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2

EL CAMÍ
ELECTROMAGNÈTIC

DEL SO. L'ÀUDIO
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2.1  SISTEMES DE CABLEJAT

1  Introducció

Pot semblar que un cable és un element completament neutre i sense cap efecte, i que no 

influeix per a res en el so. Però això no és cert.

Els cables influeixen en el so. La diferència és subtil, però determinant en la qualitat del so 

final. Pot tenir efectes molt variats, com disminuir la potència d'aguts, de greus, o restar 

claredat i definició al so.

Un cable sempre és un element de pèrdua. Amb un mal cablejat podriem fer que un equip 

de so d'alta qualitat acabés sonant com un dels de la més baixa (això no funciona a 

l'inrevés). La qualitat del cable fa que no es produeixi tanta degradació en el senyal, però 

per desgràcia no hi ha cables perfectes.

2  Damping factor (factor d'esmorteïment)

Podriem definir el factor d'esmorteïment (en anglès, damping factor) d'un amplificador com 

la capacitat per controlar el moviment de la bobina d'un altaveu (vegis el capítol 2.9 dedicat 

a Transductors electroacústics de sortida: l'altaveu). L'etapa de potència lliura una tensió als 

altaveus. Aquests, per la inducció de la bobina, produeixen un contra-corrent que és 

reenviat a aquesta etapa de potència. El factor d'esmorteïment ens indica la taxa de barrera 

que tenim enfront d'aquest contra-corrent, el que ens donarà, com més gran sigui aquest 

factor, una major resposta dinàmica (resposta en greus, principalment).

Un factor d'esmorteïment alt és desitjable per tal d'obtenir un so adequat, “sec” en les 

freqüències baixes, que en cas contrari sonaran a un volum baix i donant-nos la sensació de 

que estan aïllades de la resta del conjunt.

Un amplificador ideal té un factor d'esmorteïment infinitament alt. A la pràctica, els 

amplificadors exhibeixen certa impedància de sortida, el que dóna lloc a factors 

d'esmorteïment típics d'entre 300 i 600 (és una unitat adimensional) per a una càrrega de 8 

ohms.
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El factor d'esmorteïment s'indica, per exemple, de la següent manera: 200 sobre 8 Ω, el que 

significaria que la impedància de sortida real de l'amplificador és de 0,04 Ω (8 / 200). Els 8 Ω 

correpondrien a la impedància de càrrega de l'amplificador (o impedància d'entrada de 

l'altaveu).

Molts fabricants inclouen el factor d'esmorteïment per greus, la qual cosa resulta molt útil, 

perquè sabem que aquesta és la resposta en freqüència crítica. Vindria indicat, per 

exemple, com 150 sobre 8 Ω a 40 Hz.

El factor d'esmorteïment es calcula com la relació entre la impedància de càrrega i la 

impedància de sortida, tal com mostra la igualtat 1:

Factor d'esmorteïment = Zcàrrega / Zsortida (1)

Per exemple, una impedància de sortida de 0,02 ohm amb una impedància de càrrega de 8 

ohm dóna com a resultat un esmorteïment de 400. Com que el factor és directament 

proporcional a la impedància de càrrega, com menor sigui aquesta impedància, pitjor serà el 

factor d'esmorteïment.

Normalment es recomana un factor d'esmorteïment superior a 50, amb un mínim de 25. Això 

és particularment important per a les freqüències baixes, tal com hem dit abans.

Les coses es compliquen quan afegim un cable de certa longitud. La impedància del cable 

és directament proporcional a la seva longitud. I inversament proporcional a la seva secció, 

és a dir, que, com més gruixut i més curt sigui el cable, menor és la seva impedància.

Per calcular el factor d'esmorteïment amb un cable real, d'una longitud i gruix donats, entre 

l'amplificador i la càrrega (l'altaveu), hem d'afegir a la igualtat 1 anterior un terme addicional, 

que és la impedància del cable:

Factor d'esmorteïment = Zcàrrega / (Zsortida + Zcable) (2)

Cap al final d'aquest capítol podrem veure amb més propietat aquests càlculs d'impedància 

per a cables.

3  Circuit equivalent d'un cable

Una aproximació al circuit equivalent d'un cable es podria modelar fent unions seriades d'un 

bloc que consta d'una resistència i una bobina en sèrie, amb un condensador en paral·lel.
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Podem veure aquest circuit equivalent mostrat a la figura 9.1. A la figura 9.2 podem veure 

que el cable estaria format, a tall d'equivalència, com una multitud de circuits com el de la 

figura 9.1 posats en sèrie l'un al costat de l'altre.

Figura 9.1  Circuit equivalent del cable

Figura 9.2  El cable està format per multitud d'unions
del bloc de la figura 9.1

Cada bloc de la figura 9.1 representaria una unitat de longitud (com, per exemple, un 

metre), i en les especificacions del cable s'assenyalarien els efectes paràsits amb el valor 

que tenen per a 1 metre de cable.

D'això es pot deduir que com més llarg sigui el cable, majors seran les pèrdues resultants.

A més d'això, hi ha components selectius en les freqüències, i interaccions amb el filtre, que 

causen coloració auditiva (resposta en freqüència desigual que dóna lloc a un timbre 

característic del so).

3.1  Resistència en sèrie

La potència elèctrica és proporcional al corrent i a la tensió, segons la Llei de Watt (igualtat  

3); i la tensió és proporcional al corrent i a la resistència al pas d'aquest, segons la Llei 

d'Ohm (igualtat 4):

P=V⋅I (3)

V =I⋅R (4)
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D'això deduim que el corrent és proporcional a la tensió, però inversament proporcional a la 

resistència:

I =√P
R

(5)

Aleshores, a partir de la impedància de càrrega de l'altaveu que utilitzem (posem per cas 

que és de 8 Ω), podrem configurar la següent taula 9.1, a partir de la potència que ens pugui 

subministrar el nostre amplificador:

Potència de sortida [watt] Intensitat de corrent [A]
5 0,79

10 1,12

20 1,58

30 1,94

40 2,24

50 2,50

60 2,74

70 2,96

75 3,06

80 3,16

100 3,54

Taula 9.1  Intensitats de corrent per a diferents potències de sortida d'un
amplificador per a una impedància de càrrega de 8 Ω

A partir del coneixement d'aquest corrent i de la taula 9.2, podrem conèixer la secció mínima 

de cable que ens farà falta per a la nostra interconnexió entre amplificador i altaveu.
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Intensitat  [A] Secció mínima del cable 

[ mm2 ]

1 0,64

1,5 0,79

2 0,95

2,5 1,13

3 1,50

3,5 1,70

4 2,00

4,5 2,27

5 2,50

5,5 3,14

Taula 9.2  Secció mínima de cable per a un
corrent circulant

La resistència R d'un fil de coure de longitud l pot ser calculada mitjançant la igualtat 6

següent:

R=
l⋅ρ
A =

4⋅l⋅ρ
π⋅d 2

(6)

, on:

· R és la resistència del conductor en Ω.

· l és la longitud del conductor en metres.

· ρ és la resistivitat elèctrica (també coneguda com a resistència elèctrica 

  específica) d'un conductor. El seu valor, en el cas del coure, és de   

  0,0171 Ω · mm2 /m per a T = 20 ºC

· A és l'àrea transversal, mesurada en mm quadrats.

· π és la constant matemàtica: 3,14159265...

· d és el diàmetre nominal del fil conductor en mm.

Aleshores, podriemconèixer la resistència equivalent del cable de coure per metre a partir 

d'aquesta fórmula i de la secció mínima de cable trobada a la taula 9.1 anterior, tal i com es 

mostra a la taula 9.3.
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Intensitat [A] Secció mínima del cable

[ mm2 ]

Resistència equivalent 
[Ω/m]

1 0,64 0,027

1,5 0,79 0,022

2 0,95 0,018

2,5 1,13 0,016

3 1,50 0,011

3,5 1,70 0,010

4 2,00 0,009

4,5 2,27 0,008

5 2,50 0,007

5,5 3,14 0,006

Taula 9.3  Resistència equivalent d'un cable de coure
de secció determinada

Podem observar que la pèrdua de potència de, per exemple, 5 metres de cable a partir 

d'una potència de 80 watts (3,16 ampers, segons la taula 9.1 -agafant un cable de coure de 

secció d' 1,7 mm2 , segons la taula 9.2-), serà molt petita (5 metres representaran 5 m 

d'anada + 5 m de tornada):

Rcable = longitudcable · Requivalent = (5+5) m · 0,010 Ω/m = 0,1 Ω        (7)

Si el cable fos ideal i no tingués resistència, l'altaveu arribaria a una tensió de:

V = P / I = 80 / 3,16 = 25,32 volt (8)

Fent servir un cable de fil de coure de 1,7 mm2 (secció mínima, segons la taula 

9.2), en els borns de connexió de l'altaveu s'arribarà a una tensió que podem saber 

a partir de la següent expressió:

V b=
V a

Rc+Zq
⋅Z q (9)

,on: 

V b : tensió en els borns de l'altaveu

V a : tensió subministrada per l'amplificador

Rc : resistència del cable
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Zq : impedància de càrrega de l'altaveu

Per tant, en el cas que estem tractant, s'agafaria, amb una potència màxima, la 

tensió de:

V b=
25,32
0,1+8

⋅8=25 volt (10)

I combinant les igualtats 1 i 2 esmentades al principi d'aquest capítol, podem deduir 

que:

P0=V 2 /Z=252 /8=78,125watt (11)

Aquesta reducció de potència és de:

Δ P=P1−P0=78,125−80=−1,875W (12)

, que equival a un tant per cent del:

(-1,875 / 80) · 100 = -2,34 % (13)

Si apliquem la igualtat 5 corresponent al capítol 1.1: So i tecnologia del so, 

obtindrem els decibels equivalents a aquesta pèrdua de potència:

P = 10 · log (P1 / P0) = 10 · log (78,125 / 80) = -0,1 dB (14)
Si féssim servir tots aquests càlculs, però triant una secció de cable inferior (i, per tant, no 

recomanada) de, per exemple, 0,95 mm2 (que, segons la taula 9.2, seria el mínim 

aconsellat per a corrents de 2 A (32 W de potència)), segons les igualtats 7 i 9 anteriors, 

tindriem que:

(5+5) m · 0,018 Ω/m = 0,18 Ω (15)

V b=
25,32
0,18+8

⋅8=24,76V (16)

La potència real que es transmetrà a l'altaveu, serà de :

P=V 2 /Z=24,762 /8=76,632W (17)
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Aquesta reducció de potència és de:

Δ P=P 0−P1=76,632−80=−3,368W (18)

, que equival a un tant per cent del:

(-3,368 / 80) · 100 = -4,21 % (19)

I els decibels equivalents a aquesta pèrdua de potència, seran:

P = 10 · log (P1 / P0) = 10 · log (76,632 / 80) = -0,2 dB (20)

Si tenim en compte que la nostre oïda comença a captar diferència en el volum a partir dels 

3 dB (el que, tècnicament, equivaldria a una reducció de la meitat de la potència), podriem 

dir que una pèrdua de 1 dB és acceptable, i que una pèrdua de 3 dB és raonable. Aquests 

resultats obtingut a les equacions 14 i 20, de pèrdues de 0,1 i 0,2 dB, respectivament, són 

insignificants.

Tot i que la pèrdua de potència estigui dintre de límits raonables, això no vol dir que el factor 

d'esmorteïment (mencionat al principi d'aquest capítol) sigui igualment raonable. De fet, des 

del punt de vista del factor d'esmorteïment, una reducció de volum més gran de 0,3 dB no 

és acceptable.

Sembla ser, doncs, que la secció no recomanada de 0,95 mm2 que hem vist al nostre 

exemple, seria, doncs, correcte. Tot i així no hem d'oblidar que en cap moment hem tingut 

en compte la temperatura. Cal saber que la resistència del coure creix lineal i 

proporcionalment amb la temperatura. El coeficient de resistivitat tèrmica del coure (α) és 

igual a 0,00393 / ºC. Això significa que la resistència del cable de coure pujarà un 0,393 % 

per cada ºC que s'incrementi la temperatura d'aquest cable, i a l'inrevés. Obtindriem el nou 

valor resistiu aplicant la següent igualtat 21:

R(T )=R0⋅[1+α(T−T 0)] (21)

, on:

· R(T) és la resistència a una temperatura T

· R0 és la resistència en condicions estàndard de temperatura (T0 = 20 ºC)

· α correspon al coeficient de resistivitat tèrmica

· T0 és la temperatura estàndard (20 ºC)

Així doncs, queda explicat perquè els valors de secció mínima aconsellada a la taula 9.2 
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eren, a priori, tan generosos.

Tanmateix, cal dir que, per a aplicacions de megafonia i so ambiental -on el factor 

d'esmorteïment no és tan crític-, es podria utilitzar un criteri per a la selecció del cable basat 

només en la pèrdua de potència.

Ja sabem, doncs, que la resistència en sèrie fa que part de la potència subministrada per 

l'amplificador es perdi en el cable. I que, tot i que en principi afecta a tot el rang de 

freqüències, on més es nota és en els greus, que són els que més potència fan servir i on 

més òbvies són les pèrdues.

3.2  Inductància en sèrie

Tota circulació de càrregues (corrent) produeix camp magnètic. Un camp magnètic constant 

no pot induir corrents però, un de variable, sí. El senyal d'àudio és variable i el camp 

magnètic que crea un conductor pot induir corrents en un altre cable que viatgi paral·lel a ell.

Això es manifesta com una impedància en sèrie que depèn de la freqüència. Encara que no 

s'induïssin corrents entre els cables, la mera creació de camp magnètic ja és, per si 

mateixa, una inductància.

Una manera de reduir l'inducció de corrent d'un cable a un altre és trenant-los. Així, els 

cables deixen de ser perfectament paral·lels, i els camps magnètics creats per cada un 

perden eficiència a l'hora d'induir corrent l'un en l'altre. No hi ha solució analítica per al cas 

dels cables trenats; les equacions es resolen de forma numèrica, però el que està clar és 

que així es redueix la inducció de corrent.

Figura 9.3  Sistema de trenat per tal d'eliminar
induccions de corrent 1

Això té com a contrapartida l'augment de la capacitat, ja que la superfície de cable que 

queda pròxim a l'altre, augmenta.
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3.3  Capacitat en paral·lel

Dos cables paral·lels separats per un dielèctric formen un condensador.

Això equival a una resistència que depèn de la freqüència en paral·lel amb l'altaveu, i farà 

que la impedància vista des de l'amplificador de potència sigui menor (donem per suposat 

que els cables estan connectats a la sortida de l'amplificador, ja que és quan els cables han 

de portar un corrent considerable). Això l'obliga a proporcionar més corrent en certs 

moments.

Carregar un condensador d'algun microfarad a través de l'etapa de sortida d'un amplificador 

de potència pot ser problemàtic. S'ha de subministrar molt de corrent en poc temps i, en 

molts dissenys comercials, l'etapa de sortida no sol estar preparada per això. A més, en 

casos extrems es poden produir oscil·lacions pel rebot de la potència reactiva, o cremar els 

transistors de sortida de l'amplificador.

