
botzines properes entre elles provoca l’efecte de filtre Pinta o Comb. Aquest efecte es 
tradueix en una resposta en freqüència no consistent, poca eficiència de la potència 
introduïda als altaveus i zones de cobertura amb ombres acústiques de diferents tipus.  

A continuació es descriuen els problemes i lim itacions dels sistemes tradicionals de 
sonorització. 

�� Un altaveu electrodinàmic de radiació directa per baixa freqüència, un altaveu 
de botzina m itja freqüència o un motor amb botzina per a l’alta freqüència pot 
aguantar fins un cert nivell de potència elèctrica a l’entrada. Per obtenir alts 
nivells de pressió sonora i projectar el so a grans distàncies caldrà utilitzar 
múltiples altaveus situats en caixes acústiques separades. 

�� Tradicionalment per obtenir alts nivells de pressió sonora s’han utilitzat 
múltiples caixes acústiques trapezoïdals colocades de forma compacta 
inicialment pensades per treballar amb configuracions més petites. Cada una 
de les caixes ofereix cobertura acústica a una zona específica. És un intent per 
m inim itzar els acoblaments incoherents i destructius entre caixes acústiques. 
La ubicació de les diferents caixes acústiques provoca que en un mateix punt  
de la zona d’audiència arribin versions desfasades del mateix front d’ona.  

 
Exemple de 3 caixes acústiques convencionals juntes amb cobertura 

horitzontal de 60º. La zona gris fosc és on es  produeixen les interferències 
entre caixes adjacents. 

�� Tot i usar patrons de directivitat estrets, les diferents caixes acústiques 
interactuen entre elles causant interferències que depenen de la freqüència i la 
posició de l’oient degut als diferents recorreguts i temps d’arribada de la senyal. 

�� Una altra limitació és que només un grup d’elements radiadors poden ser 
direccionats cap una zona d’audiència concreta per tal de minim itzar 
l’acoblament no coherent de fonts sonores. Per tant el nivell de pressió sonora 
està alhora limitat per les capacitats del grup d’elements. Intents d’incrementar 
el nivell de pressió sonora en una zona d’audiència concreta direccionant 
múltiples caixes acústiques resulta en un increment de l’efecte de filtre pinta 
entre fonts. 



PFC. I nstalacions ElectroAcústiques  Line Array 
          i Line Array 
 

Jordi Gasau Mora Full UPC Campus Terrassa 
     

39

�� Els sistemes d’altaveus tradicionals tenen una característica de caiguda de 
potència de 6 db quan doblem la distància ( Llei quadràtica inversa) ja que es 
consideren com fonts puntuals (ona esfèrica) amb patró de directivitat 
omnidireccional. A nivell pràctic significa que per obtenir un nivell de pressió 
sonora suficient als punts més allunyats de la zona d’audiència, els punts més 
propers al sistema de reforç sonor tindran una potència sonora exagerada. 

�� A mesura que el nombre de caixes acústiques és incrementat, en l’intent de 
proporcionar el suficient SPL, els diferents temps d’arribada i les cancel·lacions 
de fase resulten en un camp sonor caòtic. Per tant, cal més amplificació o 
potència per superar l’efecte pinta de les cancel·lacions de fase en el nivell de 
pressió sonora total de la sala.  

Així doncs la solució passa per minim itzar l’efecte pinta entre caixes acústiques, 
m inim itzar les variacions dels temps d’arribada de les senyals de les diferents caixes, 
m illorar la cobertura i fer un ús més eficient de l’energia dels equips amplificadors. 

Aquests problemes han motivat la recerca i desenvolupament de sistemes de reforç 
sonor amb una altra filosofia. Són el que s’anomenen sistemes de reforç sonor basats 
en Tecnologia “Line Array”. 

Aquest tipus de tecnologia s’ha desenvolupat inicialment per oferir sistemes 
compactes capaços d’oferir una amplia cobertura acústica, amb grans nivells SPL de 
forma consistent i lineal en grans espais. Les empreses que fabriquen aquest sistema 
de sonorització també han dissenyat models per espais amb zones de cobertura més 
reduïdes. Els beneficis que aporten aquests sistemes, tan per grans espais com per 
espais més reduïts, són significatius i s’estan convertint en l’estat de l’art de l’industrial 
del reforç sonor de veu i música. 

4.3 Transductors electroacústics 
Els transductors electroacústics més utilitzats avui en dia per els sistemes de 
sonorització de reforç sonor són els altaveus electrodinàmics o de bobina mòbil.  

                           
Altaveu electrodinàmic i caixa acústica. 

Molts enginyers han treballat en el disseny i tècniques de construcció dels altaveus 
dinàmics d’avui en dia. El diafragma de l’altaveu s’ajunta amb bobina i també s’ajunta 
a l’estructura exterior de l’altaveu amb suspensions flexibles per evitar que el 
diafragma surti disparat. De la mateixa forma un sistema de suspensió semiflexible 
actua com a centrador per forçar que el conjunt mòbil es desplaci únicament sobre l’eix 
de radiació axial. El conjunt de suspensions actua com a sistema d’equilibri quan 
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l ’altaveu no és excitat. D’aquesta forma s’aconsegueix que l’altaveu quedi en repòs. 

Existeixen dos tipus d’altaveus. Els de radiació directe i els de radiació amb botzina. 
Per radiació directe s’entén que la superfície vibrant (diafragma) està exposat 
directament a l’aire. Els de radiació per botzina projecten el so a través d’una botzina 
exponencial, cònica,... així es realitza un acoblament d’impedàncies entre diafragma i 
aire. D’aquesta forma s’aconsegueix directivitat constant en freqüències ( dins uns 
marges) i més eficiència. 

La disseny de la carcassa o caixa acústica juga un paper molt important alhora 
d’implantar una font sonora amb una difusió correcte del programa de veu o música 
sobre una zona d’audiència. El disseny de la caixa permet controlar el grau de 
dispersió o direcció de projecció del so . També actua sobre la linealitat de la resposta 
en freqüència del conjunt altaveu i caixa acústica.  

El disseny de sistemes Line array de rang complet habitualment es construeixen amb 
caixes acústiques de 3 vies. D’aquesta forma, a partir un separador de freqüències 
(Crossover) podrem assegurar que a cada via de so rep una senyal limitada en 
longitud d’ona tal que no superi la separació entre fonts ni les dimensions dels 
dispositius radiadors. 

Per baixa i mitja freqüència és relativament senzill. Per la via de greus es sol utilitzar 
altaveus electro-dinàmics de radiació directe de 10-12 polzades. Per la via de m itjos es 
sol utilitzar altaveus de 6-8 polzades. Els punts de tall dels filtres del separador 
s’hauran d’escollir per tal de lim itar les freqüències amb longituds d’ona més grans que 
el tamany de la separació entre els altaveus de 6, 8, 10 i 12 polzades. 

Per una freqüència de 16.000 Hz, la longitud d’ona és d’aproximadament 2,1 
centímetres. Caldria una separació entre fonts de 2,1 cm com a mínim, tot i que va bé 
que la separació encara sigui menor. Els primers Line arrays funcionaven linealment 
fins a l’entorn dels 2 kHz, és així perquè l’enginyeria de l’època no permetia fer fonts 
sonores amb diàmetres menors del diafragma de l’altaveu electrodinàmic. 

4.4 Implementació Line array 
Alhora d’implementar sistemes reals basats en tecnologia Line Array, cada fabricant ha 
optat per crear la seva pròpia tecnologia. Existeixen diferents tipus d’implantacions.  

Un conjunt de fonts sonores colocades en sèrie (array) amb una separació regular 
entre elles en una superfície corba o planar és equivalent a una font sonora simple 
tenint les mateixes dimensions que la suma de les fonts individuals si un dels següents 
criteris es compleix:  

�� La separació entre les fonts sonores (pas de separació, definit com la distancia 
entre centres acústics de les fonts adjacents) és més petita que la meitat de la 
longitud d’ona de totes les freqüències del rang freqüencial que es vol 
reproduir. 

�� El front d’ona generat per les fonts de so individuals és planar ( Plana i 
rectangular, amb fase constant) i la superfície combinada de la suma de les 
fonts individuals (Factor de Radiació Actiu) omple com a mínim el 80% de la 
superfície objectiva de radiació. 

En general, es tracta de sistemes que utilitzen caixes acústiques de dos o tres vies. 
Habitualment cada via de so utilitza més d’un altaveu. En general cada caixa acústica 
utilitza: 
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�� Via de greus: es sol utilitzar un o dos altaveus de 15” de diàmetre amb 
botzina. 

�� Via de mitjos: es sol utilitzar de dos a quatre altaveus de 6.5” de diàmetre amb 
botzina. 

�� Via de aguts: es sol utilitzar drivers d’alta freqüència, drivers de cinta. 

El tipus de caixa sol ser trapezoïdal i està dissenyada específicament per obtenir un 
patró de directivitat horitzontal constant per a totes les freqüències. 

Existeixen dos dissenys principals: 

�� Simètric: Es disposa els diferents elements de baixa, mitja i alta freqüència de 
forma simètrica respecte l’eix de radiació axial de l’altaveu. Una característica 
important és que el seu patró de radiació és simètric respecte la freqüència. 
D’altra banda, com que es disposen elements en línia, estem fent més estret el 
patró horitzontal.  

�� Asimètric: Es destina de forma asimètrica un espai de la caixa per cada via de 
so. El patró de directivitat horitzontal és ampli però no és simètric en 
freqüència. 

El fet d’apilar múltiples caixes acústiques consecutivament de forma vertical fa que en 
conjunt es comporti com una font sonora lineal única amb una superfície i alçada 
proporcional a la suma de dimensions de les múltiples caixes acústiques utilitzades. 

Cal destacar que si utilitzem una caixa acústica de forma aïllada manté les 
característiques de directivitat horitzontal però no té una resposta de direccionalitat 
vertical estreta sinó que és molt sim ilar a la resposta d’una caixa acústica 
convencional. S’aconsegueix que en conjunt treballin com a font puntual amb 
directivitat estreta a partir de colocar-les consecutivament. L’angle de dispersió vertical 
depèn directament de l’alçada de l’array, relacionat amb el nombre de caixes 
acústiques utilitzades. 

 
Columna de 16 caixes acústiques M3D de Meyer per la banda de 

freqüències ISO de 500 cicles amb tots els altaveus actius. 
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Columna de 16 caixes acústiques M3D de Meyer per la banda de 

freqüències ISO de 500 cicles-- amb un únic altaveu actiu. 

 
Caixa acústica M3D de Meyer per la banda de freqüències ISO de 500 

cicles. 

La primera gràfica mostra el camp sonor per la banda ISO de 500 cicles que radia el 
sistema Line Array M3D de Meyer. Es pot observar una gran projecció cap a l’eix axial 
de radiació. Les dos gràfiques mostren la mateixa caixa acústica funcionant primer de 
forma única en un sistema en array i en segon lloc de forma aïllada. Es pot observar la 
interacció entre caixes de la segona gràfica que provoca una disminució de l’angle de 
dispersió vertical. La font lineal s’aconsegueix quan totes les fonts treballen 
conjuntament. Aquesta configuració proporciona: 

�� Alts nivells de potència amb connexions serie-paral·lel dels diferents altaveus 
utilitzats. 

�� Redueix la distorsió ja que es distribueix la potència en els diferents tipus 
d’altaveus utilitzats. 

�� Alta velocitat i resposta transitòria acurada ja que la massa mòbil és menor. 

Les dimensions físiques dels altaveus permeten que el rang de freqüències baixes i 
m itges compleixen el primer criteri. Però els drivers de compressió d’alta freqüència no 
poden ja que són físicament massa grans. Així doncs la Implementació real de 
sistemes de reforç sonor basats en la tecnologia Line array és relativament senzilla  
per a freqüències baixes i m itges. 

4.5 Criteris i solucions reals per l’Alta freqüència 
Per acoblar correctament la secció d’alta freqüència cal fer us del segon criteri. A partir 
d’un altaveu amb radiació planar es produeixi un nivell de pressió sonora de sortida 
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amb superfície de radiació rectangular i amb fase constant a tots els punts d’aquesta 
superfície. En molts casos, la diferència entre els diferents fabricants es troba en la 
tecnologia usada per projectar el rang de freqüències altes. 

Per a la secció d’alta freqüència hi ha dos solucions molt utilitzades. Totes dues 
utilitzen el criteri acoblament coherent entre fonts properes a partir d’un sistema 
radiador d’alta freqüència que té una superfície de radiació rectangular i isofàsica ( el 
so es radia amb la mateixa fase per tots els punts de la superfície de radiació). Es sol 
realitzar amb: 

�� Driver de compressió i botzina d’alta freqüència de directivitat constant 
amb correcció de fase. En aquest cas ens trobem amb un altaveu de radiació 
directa amb una camera de compressió i un element guiaones (botzina 
exponencial, cònica, parabòlica,...) que té una directivitat constant de radiació. 
A aquest conjunt se li afegeix un element que introdueix un retard a la zona 
central de la superfície per tal de corregir la diferència de fase entre la part 
central i els límits de la superfície radiant.  

�� Drivers d’alta freqüència planers de cinta. Es tracta d’un transductor que 
radia el so a partir d’un diafragma metàl·lic o ceràmic planar i molt prim  (de 
l’ordre de 30 microns= 0.003 cm). Proporcionen reproducció acurada, 
transparent, amb distorsió molt baixa i resposta transitòria molt bona per el 
rang de mitges i altes i molt altes freqüències. Aquest tipus de transductor s’ha 
utilitzat en les darreres dècades en alguns tipus de caixes acústiques sobretot 
per aplicacions HiFi. Fins fa poc, el disseny i construcció d’aquests transductors 
era poc habitual degut a la fragilitat i el cost dels elements. 

 
Secció driver d’alta freqüència de cinta. 

El desenvolupament en els darrers anys ha permès implementar aquest tipus de 
tecnologia per aplicacions de reforç sonor on cal altaveus que proporcionin alts nivells 
de pressió sonora. Aquest tipus d’altaveu és molt adequat per el disseny de sistemes 
de sonorització basats en Line array ja que produeix un front d’ona isofàsic per tota la 
superfície de radiació. D’aquesta forma podrem formar una línia vertical d’altaveus de 
cinta que s’acoblin coherentment i compleixin el segon criteri per tal d’obtenir una font 
lineal. 