Cal dir que la capacitat d'un cable no ens cremarà l'amplificador, però en amplificadors vells 

(de no gaire potència) pot causar oscil·lació, i això es tradueix en que pot provocar una 

pujada de temperatura significativa.

Quan l'amplificador té una certa potència i la capacitat del cable no és molt alta (menys de 

100 pF/m), el seu efecte pot passar desapercebut. Les capacitats solen ser petites i no 

solen afectar el rang audible. Com a molt, es pot mostrar una disminució de la potència en 

les freqüències altes (és a dir, en els tons aguts).

3.4  Absorció dielèctrica

Sobre la capacitat, hi ha un punt que convé ressaltar: l'absorció dielèctrica. És un fenomen 

paràsit dels aïllants, que produeix l'anomenat efecte memòria. Si es prova de carregar un 

condensador electrolític a una tensió, i després descarregar-lo curtcircuitant els seus 

terminals, es pot veure que la seva tensió és zero entre els terminals curtcircuitats. Però 

després, a l'obrir el circuit, es veu ràpidament que la seva tensió puja fins al voltant de +1 V. 

En teoria, si la resistència és pràcticament zero, tota la càrrega hauria d'abandonar el 

condensador immediatament.

És una distorsió sobre la qual hi ha molt poca documentació, però és de bastant importància 

en circuits de filtres actius, circuits de Sample & Hold i convertidors analògic-digitals.

Aquesta distorsió no es pot mesurar amb els mètodes tradicionals (amb una ona sinusoïdal 

no ens indica absolutament res). Es produeix en el domini del temps i no pas en un domini 
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freqüencial, que és on es fan el 99,9% de les proves. Per això hi ha la creença 

generalitzada entre els teòrics de que no influeix i de que, si no fos pels circuits de Sample 

& Hold (on es veuen en forma de dada digital els resultats d'aquesta distorsió), els teòrics 

purs ni es molestarien a estudiar-la.

L'absorció dielèctrica es mostra com el voltatge en funció d'un voltatge anterior. En els 

condensadors ceràmics passa amb voltatges tant positius com negatius.

En general tot condensador i tot cable amb capacitat pateix aquest fenomen paràsit. El que 

és cert és que en alguns dielèctrics com el poliestirè, aquests efectes són molt inferiors als 

del PVC o els òxids dels condensadors electrolítics.

El PVC és un aïllant molt comú per cables, i té una absorció dielèctrica important. Els seus 

efectes no són molt grans, però hi són. Fabricants de prestigi i acceptats pels seus mètodes 

científics, com Van den Hull, van desfer-se'n fa temps.

El tefló, al costat del poliestirè, és el millor material per aïllar cables i en general per a 

fabricar condensadors, gràcies a la seva baixa permitivitat, la seva alta ruptura dielèctrica i 

la seva baixa absorció. El problema del poliestirè és el seu baix punt de fusió, i que no pot 

treballar a més de 80 ºC. El tefló, d'altra banda, té un punt de fusió bastant més alt i pot 

treballar a 125 ºC, però té com a problema un elevat cost econòmic.

4  Skin effect (efecte Kelvin)

Ja sabem que el senyal elèctric del so és un corrent altern de diferents freqüències (des de 

20 Hz fins 20 kHz).

En corrent continu, la densitat de corrent és similar en tot el conductor (figura 9.4a), però en 

corrent altern s'observa que hi ha una major densitat de corrent en la superfície que en el 

centre (figura 9.4b). Aquest fenomen es coneix com a skin effect, efecte pel·licular, efecte 

skin-aroche o efecte Kelvin. Aquest fenomen fa que la resistència efectiva o de corrent 

altern sigui més gran que la resistència òhmica-arochiana (o de corrent continu). Aquest 

efecte és el causant de la variació de la resistència elèctrica, en corrent altern, d'un 

conductor a causa de la variació de la freqüència del corrent elèctric que circula per aquest.
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Figura 9.4  Efecte Kelvin 2

L'efecte Kelvin es dóna perquè la variació del camp magnètic (
d Φ
dt

) és major en el 

centre, el que dóna lloc a una reactància inductiva major i, en conseqüència, a una intensitat 

menor en el centre del conductor i major en la perifèria.

Aquest efecte és apreciable en conductors de grans seccions, especialment si són 

massissos. Augmenta amb la freqüència en aquells conductors amb coberta metàl·lica o si 

estan enrotllats en un nucli ferromagnètic.

A freqüències altes, els electrons tendeixen a circular per la zona més externa del conductor 

en comptes de fer-ho per tota la seva secció, de manera que, de fet, disminueix la secció 

efectiva per la qual circulen aquests electrons, augmentant la resistència del conductor.

Aquest fenomen és molt perjudicial en les línies de transmissió que connecten dispositius 

d'alta freqüència (per exemple un transmissor de ràdio amb la seva antena).

Si la potència és elevada es produirà una gran pèrdua en la línia a causa de la dissipació 

d'energia en la resistència de la mateixa.

També és molt negatiu en el comportament de bobines i transformadors per a altes 

freqüències, pel fet que perjudica el factor de qualitat (factor Q) dels circuits ressonants a 

l'augmentar la resistència respecte a la reactància (vegis l'apartat 1.7.4 sobre factor de 
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qualitat del capítol 1.7: Filtres electrònics).

Una forma de mitigar aquest efecte és l'ocupació en les línies i en els inductors de 

l'anomenat fil de Litz, consistent en un cable format per molts conductors de petita secció 

aïllats els uns dels altres i units només en els extrems. D'aquesta manera s'aconsegueix un 

augment de la zona de conducció efectiva.

Els efectes magnètics fan que les càrregues es desplacin cap a l'exterior del cable, és a dir 

cap l'aïllant. Això fa que els cables formats per fils molt fins tinguin el mateix comportament 

que els cables sòlids davant d'aquest fenomen.

5  Cables de senyal

En l'aparent confusió sobre els cables de senyal entre els teòrics, sembla ser que hi ha uns 

quants punts en què coincideixen:

1)  Evitar l'absorció dielèctrica.

2)  Evitar una elevada capacitat paràsita.

3)  Els altres efectes paràsits no són tan determinants amb resistències de càrrega 

     altes, tot i que la inductància s'ha de mantenir a nivells baixos, sobretot per a 

     freqüències altes. La resistència s'ha de tenir en compte principalment per   

     problemes de terres.

4)  La reflexió de les ones existeix i és perfectament medible i calculable.

5)  No ha de circular corrent per la malla. Ha d'estar connectada només per un dels 

     extrems.

Els dos primers punts ens porten a que l'aïllant ha de ser de tefló, poliestirè o polipropilè; en 

aquest ordre jeràrquic. El polipropilè té una permitivitat dielèctrica més gran que els altres 

dos i es tracta d'evitar la capacitat paràsita. Per anar bé, la capa d'aïllant hauria d'estar 

sobredimensionada.

El tercer punt ens porta, per un costat, a trenar el cable per mantenir la inductància baixa; i 

per un altre, a que si la terra és comuna per a les dues senyals, per més baixa que sigui 

aquesta resistència, només es pot considerar menyspreable quan sigui un milió de vegades 

menor que la resistència del final de línia (és a dir, pràcticament mai). Per això les 

resistències han de ser baixes en tot cas (un cable de senyal de 100 Ω possiblement tingui 

d'altres tipus d'interaccions que no seran purament resistives).

El punt 4 suposa que la longitud d'ona corresponent a 20 kHz de freqüència, suposant que 

el senyal es desplaça a 200.000 km/s (que és la velocitat aproximada a la que es desplaça 

el senyal a través del conductor del cable), és de 10 metres. Teòricament no es pot produir 
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cap reflexió en el senyal, tot i que és cert que qualsevol variació en la impedància del medi 

suposa la reflexió de part de l'ona. Això és vàlid per a ones en cordes, ones sonores, fibra 

òptica i ones elèctriques. Per tant, ja que teòricament es pot produir, amb 10 metres de 

cable podem tenir reflexió.

Com a solució, hem d'utilitzar un cable el més curt possible (cosa que, de per si, ja era 

òbvia).

El cinquè punt es basa en una cosa tan simple com la llei d'Ohm. La resistència paràsita de 

la malla fa que no es comporti com una veritable pantalla electromagnètica. I a més, també 

té inductància (el que causa efectes encara pitjors).

5.6  Cables per a altaveus

Els altaveus tenen baixa impedància. Això vol dir que a través d'ells flueix una gran quantitat 

de corrent, i que les tensions suportades no són molt altes.

En un altaveu de 8 ohm, 12,5 W de potència mitjana signifiquen que per l'altaveu passen 

1,25 ampers i que la diferència de tensió en els contactes de l'altaveu és de 10 volts. 1,25 A 

de corrent és una quantitat molt respectable, i 10 V de tensió és una quantitat relativament 

petita.

Les etapes de sortida dels amplificadors de potència a transistors estan adaptades per a 

proporcionar aquesta potència controlant el voltatge.

Un cop tenim clar això, tornarem a parlar de cables. Si tornem a mirar les figures 9.1 i 9.2 

veurem que el circuit equivalent d'un cable estaria format per una resistència i una bobina 

col·locades en sèrie, i un condensador en paral·lel a aquests dos. Per entendre'ns, direm 

que les bobines "funcionen" amb corrent i els condensadors amb tensió (en altres paraules, 

és fàcil controlar quin corrent travessa una bobina, però és més difícil conèixer la seva 

tensió, i amb els condensadors passa el contrari). Com a conseqüència dels alts corrents, 

els baixos voltatges i la molt baixa impedància de sortida (o alt nivell de Damping factor, si 

es prefereix) que han de suportar els cables, els efectes de la inductància seran molt 

perniciosos i, els de la capacitància, força innocus. Per això, els últims cables que van 

sortint al mercat són cables de capacitàncies relativament altes, i resistències i inductàncies 

molt baixes.

Així doncs, sempre serà més important tenir baixes inductàncies que no pas baixes 

capacitàncies, en els nostres cables.
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6  Bi-wiring (bicablejat)

Aquesta tècnica consisteix a portar dos parells de cables des de l'amplificador fins a 

l'altaveu. Un parell es connecta exclusivament al transductor de senyals d'alta freqüència (a 

l'altaveu reproductor d'aguts) i l'altre parell al de baixes freqüències (a l'altaveu de greus).

El resultat és que, per exemple, els efectes d'un senyal de freqüències greus d'alta intensitat 

no influiran en la resta de la banda, on sempre les freqüències altes són les més 

perjudicades. A més, permet utilitzar cables més adequats per a cada altaveu, com cables 

molt gruixuts per a baixes freqüències i baixa RCC, i cable plans per als aguts.

Figura 9.5  Exemple de bicablejat 3

Cal pensar que aquesta tècnica només es refereix al cable, i que no donarà resultats amb 

grandíssimes diferències, tot i que és una bona elecció. Com hem dit abans, un cable és un 

element de pèrdues. Pot haver diferència? Sí. A millor? Si n'hi ha, sempre. Una de les 

distorsions més intrusives i pernicioses és la IMD o intermodulació entre freqüències (veure 

el punt 2.6.5 del capítol 2.6: Amplificadors de potència).

Aquesta mena de distorsió existeix en amplificadors, però és anàloga en els cables.

Dit de manera simple, quan els greus afecten als aguts, es produeix aqesta IMD, i aquesta 

tècnica de bicablejat fa que no es produeixi aquesta distorsió en el cable.

Cal dir que també es fa servir molt el tricablejat, ja que també és molt freqüent utilitzar 

altaveus de tres vies (greus, mitjos i aguts).
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7  Conclusió

Un mateix cable pot tenir diferents efectes sobre altaveus amb la mateixa impedància. Cada 

conjunt amplificador-altaveus és un món. El cable depèn de l'equip, i no existeix el cable 

perfecte, així que el millor és fer proves per veure quin ens convenç més.

Normalment els cables vermell i negre que es subministren per a àudio tenen menys de 

1mm de diàmetre, i són de pèssima qualitat.

Utilitzar cable de com a mínim 1,5 mm2  és absolutatament necessari per a poder tenir 

uns greus potents i de qualitat. El millor que podem fer és fer servir un cable gruixut que 

sigui OFC (oxygen free conductor, o cable lliure d'oxigen). Però si, per raons econòmiques, 

hem de triar si el volem gruixut o de tipus OFC, és millor quedar-nos amb el gruixut. Es pot 

aconseguir cable normal amb el 330 % de la secció d'un OFC pel mateix preu, i ens donarà 

millors resultats  -si impedim la seva oxidació, la qual ens augmentaria la impedància del fil 

conductor-.

A vegades s'intenta millorar una part de l'equip quan en realitat s'hauria de millorar una altra. 

La qüestió important és saber quina de les parts falla i no obsessionar-se amb una. Millorar 

l'aïllant del cable pot no servir per a res si es fa servir un condensador MKT en el filtre del 

tweeter. O viceversa, utilitzar un condensador de tefló al tweeter pot no servir per a res si es 

fa servir un cable aïllat amb PVC.

Un cable de baixa qualitat pot produir una seriosa degradació, però posar un cable 

d'altíssima qualitat en una minicadena no farà que soni com un gran equip hi-fi.

Es comercialitzen cables de preus exagerats i, excepte en el cas de superconductors, la 

matèria primera no arriba a valdre mai 500 € el metre. En tot cas hi ha molta desinformació i 

la publicitat s'aprofita d'aquest desconeixement i d'impressions subjectives que no es poden 

corroborar més que quan s'ha adquirit el cable. Potser no és necessari fer servir cables de 

preus extrems si la resta de l'equip no està a un nivell tan alt.
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7.1  Trenar

Trenar els cables és una tècnica que sol donar bon resultat en cables paral·lels.

Figura 9.6  Cable trenat 1

Si un es vol trenar un cable per si mateix, pot anar molt bé ajudar-se d'un trepant (amb un 

de baixa velocitat, millor): es subjecten fermament les dues puntes del cable amb algun 

artilugi (un cargol, un sergent...), i les altres dues es fiquen en el trepant com si fossin una 

broca. Després se li dóna voltes, tirant del trepant perquè no s'enredin. Així es poden arribar 

a trenar 10 m de cable gruixut en un minut.

Convindria també pensar en alguna cosa per evitar que es destrenés. El més elegant i net 

és el tub termoretràctil. El venen a les botigues d'electrònica. S'escalfa amb un encenedor i 

s'estreny fins a reduir el seu diàmetre a la meitat. El problema és que surt una mica car per 

cobrir tot el cable amb això. Per això, amb posar 3 cm de tub cada 30 cm de cable és 

suficient.