El fet d’utilitzar un diafragma tan prim  resulta en un diafragma molt lleuger amb massa 
mòbil petita. A nivell de so es tradueix amb una resposta transitòria molt fidel i acurada 
que contribueix a unes característiques de definició i intel·ligibilitat molt bones per el 
sistema de sonorització. 

4.6 Configuració de sistemes Line Array 
Els factors més importants per configurar un Sistema Line array són: 
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4.6.1 Nombre d’elements o caixes acústiques.  
És una decisió crítica. Si no posem un cert nombre d’elements mínims el conjunt deixa 
de comportar-se com un sistema Line Array i principalment es veu afectat el patró de 
radiació vertical. En el cas d’utilitzar poques caixes acústiques o elements, podrem 
considerar que tenim una font puntual. 

 

 
Figura “Influència nombre elements”. La gràfica superior consisteix en el 
camp sonor produït a la banda de freqüència ISO 125 Hz d’un sistema Line 
Array de 10 elements. La gràfica inferior consisteix en el camp sonor d’un 
array de 4 elements a la mateixa banda de freqüència ISO. 

Es pot comprovar que la columna de la gràfica superior presenta un comportament 
com a font lineal (alta directivitat vertical i front d’ona aproximadament cilíndric. A la 
gràfica inferior, amb menys elements radiadors de so, la columna no té les 
característiques de font lineal i radia com una font puntual. Els 4 elements de la gràfica 
inferior radien aproximadament un front d’ona esfèric. 

4.6.2 Angle de separació entre caixes.  
Els Line arrays s’utilitzen també de forma corba. Amb una columna corba 
s’aconsegueix una cobertura vertical major tot i que s’ha de vigilar amb l’angle de 
curvatura. La distància entre les fonts determ ina el rang de freqüències per el qual el 
Line array tindrà un patró de directivitat aproximadament constant en freqüència. 
L’angle de separació entre elements influeix significativament en el patró de dispersió 
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vertical degut a que aquest angle varia la separació entre elements. Aquesta variació 
de distancia es tradueix en un retard o desfasament entre fonts que ens pot afectar de 
forma constructiva o de forma destructiva. 

 

 
Figura “Influència separació entre elements”. La gràfica superior consisteix 
en camp sonor a la banda ISO d’1 kHz produït per una columna de 10 
elements sense angle de curvatura entre ells. La gràfica inferior és la 
mateixa columna amb una separació de 6 graus entre caixes acústiques 
constant. 

A la gràfica superior, la columna actua com una font sonora lineal que projecta el so 
sobretot en un lòbul principal molt estret de forma axial. D’aquesta forma aconseguim 
projectar el so per llargues distàncies de forma uniforme. En la gràfica inferior ens 
trobem que la columna té un patró de dispersió vertical més obert. D’aquesta forma la 
projecció es realitza a partir de dos lòbuls principals que provoquen no-linealitats a la 
zona de projecció central de la columna per aquesta freqüència en concret.  
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Figura “Influència sobre la resposta freqüencial amb angle de separació 
entre elements”. Respostes en freqüència dels arrays de la figura anterior 
respectivament. 

La gràfica superior mostra una gran linealitat per tot el rang de freqüències útils (63 Hz 
fins a 16kHz). A la gràfica inferior s’observa no linealitats a partir de 1 kHz. Aquestes 
no-linealitats són provocades per l’angle de separació entre les caixes acústiques de la 
columna. Si variem l’angle, estem variant la distancia, és a dir, variem la freqüència 
màxima de treball com a font lineal de cada via de so. Per tant, aquest paràmetre 
s’haurà de tenir en compte.  

Habitualment els sistemes lineals venen acompanyats d’un processador digital que 
actua com a separador de vies, control de dinàmica i retardador.  

En el cas d’utilitzar Line arrays de forma curvilínia serà molt important ajustar els 
paràmetres de retard de les diferents vies, per aproximar al màxim el concepte de font 
lineal i corregir possibles interferències introduïdes per l’angle de curvatura entre 
caixes acústiques. 

4.6.3 Cobertura horitzontal. 
 L’angle o patró de dispersió dels sistemes en columna és la mateix que el que 
produeix un altaveu convencional.  

Existeixen algunes tècniques per obtenir una projecció horitzontal constant en 
freqüència dins uns certs marges. Les freqüències baixes tenen una longitud d’ona 
gran i per tant tenen un patró de directivitat del tipus omni-direccional. D’altra banda és 
complicat fabricar altaveus d’alta freqüència que reprodueixin freqüències molt altes 
amb un angle de dispersió elevat. 

L’actual tecnologia permet projecció constant des d’aproximadament 30º-40º per 
aplicacions on es requereix molta directivitat fins a 110º-120º graus per aplicacions que 
necessiten una cobertura horitzontal elevada. Aquests angles s’aconsegueixen per 
freqüències d’entre 500 i 16000 cicles per segon.  

La cobertura horitzontal s’haurà de determinar segons l’espai on s’instal·lin el sistema.  

4.7 Exemples d’ús de sistemes en línia. 
Si s’esculleixen correctament els factors comentats en l’apartat anterior obtindrem: 

�� Cobertura vertical i horitzontal desitjada 

�� Nivell de pressió sonora uniforme  

�� Resposta en freqüència uniforme 
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�� Nivell SPL suficient per l’aplicació 

A continuació es descriuen tres formes bàsiques d’utilitzar els sistemes en línia per 
aplicacions amb una zona d’audiència gran.  

4.7.1 Tipus Lineal. 
Aquest tipus d’ús és el que més s’aproxima als criteris Line array i a la teoria d’aquest 
tipus de sistemes. 

Consisteix en un conjunt de caixes acústiques apilades horitzontalment. D’aquesta 
forma, la separació entre els centres acústics dels elements radiadors de cada via de 
so és mínima. 

Es sol utilitzar per projectar el so a llargues distàncies (més de 100 m) en aplicacions 
on tota l’audiència està aproximadament a la mateixa alçada. 

A continuació es mostra un exemple de 16 caixes acústiques Meyer per la freqüència 
de 1000 Hz amb la configuració tipus l ineal.  

  
Aquest tipus de configuració permet una zona de cobertura molt homogènia sobretot 
per zones d’audiència amb molta profunditat.  

4.7.2 Tipus corbat 
Aquest tipus consisteix en aplicar un angle de curvatura constant entre caixes 
acústiques. Permet obrir l’angle de dispersió vertical de l’array. 

Es sol utilitzar per projectar el so a distàncies mitjanes on tenim una zona d’audiència 
amb pendent pronunciada. 

A continuació es mostra un exemple de 16 caixes acústiques Meyer per la freqüència 
de 1000 Hz amb la configuració tipus corbat. 
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En aquest cas, el grau de dispersió vertical és elevat. Tenim una zona de cobertura 
vertical elevada, molt útil per zones d’audiència amb diferents alçades.  