7.2  Fer-s'ho un mateix

Potser sigui millor utilitzar cables que no siguin per a àudio, com cable de 1,5; 2,5 o 

4 mm2 de secció per a instal·lació fixa interior (serà preferible que no vagi aïllat amb 

PVC), cable de xarxa LAN de 50 Ω, cable de TV de 75 Ω, o parells trenats de 

comunicacions. En concret els parells trenats de comunicacions poden ser una gran opció, 

ja que solen tenir diàmetres reduïts, aïllants de tefló, i permeten gran llibertat en la 

construcció.
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Cal dir que hi ha molta controvèrsia sobre el fet de si realment els cables destinats a audio 

han de ser tan “especials”. Si bé els teòrics sí semblen posar-se d'acord en què una longitud 

de cablejat excessiva pot provocar caigudes de tensió, hi ha teòrics que ridiculitzen 

l'influència de la inductància del cable i la seva capacitat paràsita per a freqüències inferiors 

a 30 kHz, a menys que les caixes acústiques estiguin situades a més de 100 metres de 

l'amplificador.

7.3  Secció de cable

Tenint en compte tot el que ja s'ha comentat sobre cables, i les disputes que hi ha entre 

teòrics sobre quins efectes negatius del cablejat són més significatius a l'hora de tenir una 

bona qualitat d'audio,  sembla ser que hi ha una mena de “consens” sobre les seccions 

mínimes de cable a emprar a partir d'una potència de sortida donada i una impedància de 

càrrega també donada.

En la següent taula 9.5 s'ha fet un resum del diàmetre mínim que haurien de tenir aquestes 

seccions de cables amb una longitud de, com a màxim, 10 metres i per a una impedància 

de càrrega de 8 Ω:

Potència de sortida [W] Diámetre de la secció del 
cable [mm]

5 1,15

10 1,20

20 1,25

30 1,35

40 1,45

50 1,50

60 1,65

70 1,70

80 1,75

100 1,85

Taula 9.5  Diàmetre de secció mínima de cable per a longituds inferiors
a 10 metres i una impedància de càrrega de 8 Ω

7.4  Nota final

Tot el que s'ha comentat en aquest capítol és a mode orientatiu. El millor que es pot fer és, 

si es té una “oïda fina”, fer proves i escoltar el resultat per un mateix. Però no oblidem que la 

psicoacústica ens diu que la interpretació del so és molt subjectiva, pel que, si un té dubtes, 
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aquesta informació li pot servir de guia orientativa.
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2.2  FORMES DE TRANSPORT DEL
SENYAL D'ÀUDIO

1  Introducció

Històricament, i a la pràctica, el so s'ha transportat durant molts anys i majoritàriament a 

través de cables coaxials en sistemes no-equilibrats (un cable coaxial no és res més que 

una sola fase revestida per una malla que actua com a massa, i aïllades entre elles per un 

material dielèctric -que acostuma a ser poliuretà-). El tipus de connectors que es feien servir 

eren els RCA i, més antigament, els BNC (veure el punt 2.3.1 del capítol 2.3: Impedàncies, 

commutadors i connectors elèctrics d'àudio). Però es va començar a observar que quan hi 

havia cablejats de molta longitud, les interferències electromagnètiques provocaven 

distorsions molt elevades de senyal.

Figura 10.1  Cable coaxial 1

Figura 10.2  Connector BNC per a cable coaxial
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Aquestes distorsions de senyal d'àudio es poden evitar de diferents formes: utilitzant cables 

de fibra òptica, o enviant senyals per via infrarroja o làser utilitzant l'aire com a medi 

transmissor. El problema de la fibra òptica és que és cara i presenta força problemes de 

maniobrabilitat i pragmatisme (és més difícil “empalmar” un cable de fibra òptica que un de 

coaxial, si aquest es trenca). El problema del transport a partir de senyals en l'espectre 

infrarroig és el fet que està sotmès a les condicions atmosfèriques (per exemple, si hi ha 

boira, hi haurà un mal transport de senyal), i també el cost econòmic que té, el qual 

s'incrementa moltíssim amb la longitud de transport. Per això s'utilitza el transport aeri via 

làser, ja que a llargues distàncies segueix tenint rendiments bons. El problema d'aquest 

transport amb làser és també l'elevat cost d'instal·lació que té.

Per solucionar tot això, es va decidir transportar, majoritàriament, el senyal través de línies 

equilibrades i utilitzant nous tipus de connectors, com el XLR-3, el jack TRS o l'speak-on 

(veure el capítol 2.3:  Impedàncies, commutadors i connectors elèctrics d'àudio).

Així doncs, anem a veure què és això de l'equilibrat i no-equilibrat de línies:

2  Transport equilibrat i no-equilibrat

Ja hem dit, doncs, que tenim dues maneres bàsiques per transportar el senyal elèctric 

d'àudio a través de cables:

1)  La primera és de forma no-equilibrada. El senyal es porta a través d'un cable de dos 

conductors. Els connectors de senyal no-equilibrat consten de dos pins. Ja hem vist que un 

exemple de connector de senyal no-equilibrat podria ser el de tipus RCA (s'utilitza 

habitualment en equips domèstics d'alta fidelitat). Un altre exemple és el connector de tipus 

TS o ¼" no- equilibrat (sovint anomenat també com a jack, i utilitzat en els instruments 

musicals i en àudio semi-professional).

Els connectors de més pins també poden portar senyal no-equilibrat (tot i que no faran servir 

tots els pins). Per exemple, un connector de tipus XLR de tres pins (cannon) podria portar 

senyal no-equilibrat, deixant un pin sense utilitzar. Els equips domèstics fan servir, en la 

seva pràctica totalitat, connexions no-equilibrades.

Les connexions no-equilibrades són molt simples, i s'utilitzen habitualment i sense 

problemes per a la connexió de molts instruments musicals. La raó per la que aquest tipus 

de connexions no són considerades "professionals" és que són molt susceptibles de 

contaminar-se per interferència electromagnètica, particularment quan les distàncies de 

cable necessari són llargues.

2)  L'altra forma de transport és l'equilibrat. El senyal es transporta dues vegades a través 
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del cable, una d'elles amb la polaritat invertida. Això es coneix com l'equilibrat d'un senyal.

Figura 10.3  Línia equilibrada (els senyals en ambdós
conductors estan desfasats 180º) 2

Per transportar un senyal equilibrat necessitarem connectors de tres pins i cable de tres 

conductors, un dels quals és la pantalla (també anomenada malla) del cable. Les 

interferències electromagnètiques que no rebutgi l'apantallament del cable, afectaran per 

igual als dos cables que porten el senyal. L'entrada del dispositiu al que portem el senyal, 

realitza el que es coneix com a desequilibrat (que consisteix a sumar els dos senyals que li 

arriben després d'invertir-ne un). A l'haver estat invertit al seu torn un senyal respecte de 

l'altre en el cable, el equilibrat aconsegueix reforçar (doblegar) el senyal original i cancel·lar 

les interferències que es van produir en el cable. A la pràctica, l'atenuació de les 

interferències és molt complexa i no sempre s'aconsegueixen els resultats esperats tot i 

que, en qualsevol cas, el transport equilibrat de senyal és el més indicat en aplicacions 

professionals. El paràmetre CMRR (Common Mode Rejection Ratio, o Relació de Rebuig en 

Modalitat Comuna) expressa l'atenuació d'una interferència que es cola en la mateixa 

quantitat en els conductors que porten el senyal. Aquest paràmetre sol oscil·lar entre els 60 i 

els 80 dB, que venen donats per les toleràncies del circuit de desequilibrat d'entrada, i que 

defineixen l'exactitud de la suma del desequilibrat . La figura 10.4 explica de forma gràfica 

l'equilibrat: el dispositiu de sortida produeix dues còpies de la mateixa senyal, una de les 

quals, està invertida; si existeix interferència es produeix d'igual manera a les dues senyals 

que es transporten pel cable; en el dispositiu de destinació dels senyals s'inverteixen i es

sumen, cancel·lant-se l'interferència.
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Figura 10.4  Sistema d'equilibrat de senyal 3

Són necessaris connectors de tres pins per portar el senyal equilibrat, com ara el de tipus 

XLR o el d' ¼" TRS. Habitualment es nomenen els terminals com a positiu o calent (en 

anglès, hot), negatiu o fred (cold) i malla o massa (sleeve o ground).

En el connector de ¼" el més normal és connectar el positiu a la punta (en anglès, tip), el 

negatiu a l'anell intermedi (ring) i la massa a la malla del cable (sleeve). Al connector de ¼” 

amb tres terminals se'l coneix en anglès com a TRS, abreviatura de tip-ring-sleeve (punta-

anell-malla). En qualsevol cas a vegades és convenient assegurar-se que els fabricants dels 

nostres dispositius segueixen les convencions habituals d'assignació de pins, sigui quin 

sigui el connector.

Figura 10.5   Connector de tipus ¼" TRS, amb la seva assignació típica de pins 3

Al connector de tipus XLR, avui en dia, el més habitual és assignar-li els terminals segons la 

norma estandaritzada per l'AES (Audio Engineering Society), de manera que es connecta el 

pin 2 al positiu, el 3 al negatiu i l'1 a la malla. En el passat, molts fabricants connectaven de 

manera inversa el 2 i el 3 (que resulta que era la forma descrita pel fabricant original, 

Cannon), de manera que l'interconnexió d'equips podia ocasionar problemes de 

desfasament, encara que avui dia gairebé tots els fabricants semblen haver adoptat la 

polaritat AES.
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Figura 10.6  Connector de tipus XLR-3, amb la seva assignació típica de pins 3

Dintre de les connexions equilibrades, podem distingir entre les equilibrades amb 

transformador i les equilibrades electrònicament.

· Equilibrades electrònicament: Per això necessitarem un dispositiu amb sortida 

equilibrada i un altre amb entrada equilibrada. Sovint el terra s'aixeca a l'entrada per impedir 

bucles de massa, els qual, ens provocarien brunzits en el senyal. És la forma més comuna 

d'equilibrat i d'implementació més habitual en els equips professionals.

Figura 10.7  Connexions equilibrades electrònicament 3

· Equilibrades amb transformador: Per això necessitarem un transformador 

d'entrada o de sortida. En contra del que es mostra a la figura 10.8, no té sentit posar-lo tant 

a l'entrada com a la sortida, ja que en un extrem tenim aïllament elèctric que ens permetrà 

evitar brunzits per bucles de massa. L'inconvenient principal dels transformadors és que és 

difícil trobar-los amb unes característiques de linealitat i distorsió que s'aproximin a les d'un 

sistema equilibrat electrònicament. Els sistemes de qualitat suficient solen ser molt cars i el 

seu mercat, reduït. En general, l'equilibrat per transformador no s'utilitza gaire sovint, i 

només els equips de molt alta gamma els incorporen, sovint només com a opció.

Potser el més racional a l'hora d'utilitzar sistemes d'equilibrat amb transformadors sigui 

utilitzar-los a l'entrada només, la qual cosa combina els avantatges que ja hem comentat 
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amb les connexions equilibrades electrònicament amb els del de transformador, (que ens 

proporciona aïllament de massa). A més, els transformadors d'entrada són menys 

voluminosos i pesats que els de sortida.

Figura 10.8  Connexions equilibrades amb transformador 3

3  Barrejant sistemes equilibrats i no-equilibrats:

Com que és habitual que fins i tot les instal·lacions professionals utilitzin fonts de so no-

equilibrades (sobretot els instruments musicals en aplicacions de sonorització de música en 

directe) cal seguir uns procediments que minimitzin la possibilitat de sorolls.

En general, podem recórrer a dispositius disponibles comercialment que converteixen les 

sortides no-equilibrades de -10 dBV (316 mV) i d'alta impedància (que és el més habitual en 

aparells no professionals) a sortides equilibrades de +4 dBV (1,585 V) i baixa impedància (el 

més habitual en ús professional). O bé les entrades no-equilibrades a equilibrades. Aquests 

adaptadors s'hauran de posar el més a prop possible dels dispositius no-equilibrats, per 

evitar al màxim els sorolls potencials. En aplicacions de so en directe, per exemple, és 

habitual l'ús d'unitats d'Injecció Directa (en anglès, Direct Injection o, simplement, DI) a 

l'escenari per transformar els senyals no-equilibrats i d'alta impedància dels instruments 

musicals a uns d'equilibrats i de baixa impedància, i així transportar-los fins al mesclador de 

sala.
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Figura 10.9  Unitat activa de DI de la casa Behringer 4

Per a les connexions que realitzem sense aquest tipus d'adaptador, la connexió 

recomanada d'una sortida no-equilibrada a una entrada equilibrada s'il·lustra a la figura 

10.10 (fixem-nos en què el negatiu i la malla s'uneixen, en aquesta entrada):

Figura 10.10  Connexió recomanada per a una sortida no-equilibrada
a una entrada equilibrada 3
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2.3  IMPEDÀNCIES, COMMUTADORS I 
CONNECTORS ELÈCTRICS D'ÀUDIO

Hi ha diferents tipus de connectors que es fan servir en el món de l'àudio. D'entre els 

connectors de línies no-equilibrades (veure el capítol 2.2: Formes de transport), els tipus 

més comuns de conectors són els RCA, els DIN i els Jack. Comentarem una mica aquesta 

mena de connectors, però ens centrarem més en els tres tipus de connexions que es poden 

equilibrar (al ser aquests d'ús més professional): el connector Jack (que ja hem vist que 

també es fa servir com a connector en línies no-equilibrades), el connector XLR-3 (més 

conegut com a XLR o Cannon) i el connector Speakon.

1  Connectors RCA i DIN

1.1  Connector RCA

El connector RCA és un tipus de connector elèctric comú en el mercat d'imatge i so. El nom 

RCA deriva de la Radio Corporation of America, que va introduir aquest disseny de 

connectors a la dècada del 1940.

En moltes àrees ha substituït al connector típic d'àudio (jack), molt usat des de que els 

reproductors de casset es van fer populars a la dècada del 1970. Ara es troba en la majoria 

de televisors i en altres equips, com grabadores de vídeo o DVD.

Tal i com es pot apreciar a la figura 11.1, el connector mascle té un pol al centre (encarregat 

de transportar la senyal), envoltat d'un petit anell metàl·lic que sobresurt (a vegades amb 

ranures) que li fa de massa. El connector femella té com a pol central un forat cobert per un 

altre cercle de metall, més petit que el del mascle perquè aquest es subjecti sense 

problemes. Ambdós connectors (mascle i femella) tenen una part intermitja de plàstic, que fa 

d'aïllant elèctric.



Disseny i elaboració d'una unitat d'efecte auditiu de tipus talkbox per a instruments musicals 40

Figura 11.1  Connector estèreo mascle RCA d'àudio 1

1.2  Connector DIN

Un connector DIN és un connector que va ser originàriament estandarditzat pel Deutsches 

Institut für Normung (DIN), l'organització d'estandarització alemanya.

En el context de l'electrònica de consum, el terme 'connector DIN' es refereix, com a norma 

general, als connectors amb extrem circular que van ser els que primer es van estandaritzar 

per a ser emprats en les senyals d'àudio analògiques. Alguns d'aquests connectors van ser 

usats posteriorment en la transmissió de vídeo analògic i en interfícies digitals com ara el 

MIDI o el connector PS/2 de teclat i ratolí d'IBM. Els estàndards DIN per a aquests 

connectors van popularitzar-se per un curt període de temps, ja que aviat van ser 

reemplaçats pels connectors equivalents internacionals IEC 60130-9.

Tots els connectors mascle (plugs) de la família de connectors DIN tenen un extrem de 

metall de 13,2 mm de diàmetre amb vores dissenyades específicament per a limitar 

l'orientació al ser inserits en les ranures. Hi ha una sèrie de connectors DIN que tenen la 

mateixa estructura, diferint únicament, en la configuració dels pins. Aquests connectors van 

ser estandaritzats originàriament com a DIN-41524 (de 3 i 5 pins),  DIN-45322 (de 5 pins 

amb una disposició angular de 60 ° de separació), DIN-45326 (8 pins), DIN-45329 (7 pins), i 

d'altres estàndards per a un rang de diferents aplicacions. Un connector DIN mascle de 5 

pins es pot veure a la figura 11.2.
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Figura 11.2  Connector mascle DIN de 5 pins 2

Els connectors consten d'una camisa metàl·lica circular per protegir els pins que 

sobresurten. La camisa metàl·lica està dentada perquè hagi de ser inserida amb la 

orientació correcta al seu endoll i prevenir, d'aquesta manera, el dany potencial en aparells 

elèctrics.

Existeixen set patrons comuns i qualsevol nombre de pins des de tres fins a vuit. Hi ha dos 

connectors de cinc pins diferents, coneguts en el món de la indústria com de 180 ° i 240 ° (a 

vegades anomenat de 270 °) intentant esmentar la disposició angular dels pins. Hi ha 

alguna lleugera compatibilitat, per exemple un connector de tres pins pot ajustar-se a 

qualsevol endoll de cinc pins de 180 °, quedant dos pins de l'endoll sense connectar (però 

un de cinc pins no es connecta a un de tres pins). Igual que un de cinc pins encaixa en un 

endoll de set o de vuit.

Figura 11.3  Endoll (femella) per a connector
DIN 41524 de 5 pins 3
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A la figura 11.3:

· 3: Sortida del canal de l'esquerra / Mono

· 5: Sortida del canal de la dreta (només en estèreo)

· 2: Terra

· 4: Entrada del canal dret (només en estèreo)

· 1: Entrada del canal esquerre / Mono

2  Connector de ¼ ” (Jack)

El connector de ¼ ”, o més popularment, jack, és un connector d'àudio utilitzat en 

nombrosos dispositius per a la transmissió de so en format analògic.

Hi ha connectors jack de diversos diàmetres: 2,5 mm; 3,5 mm i 6,35 mm. Els més usats són 

els de 3,5 mm que s'utilitzen en dispositius portàtils, com els mp3, per la sortida dels 

auriculars. El de 2,5 mm, també anomenat minijack, és menys utilitzat, però s'utilitza també 

en dispositius petits. El de 6,35 mm s'utilitza sobretot en àudio professional i instruments 

musicals elèctrics.

A la figura 11.4 es poden observar els diferents connectors de tipus jack que existeixen.

Figura 11.4  Connectors de tipus ¼ ” (jack) 4
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A la fotografia de la figura 11.4, d'esquerra a dreta, els corresponents connectors 

jack, són:

· TS (mono) de 2.5 mm

· TS (mono) de 3.5 mm

· TRS (estereo) de 3.5 mm

· TRS (estereo) de 6.3 mm

Cal dir que el connector de tipus TS de 6.3 mm també existeix i és àmpliament 

utilitzat.

Al dibuix següent podem observar l'esquema de les diferents parts en què es divideix un 

connector de tipus jack (en el dibuix hem posat l'exemple d'un connector TS i un altre de 

TRS de 6.3 mm):

Figura 11.5  Connectors 1/4” TS i TRS de 6.3 mm 5

A la figura 11.5:

1. Malla (sleeve): és la connexió a terra.

2. Anell (ring): en el connector mono no-equilibrat és el negatiu, en el 

mono equilibrat és la línia de senyal amb desfasatge de 180º, i en el 

estèreo és el canal dret.

3. Punta (tip): en el connector mono no-equilibrat és el positiu, en el 

mono equilibrat és la línia de senyal, i en l'estèreo és el canal 

esquerre.

4.  Anells aïllants.
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3  XLR-3 (Cannon)

El XLR-3 o Cannon és un tipus de connector que sol connectar-se en línies equilibrades. De 

fet, és el connector equilibrat més utilitzat per a aplicacions d'àudio professional, i també és 

el connector estàndard usat en equips d'il·luminació espectacular, per transmetre el senyal 

digital de control "DMX". El seu sobrenom, cannon, pel qual és més conegut a Espanya és 

perquè els primers que es van usar en aquest país estaven fabricats per la marca 

ITT/CANNON, i portaven la paraula 'cannon' gravada al xassís.

XLR són les sigles en anglès de Xternal Live Return. El 3 indica que disposa de 3 pins, ja 

que posteriorment a la seva acceptació com a estàndard es van introduir els connectors de 

4, 5, 6, 7 i 8 pins.

Compta amb tres patilles, i aquest és la configuració dels pins estàndard d'aquest tipus de 

connector:

Figura 11.6  Configuració estàndard del connector XLR-3  6

A la figura 11.6:

1. Massa del xassís (pantalla o malla).

2. Polaritat normal (senyal d'anada o fase, coneguda com a viu o calent).

3. Polaritat invertida (senyal de tornada o contrafase, coneguda com a retorn o 

fred).
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Figura 11.7  Connectors XLR-3, tipus femella a l'esquerra
i tipus mascle a la dreta 7

Als EUA i al Regne Unit, fins fa pocs anys, s'utilitzava amb els senyals dels pins 2 i 3 

invertides, per la qual cosa és important conèixer l'estàndard utilitzat pels equips que volem 

connectar per no creuar els senyals i invertir la seva fase.

Hi ha una versió diferent relacionada amb l'evolució de les sigles XLR, i aquesta seria que 

per referència a l'original fabricant, James H. Cannon, fundador de la Cannon Electric a Los 

Angeles, Califòrnia, el connector s'hauria anomenat inicialment Cannon X (per les sèries x), 

després a l'agregar el pestell o assegurança (latch, en anglès) va quedar com a Cannon XL. 

Finalment se li va agregar la lletra R per rubber, goma que envolta els contactes. D'aquesta 

manera, el nom XLR no tindria cap relació amb els pins dels contactes.

A més, també tenim un tipus de connectors universals que possibiliten la connexió d'ambdós 

tipus de connectors (jack i cannon):

Figura 11.8  Connector híbrid XLR i 1/4” TRS 8
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4  Connector Speak-on

El Speak-on és un tipus de connector de cable, originalment fabricat per la casa Neutrik, 

que s'utilitza sobretot en sistemes professionals d'àudio per connectar altaveus a 

amplificadors.

Cada connector Speak-on està dissenyat amb un sistema de bloqueig i admet connexions 

amb soldadura o mitjançant cargols.

Els mascles sempre es troben en el cable, amb connectors idèntics a banda i banda, i les 

femelles en els panells de connexió.

Els connectors speak-on estan completament protegits i blindats per tal de prevenir una 

possible manipulació accidental de l'usuari i són capaços de suportar potències molt altes.

Hi ha connectors speak-on de 2, 4 o 8 pols. Això es fa per fer connexions com el biwiring 

(veure el punt 2.1.6 del capítol 2.1: Cables) utilitzant únicament un cable, però amb els 4 

pols a la connexió (2 serien per a les freqüències mig-altes i 2 per a les mig-baixes, en el 

cas del biwiring). El connector speak-on de 4 pols és el més utilitzat.

Les principals desavantatges són el seu alt preu i la dependència d'un únic fabricant 

(Neutrik).

Figura 11.9  Connectors mascles i femella tipus Speak-on 9

5  Impedàncies

En àudio, la impedància de sortida d'un aparell que emet una senyal ha de ser menor que la 

impedància d'entrada de l'aparell que la rep. Si no és així, el senyal ens sonarà “apagat”, 

amb menys intensitat en la zona de freqüències altes (aguts).
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Per exemple, la impedància de sortida d'una guitarra elèctrica ha de ser menor que la 

impedància d'entrada de l'aparell al qual se li envia la senyal d'àudio.

Alguns valors orientatius, sobre impedàncies d'entrada i sortida, són els següents (poden 

variar molt, depenent de l'aparell):

· Impedància de sortida d'una guitarra elèctrica: 8 kΩ

· Impedància de sortida d'un sintetitzador musical: 600 Ω

· Impedància d'entrada d'un pedal d'efecte musical: 1 MΩ

· Impedància de sortida d'un pedal d'efecte musical: 1kΩ

· Impedància d'entrada d'una etapa de potència: 10; 50; 100 kΩ (com a norma, més 

  de 10 kΩ).

· Impedància de sortida d'una etapa de potència: 0,2; 4; 8 Ω

· Impedància d'entrada d'un altaveu: 4; 6; 8; 16 Ω

6  El commutador

Un commutador és un dispositiu elèctric o electrònic que permet modificar el camí que han 

de seguir els electrons. Els tipus de commutadors més comuns són els manuals, com els 

que s'utilitzen en els habitatges i en dispositius elèctrics. També són molt comuns els que 

posseeixen alguns components elèctrics o electrònics, com el relé. S'assemblen als 

interruptors en la seva forma exterior, però els commutadors, al mateix temps que 

desconnecten un circuit, connecten un altre. Tot seguit es descriuen els tipus de 

commutadors més usuals.

Figura 11.10  Commutador amb un terminal comú
i dos terminals intercanviables, L1 i L2 10

6.1  Commutador alternatiu

També anomenat commutador d'hotel o de dues direccions sense punt neutre. S'utilitzen 

sempre que calgui activar o desactivar un dispositiu des de dos llocs diferents, com per 

exemple un llum. Als habitatges és típic trobar-los a les sales o als passadissos.



Disseny i elaboració d'una unitat d'efecte auditiu de tipus talkbox per a instruments musicals 48

6.2  Commutador d'encreuament

Conegut també com a commutador inversor, aquest element no s'instal·la mai aïllat; sempre 

ha d'anar acompanyat de commutadors alternatius. Serveixen, per exemple, per poder 

encendre o apagar un llum des de tres punts diferents, per a això s'empren dos 

commutadors alternatius i un commutador d'encreuament, segons s'aprecia a la figura 

11.11. Si el nombre de punts d'encesa / apagat és major de tres, s'intercalaran tants 

commutadors d'encreuament com punts es tinguin, sempre entre dos commutadors 

alternatius.

Figura 11.11  Exemple d'aplicació: punt de llum commutat
desde tres punts diferents 11

7  El footswitch (DPDT i 3PDT)

El nom footswitch podria traduir-se com a interruptor de peu i, més correctament, com a 

commutador de peu. El footswitch no és més que un tipus de commutador que s'acciona 

pitjant amb el peu un mecanisme fent una força vertical descendent (amb un cert rebot 

automàtic) i que ens commuta entre dues línies circuitals diferents.

És un tipus de commutador molt utilitzat entre els músics, ja que permet activar/desactivar 

certs circuits elèctrics o electrònics mentre les mans poden estar ocupades manipulant els 

instruments musicals habituals.

Els tipus més comuns de footswitch que s'empren com a commutador en els pedals 

d'efectes habituals entre els músics, són el DPDT i el 3PDT.
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7.1  DPDT

Si ens fixem en la figura 11.12, observem que en la situació de dalt a l'esquerra el senyal de 

la guitarra passarà directament de l'entrada del DPDT a la sortida, mentre que en la situació 

de la dreta (un cop accionem el commutador), l'entrada serà dirigida a l'entrada del circuit 

del pedal, i la sortida del mateix circuit serà enviada a la sortida del DPDT.

Figura 11.12  Esquema de funcionament d'un footswitch DPDT 12

Com podem observar, en el cas del DPDT només tenim dos circuits independents, de 

manera que si volem fer algun tipus de senyalització d'ON / OFF del nostre pedal (ja sigui 

amb un LED o qualsevol altre indicador), haurem de recórrer a altres sistemes, com el del 

Millenium Bypass, que vindria a ser, a grans trets, un petit afegit al circuit electrònic del 

nostre circuit que ens permetria realitzar aquesta funció. Però, amb l'existència dels 

selectors 3PDT, ja no ens cal recórrer a sistemes tan sofisticats, ja que com bé indica el seu 

nom, compta amb 3 circuits independents.
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7.2  3PDT

Figura 11.13  Esquema de funcionament d'un footswitch 3PDT 12

El footswitch 3PDT compta amb 3 circuits independents de commutació. Un canal es pot fer 

servir per commutar el circuit principal i els altres dos (sempre vinculats activament al 

principal) ens quedaran lliures per poder fer la funció de true-bypass (en breu explicarem el 

significat d'aquest terme) i de senyalització lluminosa, amb tan sols saber com funciona 

internament un selector i fent les connexions necessàries, tal com s'indica a la figura 11.13.

Els pedals d'efectes que s'activen amb un footswitch 3PDT, normalment dediquen un dels 

seus canals a un indicador lluminós de tipus LED. El canal triat acostuma a ser el del mig 

dels tres possibles, ja que aquesta mena de commutadors són molt petits i així ens 

assegurem de separar, en la mesura del possible, el circuit d'entrada del de sortida, 

intercalant-hi el del LED. La manera gràfica i habitual de fer una connexió de switch 3PDT 

que activa / desactiva un efecte de so, és el de la següent figura:

Figura 11.14  Connexions típiques d'un switch 3PDT per a efecte de so 13
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En aquesta figura 11.14, podem veure com, efectivament, tenim un circuit amb una 

resistència i un LED connectat al canal del mig. El terme 'FX IN' seria el pin on es connecta 

entrada de l'efecte en si, el 'FX Out' seria el pin on va connectada la sortida de l'efecte, el 

'Jack In' seria el pin al que arriba la senyal de l'instrument musical, i el 'Jack Out' seria el pin 

on es connectaria la sortida que porta cap a l'amplificador de potència.

Com a curiositat final, direm que ja es comencen a comercialitzar els interruptors 4PDT.

Figura 11.15  Footswitch 3PDT, amb els 9 pins corresponents 13

8  True-bypass

Acabem de mencionar el true-bypass, però que significa true-bypass? Per conèixer el que 

és un true-bypass (també conegut com a real-bypass), primer hem de saber què és un 

bypass. Un bypass es podria traduir com a ponteig i, més concretament, en el cas d'un 

pedal d'efecte per a música, seria l'estat de desactivació de l'efecte en si.

Així doncs, perquè true-bypass? El terme true-bypass ha estat un malson per a molts 

músics durant molt de temps. El cas és que fins fa relativament poc temps, els efectes 

generalment no disposaven de desconnexió "de veritat" (true-bypass) i deixaven un dels dos 

extrems de la cadena (la part de connexió a l'instrument musical o la de connexió a 

l'amplificador de potència ) connectat permanentment. Això produïa el que es va popularitzar 

com a tone sucking (succió de to). Aquesta denominació tan gràfica volia dir que aquests 

pedals, fins i tot en mode de bypass, afectaven al so de la guitarra generalment rebaixant 

les freqüències dels tons aguts i, en conseqüència, produint un so “apagat”.

De fet, avui en dia i amparant-se a l'excusa del "so vintage", encara hi ha fabricants que 

elaboren els seus aparells d'efectes sense true-bypass.