4.7.3 Combinacions de lineal i corbat. Tipus “J”. 
Aquest tipus és el més utilitzat. Consisteix en combinar els dos models d’ús anterior. A 
la zona més alta de l’array tindrem una aproximació lineal, per poder projectar a grans 
distàncies. A la zona inferior de l’array tenim una aproximació curvilínia per poder 
projectar el so, de forma progressiva sobre la zona d’audiència més propera al sistema 
de sonorització i la zona d’audiència mitjana. 

 
Amb aquesta configuració s’obté els beneficis dels dos sistemes anteriors. Per una 
banda podem projectar a llargues distàncies (zona més alta de la columna) i podem 
projectar a distancies properes. 

4.7.4 Suspensió de sistemes lineals. 
Una característica important dels sistemes lineals és que incorporen un sistema de 
suspensió a partir de motors. 

Tradicionalment les caixes acústiques es situen damunt l’escenari. Algunes empreses 
opten per començar a penjar els seus sistemes convencionals. 

El fet de poder penjar a una certa distància del terra els sistemes lineals té els 
següents beneficis: 
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�� Facilitat de muntatge per l’ús de motors. 

�� Possibilitat d’elecció exacte de l’angle d’inclinació i alçada dels sistema. 

D’aquesta forma, es pot simular amb software l’angle exacte d’inclinació i alçada per 
obtenir uns resultats concrets per una sala determ inada. Alhora de muntar el sistema 
ho podrem fer tal i com ho hem previst de forma exacte. 

4.8 Simulacions 

4.8.1 Font Puntual 
Per simular la font sonora puntual ideal utilitzem el model de font sonora puntual del 
programa MAPP OnLine de Meyer. Situem un m icròfon a 10 metres de distancia de la 
font damunt l’eix de radiació horitzontal i un altre a 14 metres amb un cert angle 
respecte l’eix de radiació horitzontal. 

 
 

Figura 1. En aquesta figura es pot el camp sonor generat per una font 
sonora puntual ideal per a la banda de freqüència ISO de 250 Hz. 

Destaquem: 

�� Patró de directivitat omnidireccional per totes les freqüències audibles. 

�� Front d’ona esfèric. 

�� Atenuació de 6 dB cada cop que doblem la distància. 

Tot seguit es mostra les respostes en freqüència dels m icròfons utilitzats per a la 
simulació. Per el tipus de font sonora simplement es pot observar que tenim una 
resposta en freqüència plana que produeix una atenuació de nivell de 6 dB cada cop 
que doblem la distancia a la font. 

Aprofitem per destacar que l’atenuació que es produeix per el rang de freqüències 
altes (a partir de 4 kHz) es produeix per la resistència que ofereix la temperatura i 

humitat de l’aire. Caldrà tenir-ho en compte alhora de dissenyar sistemes que 
necessiten projectar el so a distàncies llargues.
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Figura 2. Resposta en freqüència del micròfon 1 situat a 10 metres de 

distància de la font puntual sobre l’eix de radiació horitzontal. 

 

Figura 3. Resposta en freqüència del micròfon 2 situat a 14 metres de 
distància de la font puntual amb un angle de 45º respecte l’eix de radiació 

horitzontal. 
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4.8.2 Dos fonts puntuals 
Aquesta simulació consisteix en dos fonts puntuals separades 30 centímetres.  

 
 Representació gràfica de les fonts. 

Per a la freqüència de 100 Hz (λ<<separació entre fonts). 

         
Per aquesta separació entre fonts, una freqüència de 100 Hz (3,4 metres de λ) es pot 
considerar com una freqüència baixa i la radiació és de forma totalment 
omnidireccional. No es produeix interferència entre les fonts. 

Per a la freqüència de 630 Hz (λ aproximadament el doble separació entre fonts). 

         
Per aquesta separació entre fonts, una freqüència de 630 Hz (0,54 metres de λ) el 
doble de la separació entre fonts, podem observar que l’eix principal de radiació (eix x 
per 0 i 180º) tenim un guany de 3 dB associat a la suma de fonts coherents. Sobre l’eix 
de radiació lateral ( eix y per +90º i –90º) s’han produït cancel·lacions,  

Per a la freqüència de 2500 Hz (λ=meitat separació entre fonts). 
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Per aquesta separació entre fonts, una freqüència de 2500 Hz (0,136 metres de λ) 
aproximadament la meitat de la separació entre fonts, podem observar que l’eix 
principal de radiació (eix x per 0 i 180º) tenim un guany de 3 dB associat a la suma de 
fonts coherents. En el patró de directivitat de les dos fonts sonores es pot observar 
errors amb pics i nuls. 

A continuació es mostra el camp sonor generat per les dos fonts sonores per algunes 
bandes de freqüència: 
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Camp sonor creat per diverses freqüències per dos fonts puntuals ideals 

separades 30 cm. 

4.8.3 Nou fonts puntuals, font lineal. 
Per aquest exemple situem 9 fonts puntuals verticalment amb una separació de 10 cm 
entre fonts. 

 
Gràfica de disposició de les fonts. 

Patró de directivitat polar horitzontal i vertical del conjunt de fonts per diferents 
freqüències: 
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Per freqüències baixes la radiació és omnidireccional fins aproximadament fins els 200 
Hz. A partir d’aquesta freqüència apareix un lòbul de radiació principal en l’eix de 
radiació axial de la font sonora. 

 A la freqüència de 1700 Hz on la longitud d’ona és aproximadament el doble de la 
separació entre fonts podem observar que hi ha un lòbul de radiació principal molt 
estret i dos lòbuls d’inferior nivell de radiació sonora.  

Per la freqüència on la longitud d’ona és equivalent a la distancia entre fonts, es 
produeix una radiació principal a partir d’un lòbul molt estret i una radiació lateral molt 
important. 

A la freqüència amb longitud d’ona aproximadament la meitat de la separació entre 
fonts, 6800 Hz, el patró de directivitat té molts lòbuls i nuls molt pronunciats que 
contribueixen en un camp sonor caòtic. 
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Camp sonor creat per diferents freqüències per un conjunt de fonts 9 

verticals amb 10 centímetres de separació entre fonts. 
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4.8.4 Font Puntual i caixa acústica convencional 
Una font de so puntual ideal radia en totes les direccions la mateixa potència acústica 
dins el rang de freqüències audibles. 

A continuació es pot observar una font puntual ideal així com la resposta en freqüència 
a una distancia de 10 metres. 

 
Aquest tipus de font sonora genera uns fronts d’ona esfèrics. Tenen una característica 
d’atenuació de 6 dB quan doblem la distància. La resposta en freqüència d’aquest 
tipus de font sonora és totalment plana. Si es té en compte l’atenuació produïda per 
l’aire la resposta en freqüència es veu afectada, sobretot a les altes freqüències. 

A continuació amb el model de l’exemple anterior i amb una temperatura de 20ºC i 50 
% d’humitat tenim una resposta en freqüència on es pot observar una atenuació 
significativa a la zona d’alta freqüència: 

 
Els altaveus convencionals tenen un comportament similar a una font puntual sobretot 
per baixa freqüència. A mesura que augmenta la freqüència també augmenta la 
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directivitat de projecció de so. 