Si hi reflexionem una miqueta, potser la pregunta sigui: per què fins fa pocs anys, els 

fabricants de pedals d'efectes no feien servir el sistema de true-bypass? És difícil conèixer 

la resposta del cert, sobretot perquè la solució és senzillíssima. Pot ser que fos a causa del 
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cost, o perquè els interruptors DPDT no estaven encara disponibles. Qui sap. Però el que 

resulta desconcertant per a molts és que, seguint una suposada tendència "vintage", avui en 

dia hi hagi pedals que es continuin fabricant així, com per exemple els pedals d'efecte wah 

Crybaby (figura 11.16) i VOX o les reedicions dels aparells d'efectes de la casa Electro-

Harmonix. Aquests pedals són notoris pel seu "tone sucking" i per no ser gaire econòmics. 

Però, qui sap?, la psicoacústica ens recorda constantment que el so es pot entendre amb 

molt de subjectivisme, on el més romàntic dels amants de la música de les dècades del 

1960, 1970 i 1980 també hi té cabuda.

Figura 11.16  Pedal d'efecte wah Crybaby per a guitarra,
molt utilitzat per Jimmy Hendrix 14
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2.4  TRANSDUCTORS ELECTROACÚSTICS 
D'ENTRADA: EL MICRÒFON

El micròfon és un transductor electroacústic. La seva funció és la de traduir les vibracions 

degudes a la pressió acústica exercida sobre la seva càpsula per les ones sonores en 

energia elèctrica, la qual cosa permet, per exemple, gravar sons de qualsevol lloc o 

element.

1  Breu història

Wheatstone utilitza per primera vegada la paraula micròfon per descriure un dispositiu 

acústic dissenyat per amplificar sons febles. Procedeix dels vocables grecs micros (petit) i 

phonos (so).

El primer micròfon formava part del fonògraf, el dispositiu més comú per reproduir so gravat 

des de la dècada de 1870 fins a la dècada de 1880 i on precisament va començar la història 

del micròfon i els enregistraments d'àudio. Va ser conegut com el primer "micròfon dinàmic".

L'any 1876, Alexander Graham Bell, simultàniament amb Elisha Gray, registra una patent 

del telègraf parlat (el primer telèfon). Per primera vegada inclou el micròfon funcional que 

utilitza un electroimant.

David Edward Hughes va dissenyar una nova classe de micròfon, el micròfon de carboni. 

Aquest model va ser millorat per l'anglès Henry Hunnings.

El 1878 es dissenya el primer micròfon de bobina mòbil. Aquest disseny va ser patentat el 

1879.

El 1917, la casa Western Electric presenta el Wente, el primer micròfon de condensador 

pràctic i modern.
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Figura 12.1  Micròfon de bobina mòbil dissenyat l'any 1878 1

L'adveniment de la gravació elèctrica i de la ràdio de disc, que es van difondre a principis de 

la dècada del 1920, va estimular el desenvolupament dels micròfons de carboni d'una 

qualitat millorada. L'any 1920 va obrir les portes a l'era comercial de la difusió. Alguns dels 

aficionats i dels cantants més ben informats van començar a provar i a fer servir els 

micròfons. Les primeres estacions de ràdio van utilitzar el telèfon candlestick com a 

micròfon.

El primer micròfon que es va fer per a la indústria cinematogràfica va ser el PB17.

El 1931, la casa Western Electric presenta el primer micròfon dinàmic: el model 600, sèrie 

618. Al mateix temps, la casa RCA va presentar el primer micròfon de cinta bidireccional.

El 1947 es funda la famosa casa de microfonia AKG a Viena.

El 1948, la casa Neumann llança al mercat el micròfon a vàlvules U47, el primer micròfon de 

condensador amb patró commutable entre cardioide i omnidireccional. Va acabar convertint-

se en tot un clàssic per gravar veus des que es va saber que Frank Sinatra es negava a 

cantar sense aquest model de micròfon.

Des del 1920 fins l'actualitat s'ha anat innovant en tecnologies fins a aconseguir dividir el 

micròfon en, bàsicament, 2 tipus: els dinàmics i els de condensador.

En anys recents, alguns dels acostaments més avançats de disseny per microfonia han 

inclòs la detecció del moviment, en resposta a variacions de la pressió de l'aire. Les 

interfícies òptiques en miniatura i els dispositius relacionats desenvolupats per a les 

indústries de les telecomunicacions (com ara els díodes en miniatura del làser, o els 

fotodíodes), s'estan fent servir per a la construcció de micròfons òptics d'alta qualitat.
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Figura 12.2  Micròfon a vàlvules, Neumann U47 2

2  Tipus i usos

Els micròfons són transductors electroacústics d'entrada, és a dir, que converteixen la 

vibració acústica en un senyal elèctric de la mateixa freqüència i d'amplitud proporcional al 

nivell de la vibració. Per això és el mitjà de captació per excel·lència de la veu i de tots els 

elements que no són aptes per connectar-se directament a un equip (per exemple, els 

instruments d'una orquestra de música clàssica).

Els micròfons es poden classificar segons la seva tecnologia de fabricació o per la seva 

operativitat.

2.1  Tipus de micròfons a partir de la seva tecnologia

Per la seva tecnologia distingim entre:

2.1.1  Micròfon de cristall

Aquest tipus de micròfon basa el seu funcionament en un fenomen anomenat piezoelèctric. 

Aquest fenomen el presenten certs cristalls que, al sotmetre'ls a una pressió o vibració, 

generen petits corrents elèctrics sobre la seva superfície.
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Quan el conjunt es deforma, es genera un voltatge entre les plaques col·locades als costats 

de les làmines.

Figura 12.3  Esquema d'un micròfon de cristall 3

Com a avantatges més destacables cal citar el seu baix preu i la seva elevada sensibilitat.

No obstant això té grans inconvenients perquè és molt fràgil i, a més, es veu afectat pels 

canvis d'humitat i temperatura. La qualitat sonora, si bé és acceptable per a la paraula, no 

resulta apropiada per a la música, ja que la seva corba de resposta, que abarca d'uns 80 Hz 

als 16 kHz, és irregular.

2.1.2  Micròfon de bobina mòbil

Figura 12.4  Esquema d'un micròfon de bobina mòbil 4

La pressió de les ones acústiques deforma el diafragma, provocant que la bobina es mogui 
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sobre l'imant. Així, per inducció electromagnètica, produirem el voltatge de sortida.

És un micròfon robust i el que trobarem habitualment.

Aquest tipus de micròfon tenen un cost econòmic raonable, són robustos, d'ús senzill, durs 

(admeten nivells alts de pressió sense saturar) i tenen una impedància de sortida baixa. Els 

inconvenients que presenta, però, són que dónen una freqüència una mica irregular (amb 

pics) i que tenen una sensibilitat alta als cops i vibracions (produint distorsions). Solen usar-

se per a instruments molt sonors, així com per a captacions en exteriors (per la seva 

arquitectura robusta). Poden ser connectats mitjançant llargs cables.

2.1.3  Micròfon de cinta

És una variant del micròfon de bobina mòbil, amb la diferència de que es substitueix la 

bobina per una cinta metàl·lica corrugada que genera el voltatge al vibrar en el camp 

magnètic de l'imant fixe. Aquesta cinta metàl·lica ens farà, alhora, de diafragma.

Els avantatges que presenta aquest tipus de micròfon són la seva robustesa i un reforç 

notable de les freqüències mitges i baixes. Els inconvenients radiquen en el seu pes, i en 

que donen irregularitat i pobresa en les freqüències altes. No es recomanen per a 

instruments molt sonors.

Figura 12.5  Esquema d'un micròfon de cinta 4
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2.1.4  Micròfon de carboni

La pressió sobre el diafragma canvia la resistència dels granets de carboni (antracita, o bé 

grafit) als quals se'ls ha aplicat un voltatge de polarització. En conseqüència, aquest voltatge 

variarà en funció de la deformació del diafragma. Era l'antic micròfon dels telèfons.

Figura 12.6  Esquema d'un micròfon de carboni 5

2.1.5  Micròfon de condensador

La pressió de l'aire fa variar la capacitància entre el diafragma i la placa posterior. Aquesta 

variació es converteix en el voltatge del senyal.

Aquest tipus de micròfon sol tenir pèrdues de senyal si es connecten amb cables de longitud 

superior a un metre. Per això porten sovint incorporat un preamplificador col·locat 

immediatament després del condensador (en el sentit de viatge del senyal).

Figura 12.7  Esquema d'un micròfon de condensador 4
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Els avantatges d'aquests tipus de micròfon són molts i són els següents: dóna una resposta 

d'intensitat plana (augmentant les intensitats baixes i aminorant les altes), és de gran 

fidelitat d'interpretació acústica, presenta un bon comportament en les freqüències altes, 

presenta bones relacions senyal / soroll, són poc sensibles a les vibracions i tenen una mida 

reduïda.

Els inconvenients es centren en la seva sensibilitat a la humitat, a la necessitat d'alimentació 

(phantom power), en la seva fragilitat i al cost econòmic elevat que suposa.

S'apliquen en pràcticament totes les captacions professionals.

2.1.6  En síntesi

Tant el micròfon de cristall com el de carboni estan antiquats. Al de cristall el substitueix, per 

cost, els moderns electrets, que són una versió del micròfon de condensador. Els electrets 

són els típics micròfons de solapa,  i els que s'utilitzen en els ordinadors.

2.2  Tipus de micròfon segons la seva direccionalitat

En l'elecció d'un micròfon té un paper fonamental la seva direccionalitat, és a dir, a com 

respon als sons provinents de diferents direccions. La resposta direccional s'il·lustra en un 

diagrama polar, en el qual es mostra la sensibilitat pel que fa a l'angle des de l'eix, a la 

figura 12.8.

Bàsicament, els micròfons es classifiquen per la seva resposta en:

1)  Omnidireccionals

2)  Bidireccionals

3)  Cardioides

4)  Supercardioides i hipercardioides

5)  Hipocardioides

Si ens fixem bé en la classificació de la figura 12.8, ens adonarem de que, en realitat, la 

direccionalitat dels micròfons només està en funció de l'omnidirecionals i bidireccionals que 

siguin.
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Figura 12.8  Classificació dels micròfons segons
la seva direccionalitat 6

Els micròfons comercials responen habitualment al patró cardioide. Però determinats usos 

en requereixen de respostes específiques, com els micròfons de canó o els de reflector 

parabòlic, on s'ha accentuat la direccionalitat obtenint-los en una gamma hipercardioide; o 

els micròfons de cinta que, per la seva construcció, són bidireccionals, el que restringeix el 

seu ús a estudis de gravació.

2.2.1  Omnidireccionals

El disseny més simple de micròfon captarà tots els sons, sense tenir en compte el punt 

d'origen. Aquest és el conegut micròfon omnidireccional. Són fàcils d'usar i tenen una 

excepcional resposta en freqüència.

2.2.2  Bidireccionals

No és difícil fabricar micròfons amb un tipus de captació que accepti sons provinents 

frontalment o des de la part del darrere del diafragma, però que no reculli res que provingui 

dels laterals. Aquesta és la manera en què qualsevol diafragma es comportarà si el so el 

colpeja anterior i posteriorment de la mateixa manera. El rebuig del so no desitjat és una de 

les característiques més a tenir en compte en qualsevol disseny de microfonia. Però el fet 

de que el micròfon capti sons des dels dos extrems complica el seu ús en algunes 

situacions. La resposta en freqüència és tan bona com els micròfons de tipus 
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omnidireccional, fins i tot per a sons que no estan massa a prop del micròfon. Tot i així, 

presenten l'anomenat efecte proximitat, que  emfatitza els components de baixes 

freqüències provinents de qualsevol font situada prop del diafragma

Aquesta direccionalitat fa que es potenciïn les freqüències baixes (solen anar proveïts d'un 

selector de filtre de greus).

2.2.3  Cardioides

Aquest tipus de direccionalitat és d'ús molt comú a l'hora de reforçar el so de concerts, on el 

soroll de l'audiència és un problema present. El concepte és molt bo: un micròfon que capta 

els sons cap als quals està enfocat. La realitat, lamentablement és diferent. El primer 

problema és que aquests sons que arriben des del darrere del micròfon no estan 

completament anul·lats, sinó simplement atenuats entre 10 i 30 dB. El segon problema (molt 

important) és que aquest tipus de captació varia amb la freqüència: per a baixes freqüències 

té un comportament omnidireccional. Un micròfon direccional en el rang de les baixes 

freqüències serà equitativament gran i car. A més, la resposta en freqüència per a senyals 

que arribin des de la part anterior i els laterals, serà diferent.

Una tercera circumstància, que pot ser un problema o un efecte desitjat, és que el micròfon 

cardioide, de forma anàloga als micròfons bidireccionals, presenten efecte proximitat. Molts 

cantants i locutors s'aprofiten d'aquest efecte per afegir una mica més de cos a una veu poc 

potent.

També cal destacar la mida del micròfon, de manera que els dissenys llargs són més 

precisos en l'equilibri de la resposta en freqüència per a sons de procedència anterior i 

lateral, però també són els més accentuadors de l'efecte proximitat. Molts micròfons 

cardioides porten incorporat un interruptor que activa un filtre passa baixos molt obert, per 

compensar l'efecte proximitat.

A major radi del diafragma, menor és l'efecte amplificador de les baixes freqüències causa 

de l'efecte proximitat.

2.2.4  Hipercardioides

És possible exagerar l'orientació de la captació en els micròfons cardioides, si no ens 

importa exagerar també alguns problemes. El micròfon de tipus hipercardioide és molt 

popular perquè ofereix una resposta en freqüència molt plana i millor rebuig global a costa 

d'un petit lòbul posterior de captació. Aquest és, sovint, un bon compromís entre els 
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micròfons cardioides i els bidireccionals.

Un micròfon del tipus canó porta aquest efecte hipercardioide a alts extrems, muntant un 

diafragma al mig del tub (bastidor). És extremadament sensible al llarg de l'eix principal, 

però té lòbuls extres que varien d'abarcament de manera dràstica amb la freqüència. De fet, 

la resposta en freqüència d'aquest tipus de micròfon és tan dolenta que, normalment, està 

electrònicament restringit al rang de la veu humana, on s'usa per a gravar diàlegs i 

narracions en cinema i vídeo.

2.3  Altres tipus de classificació

Els micròfons també es divideixen entre aquells que necessiten d'una font auxiliar de tensió i 

els que generen una resposta per si mateixos. Aquests últims es solen designar com a 

micròfons dinàmics, tot i que a la pràctica, el terme ha quedat restringit als micròfons de 

bobina mòbil .

Els micròfons, independentment de la seva tecnologia, es poden classificar pel seu ús i 

forma particular, com poden ser:

· De mà.

· De taula.

· De peu.

· De girafa.

· De corbata (en desús) també anomenat lavalier.

· De solapa.

· De cap.

· Sense fil (pot ser sense fil i alhora de solapa, de mà, de cap, etc.)

· De pupitre.

3  Especificacions dels micròfons

No hi ha cap avantatge inherent a l'ús d'un tipus de micròfon sobre un altre pel que fa a la 

fidelitat de captació. Els de condensador requereixen l'ús d'alimentació des de la taula de 

mescles (alimentació fantasma, o phantom power) per a funcionar. Els micròfons dinàmics 

necessiten protecció per la dispersió dels camps magnètics, que els fa una mica durs a 

vegades. No obstant això, es poden trobar micròfons molt bons d'ambdós estils.

El factor més important en l'elecció d'un micròfon és com sona en l'aplicació per la qual es 
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va a utilitzar. S'han de considerar els següents apartats:

3.1  Sensibilitat

Aquesta és la mesura de la quantitat de sortida elèctrica que es produeix en la presa d'un 

so. Aquesta és una especificació vital si estem intentant captar sons molt tènues (com per 

exemple, la respiració d'un nadó mentre dorm).

En qualsevol cas, és una especificació a tenir en compte sempre, si no volem tenir 

“sorpreses”. Si posem un micròfon poc sensible davant d'un instrument que produeixi un so 

tènue, com podria ser una guitarra acústica, haurem d'incrementar el guany a la taula de 

mescles; i això ens afegirà soroll a la sortida de la mescla. D'altra banda, un micròfon molt 

sensible per a veus podria saturar les entrades electròniques de la taula, produint distorsió.

3.2  Característiques de la saturació

Qualsevol micròfon distorsionarà si es sobrepassa el seu llindar de captació amb sons d'alta 

intensitat. Això succeeix per diversos factors. Amb un micròfon dinàmic, la bobina pot 

quedar fora del camp magnètic de l'imant; en un de condensador, l'amplificador intern pot 

retallar el senyal.

Una saturació mantinguda o sons extremadament intensos poden distorsionar 

permanentment el diafragma, degradant la resposta a nivells ordinaris. Els sons de gran 

intensitat es troben molt sovint, especialment si posem el micròfon prop dels instruments.

Normalment, a l'hora de triar un micròfon, haurem de decidir si en volem un d'alta sensibilitat 

o un de baix nivell de saturació. A vegades, però, ens podem trobar amb micròfons que 

porten incorporats un sel·lector d'aquests dos paràmetres, oferint-nos versatilitat.

3.3  Linealitat o distorsió

Aquesta és la característica que augmenta el preu dels micròfons. Les característiques de la 

distorsió d'un micròfon estan determinades, sobretot, per la cura amb què s'ha construït i 

muntat el diafragma. Obtenir un micròfon de baix nivell de distorsió de funcionament en el 

mercat, acostuma a ser una qüestió de sort. Per detectar si un micròfon presenta alts nivells 

de distorsió o no, se l'ha de sotmetre a un bon control de qualitat. Per exemple, la casa 

Neumann (famosa per fabricar micròfons d'altíssima qualitat i, en conseqüència, d'alt cost 
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econòmic) fa passar un control de qualitat molt estricte a tots i cadascun dels micròfons que 

produeixen. L'elevat cost econòmic dels micròfons d'aquesta casa es justifica, en molta part, 

pel fet de que, estadísticament, només 1 de cada 5 d'aquests micròfons aconsegueix passar 

el control de qualitat en quant a distorsió.

En tot cas, cap micròfon és perfectament lineal, el millor que podem fer és aconseguir-ne un 

on la distorsió que presenta complementi el so que estem tractant. Això no és gens fàcil 

d'aconseguir i és un dels factors que converteixen una feina domèstica en una de 

professional.

3.4  Resposta en freqüència

Una resposta de freqüència plana ha estat el principal encert dels fabricants de micròfons 

en les últimes quatre o cinc dècades. A la dècada del 1950, els micròfons tenien una qualitat 

tan baixa, que els fabricants de taules de mescles van començar a afegir equalitzadors a 

cada entrada per compensar les desviacions que presentaven els micròfons. L'esforç en 

l'investigació i millora de la tecnologia del micròfons, ha estat recompensat fins al punt en el 

que els micròfons més professionals tenen una resposta en freqüència respectablement 

plana.

3.5  Soroll

Els micròfons produeixen una molt petita quantitat de corrent, en la seva captació. Per a que 

aquest corrent pugui ser operatiu, tant en el sentit de l'enregistrament com en el d'altres 

processos electrònics, el senyal ha de ser amplificat per un factor que oscil·li al voltant del 

miler.

Qualsevol soroll elèctric produït pel micròfon serà també amplificat. Per això, és normal 

tolerar petites quantitats de soroll en el senyal.

Els micròfons dinàmics estan lliures de soroll, però el circuit electrònic que porten integrats 

els micròfons de condensador, és una potencial font de problemes. Per això, aquests últims 

hauran d'estar acuradament dissenyats i construïts amb peces de la més alta qualitat.

A més, el soroll inclou captacions indesitjades de vibració mecànica a través del cos del 

micròfon. Dissenys molt sensibles requereixen muntures elàstiques per les sacsejades, i els 

micròfons concebuts per ser portats a la mà necessiten tenir aquest tipus de muntures 

encaixades en el seu interior.
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La més comuna font de soroll associada als micròfons és el cable que els connecta al seu 

receptor (ja sigui una taula de mescles o un gravador multipistes). Un micròfon preamplificat 

(molt comú entre els micròfons de condensador) és molt similar a un receptor de ràdio i, per 

això, s'ha de prevenir que el cable es converteixi en una antena. Les tècniques bàsiques de 

prevenció són la d'apantallament del cable i la d'equilibrat de línia (veure el capítol 2.2: 

Formes de transport del senyal d'àudio).

3.6  Nivells

El que comentarem en aquest punt està força explicat en el capítol 2.2:  Formes de 

transport del senyal d'àudio.

La sortida dels micròfons presenten voltatges molt baixos. La impedància de sortida 

dependrà de l'existència d'un transformador equilibrat a la sortida. Si no el té, el micròfon 

emetrà un senyal d'alta impedància i haurà de connectar-se a una entrada apropiada. El 

cable emprat haurà de ser curt (menor de tres metres), per evitar problemes de soroll 

electromagnètic.

Si el micròfon té transformador, ens donarà un senyal de baixa impedància, i treballarà molt 

millor amb una entrada equilibrada per a micròfon preamplificat. Aleshores, el cable podrà 

tenir desenes de metres sense cap tipus de problemes (llevat que els mateixos cables 

estiguin en mal estat). Els micròfons de baixa impedància i sortida equilibrada són cars, i 

generalment s'utilitzen per a aplicacions professionals.
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2.5  TRANSDUCTORS ELECTROACÚSTICS
DE SORTIDA: L'ALTAVEU

Un altaveu és un transductor electroacústic utilitzat per a la reproducció del so. Un o 

diversos altaveus poden formar una pantalla acústica.

En la transducció es segueix un doble procediment: elèctric-mecànic-acústic. En la primera 

etapa es converteixen les ones elèctriques en energia mecànica, i en la segona es 

converteix l'energia mecànica en ones de freqüència acústica. És, per tant, la porta per on 

surt el so a l'exterior des dels aparells que possibilitzen la seva amplificació, la seva 

transmissió per mitjans telefònics o radioelèctrics, o el seu tractament.

El so es transmet mitjançant ones sonores, en aquest cas, a través de l'aire. L'oïda capta 

aquestes ones i les transforma en impulsos nerviosos que arriben al cervell. Si es disposa 

d'una gravació de veu, de música gravada en suport magnètic o digital, o si es rep aquests 

senyals per ràdio; es disposarà l'altaveu (o altaveus) a la sortida de l'aparell de senyals 

elèctrics per a que el senyal es converteixi en so.

1  Característiques d'un altaveu

Les principals característiques d'un altaveu són:

· Resposta en freqüència

· Potència admissible

· Rendiment

· Impedància

· Sensibilitat

· Distorsió

· Direccionalitat

1.1  Resposta en freqüència

La resposta en freqüència de l'altaveu no és plana. L'altaveu ideal hauria de donar una 

resposta uniforme, és a dir, igual a totes les freqüències, però aquest altaveu no existeix. En 
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les especificacions tècniques ve indicada la resposta en freqüència:

· Els altaveus d'alta qualitat són els que tenen un marge de variació de 6 dB per al 

  marge audible (entre els 20 i els 20.000 Hz).

· Fora dels sistemes d'alta qualitat, també són acceptables les variacions de 3 dB en 

  un marge de 100 a 15.000 Hz, ja que a la pràctica el marge d'audibilitat humana 

  sol estar més entre aquests valors.

La banda conflictiva és la dels greus, per això, no es comença el mesurament en els 20-30 

Hz, sinó que s'eleva aquesta xifra fins als 80 Hz.

En les especificacions tècniques d'un altaveu també sol venir la corba de resposta en 

freqüència, però cal tenir en compte que els fabricants probablement hagin fet les seves 

mesures en les condicions més favorables, de manera que els resultats reals normalment 

seran inferiors.

1.2  Potència admissible

Fa referència a la potència elèctrica que admet l'altaveu (no a la potència acústica). És la 

quantitat d'energia (en watts) que es pot introduir a l'altaveu abans que aquest distorsioni en 

excés o que pugui patir danys. Dins de la potència es diferencia entre potència nominal 

(potència mitjana de treball) i potència admissible (potència màxima de treball puntual, o 

potència de pic).

Es parla àmpliament sobre els patrons de potència en el capítol dedicat a amplificadors de 

potència, pel què s'ha cregut poc convenient tornar a repetir-ho.

1.3  Eficiència o Rendiment

Un paràmetre important (i molt relacionat amb la potència) dels altaveus és l'eficiència. 

L'eficiència és una mesura del rendiment de la transducció electro-acústica. És la relació de 

la potència acústica de l'altaveu i la potència elèctrica necessària per a això:

Eficiència=
P acústica

P elèctrica
(1)

L'eficiència d'un altaveu mai supera el 50% i generalment és menor al 10%. En equips 
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domèstics (inclòs els d'alta qualitat), l'eficiència és de l'ordre d'entre 0,5-1%. 

Afortunadament, no es requereix d'una potència acústica elevada per obtenir un elevat 

volum sonor.

1.4  Impedància

La impedància és l'oposició (resistència elèctrica) que presenta qualsevol element o 

dispositiu al pas d'un corrent altern (sinusoïdal). En aquest cas la font d'àudio és una barreja 

de diverses freqüències, de manera que la impedància no tindrà el mateix valor en tot el 

rang de freqüències.

Com en els altaveus la impedància varia en funció de la freqüència, a les especificacions 

tècniques de cada model d'altaveu, moltes vegades es pot veure la corba amb aquesta 

relació impedància-freqüència. Si més no, la impedància dels altaveus ens ha de venir 

indicada per a una freqüència concreta que serveix de referència (generalment 1 kHz, llevat 

que el fabricant indiqui un altre valor, és clar).

Si es vol obtenir una transferència màxima d'energia entre la font de so (l'amplificador) i 

l'altaveu, les impedàncies entre ells han de ser les mateixes, o si no la mínima acceptada 

per l'amplificador (mai ha de ser inferior a la mínima acceptada per l'amplificador).

Les impedàncies normalitzades dels altaveus són 2; 3,2; 4; 6; 8; 16 i 32 ohm, però les més 

utilitzades són 4 en so automotriu, 6 per a sistemes amb mini-components, 8 per als 

sistemes d'alta fidelitat, i 16 per a sistemes de so envolvent (surround) i auriculars.

Per exemple, un altaveu té les següents especificacions tècniques:

· 400 W (potència).

· 100-16.000 Hz: és la resposta en freqüència de l'altaveu.

· 8 Ω: és la impedància nominal de l'altaveu (a 1 kHz).

Si el valor de la impedància canviés (i, de fet, aquesta no és constant en tot el rang de 

freqüències), canviaria també la potència aplicada a l'altaveu.

És a dir, s'haurà d'aplicar la famosa fórmula: P = V2 / Z (essent V la diferència de tensió 

entre els borns de l'amplificador i Z la impedància d'entrada de l'altaveu).

1.5  Sensibilitat

És el grau d'eficiència en la transducció electroacústica. És a dir, mesura la relació entre el 
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nivell elèctric d'entrada a l'altaveu i la pressió sonora obtinguda.

Sol donar-se en dB/W, mesurats a 1 m de distància i aplicant una potència d'1 W l'altaveu 

(que serien 2,83 V sobre 8 Ω).

Els altaveus són transductors electroacústics amb una sensibilitat molt pobra. Això es deu al 

fet que la major part de la potència introduïda en un altaveu es dissipa en forma de calor.

En els altaveus, a diferència del micròfon, la sensibilitat no és un indicatiu de "qualitat 

sonora", ja que la pràctica ha demostrat que altaveus d'inferior sensibilitat produeixen millor 

"coloració sonora".

1.6  Distorsió

L'altaveu és un dels sistemes d'àudio que presenta major distorsió, de manera que els 

fabricants no solen subministrar al consumidor les xifres de distorsió dels seus altaveus. La 

distorsió té causes molt variades: flux de l'entreferro, vibracions parcials, modulació de 

freqüència sobre el diafragma, alinealitat de les suspensions, etc.

La major part de la distorsió es concentra en el segon i tercer harmònic, de manera que 

afectarà en major mesura als tons greus. Es tracta d'una distorsió al voltant del 10 %.

En les mitjanes i altes freqüències aquesta distorsió és proporcionalment molt menor i no 

arriba a l'1 %, tot i que en les goles de botzines d'alta freqüència aquesta distorsió arriba fins 

a un marge d'entre el 10 i el 15 %.

1.7  Direccionalitat

Indica la direcció del so a la sortida del sistema, és a dir, la manera en què el so es dissipa 

en l'entorn.

En realitat, cap altaveu dóna una resposta, ja que, sigui quina sigui la seva direccionalitat 

global, sempre són més direccionals quan es tracta d'altes freqüències (aguts) que quan es 

tracta de baixes freqüències (greus).

La forma més gràfica de donar la directivitat és mitjançant un diagrama polar, que 

normalment és recollit en les especificacions, ja que cada model té una resposta concreta.

Un diagrama polar és un dibuix tècnic que reflecteix la radiació de l'altaveu en l'espai, en 

graus, per a cada punt dels seus eixos (horitzontal i vertical).
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Depenent de la seva directivitat es pot dir que un con de altaveu és:

· Omnidireccional.

· Bidireccional.

· Cardioide.

1.7.1  Omnidireccional o no direccional

Radien igual en totes direccions, és a dir, en els 360 °. Degut a la importància de la 

freqüència de ressonància del propi altaveu, és un diagrama polar molt poc utilitzat en 

altaveus. Els altaveus que utilitzen aquesta direccionalitat requereixen de grans caixes 

acústiques.

Figura 13.1  Diagrama omnidireccional 1
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1.7.2  Bidireccional

El diagrama polar té forma de vuit, és simètric.

Figura 13.2  Diagrama bidireccional 2

Emeten so tant per davant com per darrere de la mateixa manera, mentre que són 

pràcticament "muts" en els laterals. Els angles de direccionalitat preferents es situen al 

voltant dels 100 º.

Els diagrames polars bidireccionals no s'utilitzen massa perquè requereixen de grans caixes 

acústiques.