Un caixa acústica convencional està formada per diferents tipus d’altaveus que 
s’encarreguen de reproduir un cert marge de freqüències cada un així com d’una 
estructura exterior habitualment de fusta. 

En caixes acústiques convencionals, amb certes tècniques de construcció i altaveus 
especials, s’aconsegueix una dispersió constant en freqüència, fins i tot per alta 
freqüència. 

A continuació es mostra la resposta en freqüència calculada d’una caixa acústica 
convencional moderna: 

 

 
Caixa acústica CQ-1 de dos vies amb una resposta en freqüència de 40 a 

18000 cicles per segon amb una variació de ±4 dB. Cobertura: 80º 
horitzontal i 40º vertical. (CQ-1 Meyer). 

Com es pot comprovar la resposta en freqüència no es plana. Tot i que es tracta d’un 
tipus de caixa que s’utilitza habitualment en moltes aplicacions de música i reforç 
sonor. A partir d’equalització es pot obtenir uns bons resultats tot i que el sistema no 
sigui perfectament lineal en freqüència. 

Aquest tipus de caixa acústica presenta una dispersió constant en freqüència des de 
200 a 16000 cicles per segon amb una forma aproximadament cardioide fins a m itja 
freqüència. Per freqüències m ig-altes (8000-16000 cicles per segon) tenim dispersió 
constant però tan sols per la zona de projecció axial de la caixa. La pròpia caixa actua 
com a barrera per l’alta freqüència. 

Per damunt dels 16000 cicles per segon el so es projecta de forma molt estreta. Per 
sota els 200 Hz el comportament de dispersió és pràcticament omnidireccional. 

A continuació es mostra successivament les respostes en freqüència calculades per a 
250, 1000, 8000 i 16000 cicles per segon per la caixa acústica en qüestió. 
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La caixa acústica presenta una directivitat horitzontal molt uniforme a l’entorn dels ±40º 
respecte l’eix de radiació. Cal destacar d’aquest tipus de caixes acústiques que tenen 
una pèrdua de potència acústica de 6 dB cada cop que doblem la distància relativa ja 
que els fronts d’ona que generen aquest tipus d’altaveus són esfèrics. Tenen una 
atenuació proporcional a l’invers del quadrat de la distancia.  

4.8.5 Font Lineal i caixa acústica lineal  
Una font lineal és un conjunt de fonts sonores puntuals situades linealment. Es 
caracteritzen per generar fronts d’ona aproximadament cilíndrics. Aquest tipus de front 
d’ona té una pèrdua o atenuació en doblar la distància de 3 dB.  

 
L’exemple de la gràfica superior mostra una simulació de 9 fonts sonores puntuals 
separades m ig metre entre elles per la banda de freqüència ISO de 125 cicles per 
segon. Com es pot observar en conjunt, la font lineal projecte el so en direcció 
perpendicular a l’eix que formen les caixes acústiques entre elles. S’han situat dos 
m icròfons a una distancia de 10 i 20 metres per calcular la variació de nivell SPL m itjà 
ponderat segons la corba A. El resultat del càlcul ha estat de 4,3 dB. D’altre banda el 
front d’ona té una forma més lineal que esfèrica. Com es pot observar doncs, per a 
baixa freqüència tenim que la simulació d’una font lineal es pot realitzar a partir de 
fonts puntuals properes entre si. 

250 Hz 1000 Hz 

8000 Hz 16000 Hz 
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Per un m icròfon situat a 10 metres sobre l’eix de projecció tenim la següent gràfica de 
resposta en freqüència: 

 
Es pot observar que per freqüències baixes tenim una resposta en freqüència lineal. A 
partir de 250 cicles per segon tenim unes variacions d’amplitud pronunciades de ± 10 
dB. Fins a aquesta freqüència tenim un acoblament coherent entre fonts puntuals però 
a partir d’aquesta freqüència es produeixen interferències constructives i destructives 
que afecten el so de cada punt de la sala. Aquestes interferències depenen de la 
longitud d’ona, de l’alçada total de la columna i de la separació entre els centres 
acústics de les fonts sonores puntuals. 

A continuació es mostren consecutivament els càlculs per a les freqüències de 31.5, 
125, 250 i 500 cicles per segon de l’exemple amb 9 fonts sonores puntuals situades en 
línia. 

  

  
 

Per freqüències molt baixes (banda de 31.5 cicles per segon) es s’observa un 
comportament molt sim ilar a font puntual. Per les bandes de 125 i 250 cicles per segon 
s’observa que en conjunt les diferents fonts sonores projecten el so perpendicularment 
a la línia que formen les fonts sonores. A la banda de 500 cicles tenim que el 
comportament de radiació acústica és tipus quadripol acústic. Com s’ha pogut 
constatar a la resposta en freqüència del micròfon situat a una distancia de 10 metres 
respecte la font sonora els comportament a partir de 200-300 comença a ser poc 
uniforme. 

Construir un sistema compacte d’aquestes dimensions és complicat i costós. Per tan 
les fonts lineals es construeixen apilant múltiples caixes acústiques l’una al damunt de 
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l ’altre de forma lineal. 

 
A priori, els sistemes basats en array utilitzen caixes acústiques lineals. A continuació 
es pretén mostrar com les caixes acústiques que s’utilitzen per els sistemes en línia 
són molt sim ilars a les caixes acústiques convencionals.  

Primer de tot mostrem les bandes de 125, 500, 1000 i 8000 cicles produït per un array 
real amb 16 elements (caixes acústiques). 

  

  
A continuació es compara una única caixa acústica M3D radiant solitàriament 
(esquerre) i una columna de 16 caixes M3D on sols radia un sol element o caixa 
acústica central per les bandes de freqüència ISO 125, 500, 1000 i 8000 Cicles per 
segon. 
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Les gràfiques de l’esquerre corresponen a la caixa acústica del sistema en línia radiant 
de forma individual. Les gràfiques de la dreta són d’un sistema en línia on tan sols està 
actiu una de les caixes acústiques. 

Les gràfiques corresponen a les bandes de freqüència ISO de 125, 500, 1000 i 8000 
cicles per segon. 

Es pot afirmar que en el cas de simular una sola caixa acústica radiant de forma única 
té les característiques pròpies d’una caixa acústica convencional, radiació omni-
direccional per a molt baixa freqüència i radiació molt directiva per la zona d’altes 
freqüències. 

Així doncs es pot observar que el sistema de radiació en línia es crea a partir de 
acoblament coherent entre caixes acústiques de la columna i no tan per el tipus de 
caixes acústiques simples utilitzades. 

4.8.6 Sistema amb caixes acústiques convencionals 
Els sistemes de caixes acústiques lineals es comencen a estudiar i desenvolupar per 
les limitacions dels sistemes de sonorització basats en múltiples caixes acústiques 
convencionals. 
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Un sistema de sonorització amb caixes acústiques convencionals  té les següents 
limitacions: 

�� Limitació de potència per caixa acústica 

�� Interferències i filtre comb 

�� Diferents temps d’arribada 

�� Caiguda de 6 dB quan doblem la distancia 

Tot seguit es mostra una situació típica en el camp de la sonorització. 