1.7.3  Unidireccionals

Són els altaveus que emeten el so en una direcció molt marcada i són "relativament 

silenciosos" en les altres.

Dins dels direccionals, els més utilitzats són els cardioides. L'altaveu cardioide es diu així 

perquè el seu diagrama polar té forma de cor (corba cardioide), el que es tradueix en què 

radien cap a la part frontal i tenen un mínim de sensibilitat en la seva part posterior, on es 

produeix una atenuació gradual.

L'angle de direccionalitat preferent és el de 160 º.
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Figura 13.3  Diagrama cardioide 3

2  Tipus d'altaveu

N'existeixen de molts tipus, però aquests són els més comuns i usats:

· Altaveu dinàmic o altaveu de bobina mòbil: El senyal elèctric d'entrada actua 

sobre la bobina mòbil que crea un camp magnètic que varia de sentit d'acord amb aquest 

senyal. Aquest flux magnètic interactua amb un segon flux magnètic continu generat 

normalment per un imant permanent que forma part del cos de l'altaveu, produint-se una 

atracció o repulsió magnètica que desplaça la bobina mòbil, i amb això el diafragma adherit. 

Al vibrar el diafragma, aquest, mou l'aire que té situat davant seu, generant així variacions 

de pressió (vibracions, o el que és el mateix, ones sonores).

Figura 13.4  Parts d'un altaveu dinàmic de con 4
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En el dibuix de la figura 13.4 es poden observar les parts bàsiques de què consta un altaveu 

dinàmic de con: imant (magnet), bobina mòbil (voice coil), frame (xassís) i diafragma cònic 

(diaphragm).

De les parts de què consta aquesta mena d'altaveu, potser faltaria esmentar l'entreferro i la 

suspensió: L'entreferro és on l'imant genera el flux magnètic, pel que haurà de ser molt 

estret (l'alineació entreferro-bobina ha de mantenir-se en tot moment per a què el so no surti 

distorsionat). La suspensió, formada per l'aranya i l'anell elàstic superior, que limien el 

moviment del diafragma per evitar que la bobina se surti de l'entreferro.

· Altaveu electrostàtic o altaveu de condensador: Aquests altaveus tenen una 

estructura de condensador, amb una placa fixa i una altra mòbil (el diafragma), entre les 

quals s'emmagatzema l'energia elèctrica subministrada per una font de tensió contínua. 

Quan s'incrementa l'energia emmagatzemada entre les plaques, es produeix una força 

d'atracció o repulsió elèctrica entre elles, donant lloc a que la placa mòbil es mogui, creant 

una pressió útil.

· Altaveu piezoelèctric: En aquests altaveus el motor és un material piezoelèctric 

que, al rebre una diferència de tensió entre les seves superfícies metalitzades, experimenta 

allargaments i compressions. Si s'uneix a una de les seves cares una botzina, aquesta 

patirà desplaçaments capaços de produir una pressió radiada en freqüència audible.

· Altaveu de cinta: L'altaveu de cinta té un funcionament similar a l'altaveu dinàmic, 

però amb diferències notables. La més òbvia és que, en lloc de ser una bobina, el nucli és 

una cinta corrugada.

· Pantalla infinita: És un sistema de col·locació per altaveus dinàmics, que 

consisteix a integrar l'altaveu en una gran superfície plana (per exemple, una paret) amb un 

forat circular al centre (on va allotjat el con de l'altaveu).

· Altaveu bass-reflex: És un sistema de construcció d'altaveus per millorar la 

resposta a baixes freqüències. En una de les parets de la caixa s'obre una porta (orifici en 

forma de tub) i tots els paràmetres que afecten al volum intern de la caixa estan previstos 

perquè l'aire a l'interior del tub ressoni a una baixa freqüència determinada.

· Radiador auxiliar de greus: Com el bass-reflex, la seva finalitat és proporcionar 

un reforç de greus. Es tracta d'un sistema similar al bassreflex però en lloc d'un simple orifici 

en forma de tub convencional, aquest tub es plega en forma de laberint.

· Altaveu de càrrega amb botzina: La botzina és un con alimentat per un motor 

acústic de compressió que permet augmentar el senyal elèctric d'entrada fins a 10 dB a la 

sortida, de manera que són molt emprades quan es requereix gran volum sonor.
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· Altaveu actiu: Tipus d'altaveu caracteritzat per l'ús de filtres actius (digitals o 

analògics), en lloc de filtres passius, per a dividir l'espectre d'audiofreqüència en intervals 

compatibles amb els transductors empleats. El senyal és amplificat després de la divisió de 

freqüències.

3  Funcionament de l'altaveu

El funcionament de l'altaveu queda esquematitzat en 4 passos a la figura 13.5:

Figura 13.5  Funcionament d'un altaveu dinàmic en 4 passos 5

En el cas de l'altaveu dinàmic, l'imant permanent crea un camp en l'entreferro on està 

situada la bobina mòbil. Tan aviat com la bobina és travessada per un corrent, es crea un 

segon camp magnètic. Al ser el corrent variable, és variable el moviment de la bobina a 

l'interior de l'entreferro. La bobina està directament unida a la base de la membrana 

arrossegant a aquesta última en el seu moviment, creant, aquesta, compressions i 

enrariments de l'aire circumdant.

Pot passar que una zona de compressió envolti l'altaveu i abarqui la part posterior de la 

membrana. En aquest cas el moviment natural de la membrana pot ser pertorbat, fent que el 

rendiment de l'altaveu disminueixi. Aleshores es diu que hi ha un curtcircuit acústic. La 

figura 13.6 ens mostra les  zones d'enrariment on es succeeixen aquests curtcircuits 
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acústics.

Figura 13.6  Zones d'enrariment d'un curtcircuit acúsic 5

La solució a aquest problema ens acaba portant als recintes acústics (o caixes acústiques) 

que habitualment s'anomenen bafles.

Cal dir també, que l'ús de bafles, a part de solucionar-nos el problema amb els curtcircuits 

acústics, ens ajuda a esmorteïr el pic de ressonància de l'altaveu.

La simple adopció d'una caixa tancada com a recinte acústic no soluciona tots els 

problemes, pel que s'utilitzen moltes tècniques de construció de caixes acústiques que van 

encaminades a: millorar la resposta en freqüència, eliminar les ressonàncies pròpies de les 

caixes i millorar el rendiment de l'altaveu. Així tenim, per exemple, la caixa de tipus bass-

reflex,del radiador passiu o de laberint obert, entre d'altres.

Aquests bafles, però, no són les úniques solucions tècniques i és habitual trobar-se amb 

solucions complexes que fan servir més d'un recurs.

A vegades es busquen solucions especials per reproduir freqüències específiques o per 

augmentar la directivitat. Les trompetes i les botzines ens proporcionen aquests propòsits. 

Un exemple habitual de botzina ens el proporcionen els megàfons.
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Figura 13.7  Megàfon 5

Aquesta varietat de dissenys provoca varietat de respostes, de qualitats i defectes. Hi ha 

altaveus específics per a interior, altres específics per a exterior i altres adequats per a tots 

els entorns.

De les solucions habituals anem a veure els usos dels altaveus encastats, altaveus de paret 

(que porten caixes), columnes d'altaveus (que són caixes amb diversos altaveus en sèrie o 

paral·lel, tots amb la mateixa resposta), bafles d'alta fidelitat i les trompetes. Podem veure 

un resum a la taula 13.1.

TIPUS ENTORN USOS
Empotrat Interior Música de fons, avisos

De paret Interior Música de fons, avisos

Columna Interior/Exterior Paraules

Bafles Hi-Fi Interior/Exterior Música

Trompetes Interior/Exterior Avisos

Taula 13.1

A la taula 13.1 distingim entre paraules i avisos. Aquesta distinció no és capriciosa. Els 

avisos són paraules però no requereixen d'un grau tan òptim de reproducció. Tot i així, 

aquesta classificació és esquemàtica i podem trobar altaveus encastats que ofereixen una 

gran qualitat, superior a la de molts bafles.

Finalment, hem de recordar que per a un altaveu és fonamental tenir en compte la seva 

impedància. Tot i que això és cert en tota una cadena musical, en l'altaveu arriba a l'extrem 

de ser determinant ja que podem fins i tot fer malbé del tot l'altaveu o l'amplificador.

El més habitual són els altaveus de 8 W però també és freqüent trobar-ne de 6 o 4 W a 

baixa impedància, o bé d'alta impedància per a línies de 100, 70 o 50 volts.

A baixes impedàncies hem de fer servir altaveus d'una capacitat d'absorció de potència 
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superior a la subministrada en pic per l'amplificador a la impedància corresponent. Ha de 

quedar clar que, a menor impedància, l'amplificador dóna major potència; no sent, aquesta, 

una relació lineal. Els fabricants en gairebé cap cas recomanen connectar configuracions de 

menys de 2 ohms.

La línia de 100 volts s'utilitza en instal.lacions d'avís i música ambiental, on les línies són 

llargues ja que, degut a la seva impedància, redundarien en una pèrdua significativa de 

potència lliurada als altaveus. En aquests sistemes es sol usar un transformador a la sortida 

de l'amplificador que modifica la impedància de sortida. Els altaveus no vénen designats 

aquí per la seva impedància, sinó per la potència absorbida al voltatge corresponent. És 

fàcil deduir-ne el valor a partir de la llei de Watt de l'equació (2).

Potència lliurada = V² / Z (2)

, on:

· V és el voltatge de línia i Z la impedància.

Figura 13.8  Connexió en sèrie i en paral·lel de 2 altaveus
a un amplificador de potència 5

Així, si connectem un altaveu de línia de 100 V de 25 Ω, veiem que la seva 

P=(100·100/25) w, és a dir, de 400 w.

En el cas d'alta impedància hem d'evitar com sigui que la suma de les potències dels 

altaveus superi la de l'amplificador, ja que podriem fer-lo malbé.

3.1  Moviment de la membrana

Si observem la fórmula (3), podem observar quina és la potència màxima que pot suportar 

un altaveu encastat en una caixa acústica segellada. Podem observar que la potència 
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màxima suportable és proporcional a la freqüència de reproducció de so, al desplaçament 

màxim del diafragma de l'altaveu i a la mida que tingui, aquest diafragma. És a dir, com més 

altes siguin les freqüències de reproducció i com més gran dimensions i desplaçament tingui 

el diafragma de l'altaveu, més potència podrà suportar.

SPL=
2πφ cfx

√2
⋅sin π {√( R⋅ f

c )
2

+( r⋅f
c )

2

− r⋅f
c } (3)

, on:

· SPL: Sound Pressure Level, o nivell de pressió sonor (NPS), mesurat en 

  dB

· φ: densitat de l'aire

· c: velocitat de propagació del so a l'aire

· f: freqüència sonora de reproducció

· x: desplaçament màxim del diafragma de l'altaveu

· R: radi del diafragma de l'altaveu

· r: distància respecte a l'altaveu a la que s'obté el valor de SPL 

     (normalment  és a un metre)

Així doncs, hem d'anar amb compte de no utilitzar potències excessives que ens puguin 

danyar l'altaveu (al superar-se el desplaçament màxim del diafragma).

4  Corba d'impedància de l'altaveu

La impedància és l'oposició al pas del corrent altern. En un altaveu, la impedància és 

diferent per a cada freqüència, de manera que els fabricants publiquen "corbes 

d'impedància". Aquestes corbes ens donen una idea de la impedància nominal de l'altaveu i 

de la seva impedància mínima, així com de les seves característiques de ressonància. Per 

exemple, un altaveu de con a l'aire mostrarà un pic d'impedància a la freqüència de 

ressonància.

4.1  Impedància i resistència

Si mesurem un altaveu amb un multímetre ens donarà una lectura diferent, normalment 

petita, que la impedància nominal de l'altaveu. Per exemple, un altaveu de 8 ohm podrà 

donar-nos una lectura de 6 ohm. La raó d'aquestes diferències és que el multímetre mesura 

la resistència, no la impedància. La resistència és l'oposició al pas del CC o corrent continu 

(en anglès, direct current o DC) i té un únic valor, mentre que la impedància és l'oposició al 

pas del corrent altern o CA, per la qual cosa està en funció de la freqüència i té tants valors 
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com freqüències d'ús.

El multímetre és vàlid per a una resistència de les que es fan servir en els filtres passius o 

en els circuits electrònics, ja que la seva impedància no varia amb la freqüència. No obstant 

això, no és vàlid per a un altaveu, ja que la seva impedància varia amb la freqüència.

Podriem dir que, d'alguna manera, la resistència és la impedància per a una freqüència de 0 

Hz, ja que els 0 Hz corresponen a la freqüència del corrent continu.

Igual que una resposta en freqüència, una corba d'impedància té magnitud i fase. Evitarem 

complicar massa aquest punt i ens centrarem en la magnitud.

Figura 13.9  Corbes d'impedància per a un altaveu amb
diferents caixes acústiques 6

Al gràfic de la figura 13.9 podem veure la magnitud una corba d'impedància de color vermell 

(Fs) que correspon a un altaveu de con “a l'aire” (sense caixa acústica), i una altra corba 

(Fb) corresponent al mateix altaveu però que està encapsulat en una caixa passiva de dues 

vies amb recinte de tipus bass-reflex. Tots dos tindrien una impedància nominal de 8 ohm. 

La línia recta verda representaria una resistència de 8 ohm idealment plana per a tot el rang 

de freqüències. Podem comprovar com la impedància varia en funció de la freqüència, i com 

pot caure de vegades per sota de la impedància nominal. En el cas de l'altaveu a l'aire (línia 

vermella), la impedància cau fins a 6 ohm a 200 Hz.

4.2  Mesura de la impedància

Per mesurar la corba d'impedància necessitem un analitzador de laboratori que ens ho 

permeti. Aquests poden ser de sinusoide d'escombrada (van mesurant la impedància en 

totes les freqüències a mesura que les van escombrant) o bé utilitzar senyal de soroll (en 

aquest cas mesuren tota la corba d'una sola vegada).

Existeixen també mesuradors portàtils d'impedància per a instal·ladors. Aquests incorporen 
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un generador de freqüències, normalment a 1 kHz (a vegades, també a més freqüències) 

que permet una lectura de la impedància a aquestes freqüències concretes. Si el fabricant 

ens proporciona el valor de la impedància a aquesta freqüència, o bé ho mirem a la corba 

d'impedància, podrem comprovar si hi ha irregularitats en la línia d'altaveus, comparant el 

valor que, teòricament, hauriem d'obtenir amb el que ens proporciona el mesurador.

4.3  Paràmetres que s'extreuen de les corbes d'impedància

Existeixen multitud de paràmetres que es calculen utilitzant corbes d'impedància. Per 

exemple, els paràmetres Thiele-Small, molt importants a l'hora de dissenyar una bona caixa 

acústica, s'extreuen habitualment de corbes d'impedància.

El paràmetre més bàsic que podem extreure de la corba d'impedàncies d'un altaveu de con 

a l'aire (corba vermella) és la freqüència de ressonància (Fs), és a dir, la freqüència on es 

produeix el pic d'impedància. En l'altaveu posat com a exemple a la figura anterior, aquesta 

freqüència és de 34 Hz.