L’objectiu és sonoritzar un espai com un camp de futbol. Les mides del camp de futbol 
són 74 metres de fons. La simulació es realitza amb 2 columnes de 3 caixes 
acústiques convencionals (CQ-1 de Meyer) aplilades verticalment amb configuració 
estereofònica.  

Bandes ISO de 1000 i 8000 cicles per segon per la simulació vertical: 

  
Resposta en freqüència a 5 i 50 metres de distancia de la font a una alçada de 1,20 
metres. 

 

 
De les dos primeres gràfiques es pot constatar que la variació de nivell entre els punts 
propers a l’equip de so i els punts més allunyats és elevat. També es pot comprovar 
que molta energia es dispersa fora de les zones d’audiència. En el cas de ser un 
recinte tancat, es provocarien reflexions indesitjables i augment de la reverberació. En 
la simulació, s’han situat dos m icròfons a 5 i 50 metres de distància de la l’equip de so. 
La variació m itjana del nivell SPL ponderat segons corba A és de 23 dB.  

La resposta en freqüència a aquestes dues posicions s’ha vist alterada amb variacions 
de fins ±10 dB. Aquesta coloració de la resposta en freqüència és deguda a la 
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interacció entre les diferents caixes acústiques. No es compleixen les condicions per 
actuar com a font lineal. 

Per tant apareixen els sistemes de sonorització basats en Line Array. Tenen la 
particularitat acoblar de forma coherent el so projectat de les diferents caixes 
acústiques apilades verticalment. 

4.8.7 Sistema de caixes acústiques Line Array 
Al mercat existeixen diferents empreses que han creats sistemes de sonorització 
basats en Line Array. Existeixen diferents models i formes. A continuació es mostra el 
funcionament d’alguns dels Line Array més coneguts ( lineal, corbat i “J”). 

Sistema Lineal. Aquest tipus és el que més s’aproxima a l’idea de Line Array. Es 
constitueix a partir de caixes acústiques idèntiques. La separació entre caixes 
interessa que sigui mínima, tot i que el sistema permet separar les caixes fins a uns 
quants graus per ajustar l’angle de cobertura vertical de forma òptima sobre 
l’audiència. 

És el tipus de sistema que s’utilitza en els espectacles amb zones d’audiència molt 
grans i sobretot que es requereix projectar el so a llargues distàncies. 

 M3D de Meyer 

La simulació es realitza amb una columna de 16 caixes acústiques M3D de Meyer 
sense separació entre caixes. 

A continuació es mostra la variació de nivell SPL per les bandes de freqüència ISO de 
125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 cicles per segon de la columna. Es pot 
observar que progressivament es va fent més estret el lòbul de radiació de la columna.  

 



PFC. I nstalacions ElectroAcústiques  Line Array 
          i Line Array 
 

Jordi Gasau Mora Full UPC Campus Terrassa 
     

64
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La línia que hi ha a la part inferior de l’array simbolitza la zona d’audiència. En aquesta 
simulació la columna es troba penjada. 

La resposta en freqüència a una distància de 10 m és la següent, es pot observar 
linealitat en freqüència així com una atenuació significativa a la zona d’alta freqüència 
degut a les condicions d’ambient natural (20ºC i 50 % d’humitat).  

 
Amb equalització es pot corregir les variacions poc significatives com les de la gràfica 
anterior. 

Sistema Curvilini. Aquests sistemes s’implementen amb caixes acústiques 
idèntiques. Tenen forma trapezoïdal per poder-se acoblar millor degut a la forma corba 
de l’array. Juntament amb el sistema “J” són molt utilitzats per aplicacions de reforç 
sonor de mitjana i gran dimensió. Consisteix en aplicar un cert angle de separació 
entre caixes per tal d’aconseguir una cobertura vertical més amplia.  
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 M2D de Meyer. 

La simulació es realitza amb una columna de 16 caixes acústiques M2D de Meyer 
sense separació entre caixes. 

La resposta en freqüència a 55 metres tenint en compte l’atenuació produïda per l’aire 
és la següent: 

 
Sense tenir en compte l’atenuació produïda per l’aire tenim: 

 
És una resposta en freqüència bastant lineal i es pot corregir amb equalització. Tot i 
que per alta freqüència es mostra alguna variació pronunciada. 

A continuació es mostra la variació de nivell SPL per les bandes de freqüència ISO de 
125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 cicles per segon de la columna. Es pot 
observar que el so no es projecta únicament amb un sol lòbul principal sinó que a 
mesura que augmentem la freqüència es generen dos lòbuls als extrems i un lòbul 
central molt homogeni. 
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En aquestes gràfiques de les bandes ISO podem observar com l’angle de dispersió 
vertical ha augmentat. Creant columnes curvilínies s’aconsegueix cobrir des de zones 
de públic molt properes a la columna. 

Amb una configuració d’aquest tipus s’aconsegueix també evitar transmetre energia 
cap a l’escenari, sobretot per baixa freqüència. 

Sistema “J”. Aquest sistema és una combinació dels dos anteriors. Generalment la 
zona més alta de la columna està formada per caixes acústiques rectangulars que 
formen un subsistema en línia i la part més baixa de la columna està formada per un 
subsistema curvilini amb caixes acústiques trapezoïdals. 

Així s’aconsegueix uns bons resultats tant en la part més allunyada  de l’audiència com 
per l’audiència més propera al sistema de sonorització . 

M1D de Meyer. 

La simulació es realitza amb una columna de 16 caixes acústiques M1D de Meyer. 

La resposta en freqüència a 55 metres tenint en compte l’atenuació produïda per l’aire 
és la següent: 
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A continuació es mostra la variació de nivell SPL per les bandes de freqüència ISO de 
125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 cicles per segon de la columna.  
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En aquestes gràfiques de les bandes ISO podem observar com l’angle de dispersió 
vertical ha augmentat alhora que les caixes acústiques de la part alta de la columna 
s’encarreguen de projectar el so a llargues distàncies. Creant columnes combinades 
lineals i curvilínies s’aconsegueix cobrir des de zones de públic molt properes fins a les 
zones més distants. 

Amb una configuració d’aquest tipus s’aconsegueix també evitar transmetre energia 
cap a l’escenari, sobretot per baixa freqüència. 
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5. Valoració i Conclusions 

5.1 Instal·lacions electroacústiques 
Les instal·lacions electroacústiques de sales, teatres i auditoris fins ara s’han realitzat 
amb dispositius analògics. Amb l’aparició dels sistemes digitals, els dos tipus de 
tecnologies s’utilitzen de forma conjunta per aplicacions de reforç sonor. 

El reforç sonor per aplicacions de directe es pot modelar com una sèrie de senyals de 
naturalesa acústica o electroacústica que s’han de combinar per aconseguir una 
senyal de programa (mono, estèreo, LRC, so tridimensional) i reproduir-la amb un 
sistema d’altaveus en una zona d’audiència lim itada. 

 
Gràfica Model Reforç Sonor. 

Amb la tecnologia analògica podem aconseguir realitzar el model anterior amb uns 
quants m icròfons, una mescladora i un sistema de reproducció (altaveu i amplificador 
de potència). 

A mesura que els sistemes analògics han anat evolucionant ha estat possible usar 
diferents dispositius analògics per sonoritzar espectacles cada cop a zones 
d’audiència majors amb bons resultats. 

El principal problema dels sistemes analògics és que treballen amb senyals 
electroacústiques. Aquestes senyals són de naturalesa elèctrica i representen la forma 
d’ona de la senyal acústica captada per el transductor electroacústic. Pel fet de ser 
senyals elèctriques tenen una sèrie de limitacions associades: 

�� Atenuació. 

�� Distorsió. 

�� Interferències EMI (soroll). 

Els dispositius analògics per so professional han assolit nivells de qualitat molt alts 
amb una tecnologia de complexitat m itja. Els problemes d’atenuació, distorsió i 
interferències és possible solventar-los amb tecnologia analògica amb un preu 
relativament econòmic. 

Així doncs, els sistemes analògics per aplicacions de so professionals és una opció 
adequada per espais amb unes necessitats o especificacions relativament senzilles i 
sense grans distàncies entre dispositius.  

Entre la tecnologia analògica i digital existeix un debat. Aquest debat ja fa molts anys 
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que dura. Per una banda es parla de la qualitat dels sistemes analògics amb un so 
d’alta qualitat. D’altra banda els sistemes digitals ofereixen una alta capacitat de 
transmissió i processat.  

La tecnologia analògica ha dedicat molts esforços per obtenir un m itjà 
d’enregistrament amb so natural. Els mecanismes i altres tecnologies que es necessita 
per l’enregistrament analògic d’alta qualitat són molt complexes tecnològicament. Els 
m itjans d’enregistrament d’alta qualitat analògics tan sols els poden veure en els 
estudis d’enregistrament, televisions i ràdios professionals degut al preu elevat, el 
manteniment i recalibració dels sistemes. Per el gran públic, els dos suports més 
utilitzats eren, perquè ja no s’utilitzen massa, la cinta de K7 i el vinil. 

Si es compara el so del K7 i vinil en comparació amb el so que s’extreu de qualsevol 
reproductor de CD es pot comprovar que la tecnologia ha evolucionat i que els 
sistemes digitals d’enregistrament tenen: 

�� Resposta en freqüència lineal 

�� Marge dinàmic ampli i natural 

A més a més, els sistemes digitals tenen unes característiques de degradació amb el 
temps molt bones. Per la naturalesa binària de la senyal permet codificar, reordenar, 
aplicar redundància,...així s’aconsegueix formats físics molt robusts de molta durabilitat 
i lliures d’error. La tecnologia digital fa temps que s’utilitza, no tan sols per el 
tractament i transmissió de senyals d’àudio sinó per aplicacions de tot tipus, per tant, 
és una tecnologia coneguda i molt utilitzada. 

En el cas de l’àudio són molt importants els conversors. Avui en dia els conversors 
d’àudio analògic-digital i digital-analògic han assolit característiques molt bones 
realitzen una conversió lineal i acurada que permet principalment. Un cop disposem de 
la senyal electroacústica de forma digital tenim les següents característiques: 

�� Alta capacitat de processat 

�� Alta capacitat de difusió i transmissió 

�� Facilitat d’enregistrament 

Un model de reforç sonor, amb tecnologia digital consisteix en introduir una sèrie de 
convertidors AD a la secció d’entrada del bloc mesclador, un processador de digital i 
un convertidor DA a la secció de sortida del bloc mesclador. 

Fins fa pocs anys, els dispositius digitals treballaven exclusivament amb senyals 
analògiques. Cada dispositiu realitza un processament digital als senyals codificats 
d’entrada analògics. Aleshores, un cop processat, es converteix el senyal digital a 
analògic de nou. Aquesta estructura aïllada es basa en emular amb un circuit digital un 
circuit analògic.  

La tecnologia digital ha evolucionat bastant en els darrers anys en concepte de 
m iniaturització. En aquest sentit, juntament amb l’espai que ocupen els convertidors 
AD i DA, es pot implementar en una superfície de pocs centímetres quadrats sistemes 
digitals que emulen les funcions que fins ara es realitzaven amb dispositius analògics.  

En el cas d’estructura aïllada tan sols s’aprofita la capacitat de processament i 
enregistrament que ofereixen els sistemes digitals. Per tant aquest tipus de dispositius 
funcionen correctament en instal·lacions de caire analògic. Cal destacar que es 
necessiten convertidors d’entrada i sortida per cada dispositiu. En aquest esquema no 
s’aprofita al màxim la capacitat de transmissió i distribució digitals. Tota l’activitat digital 
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es produeix de forma local. En aquesta estructura els senyals d’àudio són 
electroacústics i tenen les mateixes lim itacions que en el cas de disposar de tecnologia 
analògica. Amb les distàncies es produeixen atenuacions, distorsions i soroll degut a 
interferències EMI. 

Un model molt sim ilar a aquests l’utilitzen aparells que disposen d’entrades i sortides 
analògiques i digitals. L’evolució lògica d’aquest tipus de sistemes és 
l’Intercomunicació entre dispositius de forma digital, per així, aprofitar en gran part les 
avantatges que introdueixen els sistemes digitals. En aquest sentit, els formats de 
transmissió digital d’àudio ADAT, AES/EBU i SPDIF, s’utilitzen per transmissió de 
canals d’àudio digitals entre dispositius d’àudio amb connexions digitals. 

Actualment a nivell de tecnologia ens trobem en un model digital extès. Aquest model 
consisteix en utilitzar una sèrie de convertidors analògic-digital que introdueix les 
mostres en una xarxa digital de dades, aquesta xarxa distribueix les  senyals digitals 
fins als aparells processadors. En aquest punt, cada aparell processa les mostres. 
Posteriorment, es retorna a la xarxa els senyals processats per enviar-los al sistema 
de reproducció o a d’altres destinacions. Al final de la cadena s’utilitzen convertidors 
digital-analògic per enviar les senyals cap als amplificadors d’àudio. 

En aquest model els dispositius de so es troben separats per una distància física. El 
concepte digital de taula de so, equalitzador gràfic, reverberador,... encara segueix 
siguent físic. Per tant, han d’estar prop de l’operador de so, per tal que pugui controlar-
los. El concepte d’interfície ja és molt present en aquest model. 

�� La xarxa de distribució i transmissió d’àudio es pot controlar i monitoritzar 
remotament a partir d’un PC i un software adequat. 

�� La taula de so permet reconfiguracions i automatització instantànies. 

�� Els senyals de la xarxa es poden encaminar cap a qualsevol de les sortides. 

Aquest model introdueix una avantatge molt important. Les infrastructures de cablejat 
es m inim itzen tan en nombre de cables, manteniment i cost dels sistemes. En una 
xarxa d’àudio basada en ethernet es pot enviar fins a 64 canals d’àudio amb una 
freqüència de mostra de 48.000 Hz i 24 bits de resolució per mostra. 

Habitualment els problemes d’atenuació, interferències EMI i distorsió es produeixen 
sobretot amb les distàncies físiques que hi ha entre dispositius analògics. Per la 
transmissió i distribució d’àudio analògic els problemes associats al cablejat 
habitualment necessita  solucions i dispositius tecnològicament complexes i 
econòmicament costosos. 

Així doncs en l’actualitat els sistemes digitals per aplicacions de reforç sonor 
professional els podem considerar com sistemes que emulen l’estructura i 
processament dels sistemes analògics. 

El següent pas és crear un model totalment digital centralitzat per aplicacions de reforç 
sonor. Es pot descriure de la següent forma: 

�� Bloc d’entrada/sortida. En aquest bloc es disposen principalment els 
convertidors analògics digitals i digitals analògics.  

�� Bloc de processament. En aquest bloc s’hi inclou un sistema de processament 
digital. 

�� Interfície de Control. Dispositius que controlen i monitoritzen remotament el 
sistema. 
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�� Bloc de distribució i transmissió. Aquest bloc s’utilitza per enviar, rebre i 
distribuir senyals a espais relativament distants del sistema. 

Dos conceptes importants d’aquest model és que es comparteixen recursos 
(Convertidors AD, DA, fonts d’alimentació) i que els dispositius es poden centralitzar i 
no han d’estar físicament davant l’operador de so. Tot el sistema s’ha de poder 
controlar remotament  

En aquest model es pot observar el següent: 

�� Distància entre transductor electroacústic i processador digital m inimitzada. 

�� Funcionalitat lim itada per les especificacions del sistema de processament 
digital. 

�� Infrastructura de cablejat minim itzada, es comparteix el canal digital. 

�� Distribució i transmissió amb latència tolerable en entorns propers (fins 2000 
m).  

La interfície de control és un dels conceptes de debat entre els dispositius analògics i 
digitals. Una de les característiques importants dels sistemes analògics és que 
l’interficie d’usuari és molt senzilla i intuïtiva. En sistemes digitals habitualment s’utilitza 
interfícies poc intuïtives i complexes, a base de menús i pàgines. Un dels criteris de 
disseny de l’interficie d’aquest model digital centralitzat consisteix en crear un 
dispositiu controlador molt visual, directe i intuïtiu per l’operador de so. Aquest 
dispositiu cal que disposi de les següents funcions: 

�� Gestió remota dels paràmetres dels preamplificadors de m icròfon i línia així 
com dels convertidors AD associats als diferents canals d’entrada de la caixa 
de connexions o bloc d’entrada-sortida. 

�� Gestió remota dels paràmetres dels convertidors AD associats als diferents 
canals de sortida  de la caixa de connexions o bloc d’entrada-sortida. 

�� Monitorització de nivell d’entrada-sortida dels diferents senyals. 

�� Control dels paràmetres del sistema digital de processament per tots els 
processos entre els canals d’entrada i sortida del sistema complet. 

El bloc de processament digital és el nucli del sistema. Consisteix en un sistema 
informàtic que gestiona: 

�� Caixa de connexions(convertidors d’entrada-sortida). 

�� Comunicació amb interfície de control.. 

�� Comunicació amb xarxa digital de distribució i transmissió d’àudio. 

Alhora que s’encarrega d’implementar els processos de càlcul associats a la mescla, 
efectes, equalització, dinàmica, encaminament,... dels diferents canals d’entrada i 
sortida. 

El Bloc de distribució i transmissió d’àudio digital és en el cas que s’hagi d’enviar o 
rebre senyals d’àudio des d’espais allunyats físicament del sistema. Aquest sistema 
actualment s’implementa en xarxes de dades convencionals utilitzant les avantatges 
que ofereixen. Per exemple LAN aplicada a so digital es pot enviar múltiples canals 
d’àudio d’alta qualitat, amb latències molt baixes fins a distancies de 2000 metres per 
un cable parell coaxial. En aquesta xarxa s’hi poden connectar dispositius d’entrada o 
de sortida. Els dispositius d’entrada insereixen a la xarxa canals d’àudio digitals, els de 
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sortida agafen canals de la xarxa. 

Una característica important és que es pot controlar i monitoritzar de forma completa el 
funcionament de la xarxa. 

5.2 Sonorització amb Line Array 
Els sistemes de sonorització Line Array són l’estat de l’art en l’industrial del reforç 
sonor per veu i música.  

En aquests sistemes s’està aplicant els darrers avenços tecnològics en matèria de: 

�� Disseny de transductors electroacústics 

�� Disseny de caixes acústiques 

�� Disseny de sistemes compactes d’alta potència sonora 

Els sistemes compactes d’alta potència són l’evolució lògica del bloc de reproducció 
d’un sistema electroacústic per la necessitat d’oferir una cobertura acústica d’alta 
qualitat en zones d’audiència cada cop més grans. 

El disseny d’aquests sistemes té en compte els principis de comportament del so en 
espais oberts i en recintes tancats. En aquest sentit els sistemes Line array aporten 
una major intel·ligibilitat de la paraula i un so uniforme i lineal sobre la zona 
d’audiència. 

Les limitacions dels sistemes Line array són principalment produïdes pel fet d’utilitzar 
elements discrets. En la realitat els sistemes lineals s’implementen amb caixes 
acústiques de dos o tres vies de so. Els elements discrets en condicions adequades 
actuen com un sol lineal. 

En aquest sentit, el disseny de la caixa acústica és molt important. Cada caixa acústica 
dispersa el seu so sobre una zona concreta de l’audiència. La cobertura horitzontal de 
cada caixa no es veu influenciada per les caixes acústiques properes.  El grau de 
cobertura horitzontal es determ ina amb la disposició dels diferents altaveus de la caixa 
així com el disseny de la caixa. 

Quan s’apila un cert nombre de caixes acústiques amb disseny Line Array, obtenim 
que cada caixa acústica cobreix una zona de cobertura vertical molt concreta de pocs 
graus de directivitat. Aquesta directivitat s’aconsegueix si es compleix que les diferents 
vies de so o altaveus de les caixes acústiques compleixen els criteris per acoblar-se 
coherentment.  

En aquest sentit cal tenir en compte la distància entre altaveus de radiació directe o 
per m itjà de botzina relacionant-ho amb la longitud d’ona de la freqüència màxima de 
reproducció de la via de so. Aquest criteri funciona per freqüències baixes i mitges.  

Per la secció d’alta freqüència s’utilitza el criteri d’utilitzar altaveus d’alta freqüència ( 
Twetters amb botzina i camera de compressió, altaveus de cinta) que individualment 
radiïn fronts d’ona planers i que cada punt de la superfície de radiació tingui la mateixa 
magnitud i fase (radiació isofàsica). Cada altaveu, juntament el guiaones o botzina té 
un control concret de la dispersió vertical i horitzontal del so. 

Per baixa i mitja freqüència, utilitzant un nombre de caixes acústiques elevat, es 
produeix el fenomen de font lineal fins uns certs límits. La tasca complicada és que es 
produeixi el fenomen per alta freqüència. 

El concepte de simulació és molt important. Casi tots els fabricants de Line Array tenen 
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un sistema que simula el comportament de les caixes per poder aconseguir una 
cobertura a tota la zona d’audiència i preveure possibles funcionaments extranys del 
sistema en conjunt (Suma no coherent entre fonts). 
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