La corba blava mostra la resposta d'impedància d'una caixa passiva de dues vies amb 

recinte bass-reflex. D'ella podem calcular la freqüència de sintonia de la caixa (Fb), que 

correspon a la vall entre els dos pics de la zona de baixos. En aquest cas, la caixa està 

sintonitzada a 50 Hz.

5  Circuit equivalent d'un altaveu dinàmic

A partir de les característiques físiques d'un altaveu dinàmic, podriem arribar a diferenciar-

ne tres parts:

· Conjunt elèctric: conformat per la inductància i la resistència de la bobina (Le i Re, 

  respectivament).

· Conjunt mecànic: conformat per la massa de la bobina i el diafragma (Mmd), i per 

  l'efecte de l'elasticitat -o compliància- i la resistència de la suspensió (Cms i rms, 

  respectivament).

· Conjunt acústic: conformat pel diafragma en moviment i qualsevol càrrega   

  associada a ambdós costats. En el cas d'un bafle de recinte tancat, la impedància 

  de radiació del conjunt mecànic és: Zmr = 1 / rmr ; on: rmr és la mobilitat de la   

  radiació.
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Per tal d'analitzar aquestes característiques físiques de l'altaveu dinàmic, Thiele i Small van 

elaborar una sèrie de paràmetres a partir d'un circuit equivalent de l'altaveu dinàmic, tal com 

mostra la figura 13.10.

Figura 13.10  Circuit equivalent d'un altaveu de bobina mòbil 7

D'aquest circuit de la figura 13.10, direm que:

· Lces: és la inductància elèctrica deguda a l'elasticitat de la suspensió.

· Cmes: és la capacitància elèctrica deguda a la massa de l'altaveu i a la càrrega de 

  l'aire de radiació.

· Res: és la resistència elèctrica deguda a les pèrdues en la suspensió de l'altaveu.

En aquest esquema de la figura 13.10 no s'ha inclòs la impedància mecànica de radiació. 

Això és degut a que aquesta impedància és menyspreable a freqüències baixes. Tot i així, 

Le també és menyspreable a baixes freqüències

6  Recintes acústics (bafles)

Ja hem vist, doncs, que la freqüència de ressonància d'un altaveu (fs) depèn inversament de 

la massa mòbil i de l'elasticitat de la suspensió. Com més massa mòbil i "rigidesa" en 

l'elasticitat, menor freqüència de ressonància. Aquest paràmetre es pot veure modificat per 

les caixes acústiques (també anomenades recintes acústics o bé bafles). Bàsicament hi ha 

dos tipus de caixes acústiques:

· Una caixa tancada hermèticament, que ens augmentaria la "rigidesa" de la   

  suspensió i, per tant, també ens faria augmentar la fs, (la qual ja no seria fs, sino 

  fb).
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· Quan l'altaveu té una caixa oberta, la massa d'aire continguda en la caixa actua de 

  llast, i fb baixa de valor.

fb és la freqüència de sintonia del bafle, la qual vindria a ser la freqüència de ressonància de 

l'altaveu dins de la caixa acústica.

L'ús de caixes acústiques ens ajudarà a suprimir el fenomen de curtcircuit acústic (veure la 

figura 13.6) i ens eliminarà la freqüència de ressonància de l'altaveu (amb l'establiment de la 

freqüència de sintonia del bafle). Al gràfic de la figura 13.9, es pot veure aquesta supressió 

de fs amb el conseqüent establiment de fb.

Per absorvir la màxima quantitat de so de l'ona posterior de l'altaveu, es fan servir materials 

absorvents de so a l'interior de les caixes acústiques. Entre aquests materials tenim la fibra 

de vidre, la cel·lulosa o la llana de roca. Aquests materials absorveixen molt bé les ones 

acústiques de mitjana i alta freqüència, però les de baixa freqüència no s'absorbeixen tan 

bé.

Algunes teories sobre la construcció de caixes acústiques, diuen que cal evitar les caixes 

amb angle recte, ja que l'ona del darrere de l'altaveu reflecteix contra els panells posteriors 

produint curtcircuits acústics.

A l'interior de les caixes acústiques, és molt freqüent de muntar-hi diversos altaveus dintre 

de la mateixa caixa. El més habitual és trobar o bé 2 altaveus (un per les freqüències 

mitjanes-altes i l'altra per les mitjanes-baixes), o bé tres (un per les baixes frequències 

-woofer-, un altre per les mitjanes i un altre per les altes -tweeter-).

Sigui quin sigui el número d'altaveus encastats dins de la caixa acústica, l'ordre de 

col·locació d'aquests serà posant els d'altes freqüències a la part superior de la caixa i el de 

baixes freqüències a la part baixa.

Això és degut a que les altes freqüències s'absorbeixen i es reflecteixen molt fàcilment per 

les persones (pel què s'intenta posar els altaveus d'altes freqüències per sobre de les 

alçades de les persones i dels obstacles en general), mentre que les baixes freqüències 

poden tenir difraccions amb segons quins obstacles es trobin i proseguir el seu camí (així 

aconseguirem que el so arribi el màxim de lluny possible).

Anem a veure amb més detall uns quants tipus de caixes acústiques bastant utilitzats.

6.1  Caixa segellada

Aquest ve a ser el model de caixa tancada. És el tipus de caixa més bàsic. Consisteix en 
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una caixa plena de material absorbent. La qualitat del segellat influeix en la qualitat final del 

so.

Figura 13.13  Caixa acústica segellada 9

És un volum d'aire tancat, de manera que la fb serà sempre més gran que fs. Per a utilitzar 

aquest tipus de caixa, convé tenir altaveus amb una fs baixa.

Aquest tipus de caixa té l'avantatge de que no ocupa gaire espai, i que absorbeix el so 

indesitjat força bé.

Com a inconvenients, té que la freqüència de tall a partir de la que s'absorbeix el so no és 

molt baixa. A més, l'aire contingut en la caixa, a gran SPL, actua com una molla i es generen 

altes distorsions de so.

6.2  Caixa bass-reflex

És el tipus de caixa més utilitzat, juntament amb la caixa segellada. Consisteix en una caixa 

tancada parcialment plena de material absorbent, però amb un tub (port) amb sortida a 

l'exterior.

Aquest tub té la funció de fer de resistència entre l'aire de l'interior i el de l'exterior. Degut a 

l'elasticitat de l'aire i a la resistència al passar a través del conducte, es conté la sortida i 

entrada d'aire i no es cancel·len les baixes freqüències, sinó que es reforcen.
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Figura 13.14  Caixa acústica de tipus bass-reflex 10

En aquesta mena de caixa acústica podem observar-hi dos fenòmens oposats: 1)  una caixa 

oberta i, 2)   una resistència unida a un volum d'aire, que s'aproxima a un volum tancat. Això 

fa que, segons el disseny que tingui, aquest model de caixa bass-reflex pugui tenir una fb o 

bé superior o bé inferior a fs.

Els avantatges són el seu bon rendiment i extensió en greus i la seva capacitat per manejar 

grans SPL sense distorsió.

Els problemes són que el pendent d'atenuació és molt alt, i que quan es treballa per sota de 

la freqüència de tall de la caixa, l'aire contingut en el conducte ja no actua com a resistència, 

i l'altaveu actua com si estigués funcionant a l'aire lliure. Això pot causar que es sobrepassi 

l'excursió màxima del diafragma i que es trenqui l'altaveu.

6.3  Caixa amb radiador passiu

Inventat per la casa Celestion, és una variant de la caixa de tipus bass-reflex. Consisteix en 

una caixa bass-reflex en la qual s'ha substituït el port per un radiador passiu.

Un radiador passiu és com un altaveu, però sense imant i sense bobina. Només té el xassís, 

la suspensió i el diafragma. La seva missió és la de deixar passar als greus que es creen a 

l'interior de la caixa.
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Figura 13.15  Caixa acústica amb radiador passiu 11

Es tracta que fer que el radiador passiu ofereixi la mateixa resistència a l'aire que el port 

d'un sistema bass-reflex.

El rendiment d'aquestes caixes és menor que el dels bass-reflex, ja que a la freqüència de 

ressonància del radiador es produeix una disminució en la resposta (actuant com si fos un

filtre notch). A més, el cost econòmic del radiador és superior al del tub de les caixes bass-

reflex.

Els avantatges són els mateixos que els de les caixes bass-reflex.

6.4  Caixa ELF

ELF és l'acrònim de Extended Low Frecuency. És un tipus de caixa conegut des de fa 

temps, si més no en el seu principi de funcionament, però no es va començar a fer servir 

fins a l'aparició dels subwoofer actius per equips de home cinema. Tot i així no està molt 

estesa per les seves serioses restriccions, tot i tenir un avantatge molt important

Consisteix en una caixa segellada amb un volum molt menor que el necessari. Això fa que 

la resposta decaigui a freqüències de 100 o 150 Hz cap amunt, la qual cosa no fa apta 

aquesta mena de caixa per a sub-woofers. Però mitjançant una correcció activa, aquesta 

resposta es pot deixar plana fins a una determinada freqüència.

Normalment una caixa es considera utilitzable a partir de la freqüència de sintonia (fb), però 

a aquest tipus concret de caixa se'l fa treballar desde fb cap a freqüències menors. Aquí 
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l'aire redueix l'elasticitat, equival a una suspensió més rígida i la freqüència de sintonia de la 

caixa augmenta; per això, amb un altaveu amb, per exemple, una fs = 40Hz podem 

aconseguir d'otenir un valor de fb = 100Hz.

Els avantatges són que aquesta caixa acústica ocupa un espai molt reduït, i que l'eliminació 

de l'ona produïda per la part posterior es produeix per la pròpia elasticitat de l'aire. D'altra 

banda, l'elasticitat de l'aire contingut i l'alt desplaçament de la membrana fan que la distorsió 

sigui alta. Les limitacions de potència obtenibles per aquesta mena de caixa acústica, també 

són força inconvenients.

6.5  Caixa passa-banda

Les caixes pasa-banda (o caixes de càrrega simètrica) consisteixen en una caixa amb una 

paret interior en la que es troba l'altaveu. En un dels costats hi ha una sub-caixa de tipus 

bass-reflex i en l'altre, pot haver-hi o bé una sub-caixa també de tipus bass-reflex o una sub-

caixa segellada.

Figura 13.16  Caixa acústica passa-banda de 4rt ordre 12

S'han fet molt populars sobretot en els sistemes de Home Cinema que consten de sub-

woofer en caixa passa banda i cinc satèl·lits d'aguts i mitjans. El problema d'aquests 

sistemes és la baixa consistència del so, sobretot en espais grans, on no s'arriba a percebre 

una homogeneïtat en el so.

La resposta d'aquest tipus de caixa es limita a un ample de banda concret. Per això se li diu 

caixa passa-banda. Aquestes caixes han d'estar molt bé construïdes perquè la pressió en el 

seu interior pot arribar a ser molt gran.

Un dels desavantatges que té aquest tipus de caixa és que ella mateixa actua com a 

ressonador de Helmholtz, pel que és habitual tenir la impressió de que només se sent una 
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freqüència.

El volum d'aire contingut en cada sub-caixa actua com una massa mòbil, que fa baixar la 

freqüència de sintonia fb. Amb un altaveu amb, per exemple,  una fs = 40 Hz, es pot arribar a 

obtenir una fb = 25 Hz, el que proporciona una extensió en greus molt important.

Com a inconvenients d'aquesta mena de caixa acústica, a part de l'efecte ressonador de 

Helmholtz, tenim una eficiència baixa i una resposta temporal dolenta (el senyal pateix 

retards molt llargs).

6.6  Caixa oberta

La caixa acústica oberta consisteix en una taula amb un forat on es situa l'altaveu. La seva 

única funció és impedir el curtcircuit acústic. Mentre que la forma de la radiació sonora de 

les altres caixes acústiques és no-direccional (una esfera amb l'altaveu al centre o en un 

extrem, depenent de la freqüència), aquesta caixa és direccional. La forma de la seva 

radiació és estranya, ja que radia tant per la part posterior com per la part anterior de 

l'altaveu. És com la superfície de revolució produïda al rotar un 8 per el seu eix vertical, però 

l'eix està en posició horitzontal i és perpendicular al pla de la taula, tal i com es pot apreciar 

a la figura 13.17.

Figura 13.17  Caixa acústica oberta -o altaveu de dipol- simple i en forma de H,
més el seu patró dipolar de radiació acústica 13

A diferència dels altres tipus de caixes acústiques, aquesta no té cap problema de 

ressonància, ja que no hi ha parets contra les que pugui ressonar. La conseqüència és que 

el so és molt pur, donant sensació sonora d'espai i de llibertat, en comptes de la compressió 

habitual dels altres tipus de bafle. Un altre avantatge que té és que les interaccions amb la 
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sala on s'hagi d'audicionar un altaveu amb aquesta mena de bafle són mínimes, ja que les 

zones on hi ha pressió sonora són petites en comparació amb les dels altres tipus de caixa.

fs = fb, com si estigués sonant a l'aire lliure però sense curtcircuit acústic.

El problema que té aquest tipus de caixa és que el tauler necessari per impedir el curtcircuit 

acústic ha de ser molt gran, si es volen obtenir bons resultats. Això és degut a que la 

longitud del plafó que ens farà de caixa acústica coincidirà amb la longitud d'ona auditiva a 

partir de la qual tindrem pèrdues. Es pot mirar de corregir amb un sistema actiu d'altaveu o 

utilitzant altaveus que permetin excursions de diafragma foça elevades.

6.7  Caixa de laberint acústic

No hi ha gaires models comercials d'aquest tipus de caixa. Consisteix en una caixa que 

conté un circuit en forma de tub llarg -a l'interior de la mateixa caixa-, i que està plena de 

material absorbent que elimina l'ona produïda per l'interior del diafragma de l'altaveu. Per les 

propietats dels tubs, quan el diàmetre és major que la longitud d'ona, l'ona es comporta com 

una ona plana que es desplaça guiada pel tub, i no es creen ones estacionàries. Així, si 

l'altaveu està tallat a freqüències suficientment baixes, aquest tipus de "caixa" està lliure de 

coloració i de ressonància.

De fet, es tracta d'una caixa tancada, però amb un volum d'aire molt gran que no influirà en 

l'elasticitat del mateix. Així doncs,  fs serà molt semblant a fb.

En un disseny general, per a un SPL alt, pot passar que no tota l'ona s'absorbeixi, i part 

d'aquesta es vegi reflectida al final del laberint. Per això la longitud del laberint ha de ser 1 / 

4 de la longitud d'ona de la fs de l'altaveu perquè, si això es produeix, troba un reforç i no 

pas una cancel·lació.

Figura 13.18  Caixa de laberint acústic 14

Els problemes que presenta aquesta mena de caixa és que és de grans dimensions, amb 

molts materials absorbents i gran complexitat estructural interior.
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6.8  Caixa de botzina

Un altaveu de botzina és un sistema d'altaveus amb una botzina integrada a la sortida del 

diafragma de l'altaveu per tal de direccionar i millorar l'acoblament del so amb l'aire. Aquesta 

botzina ens pot ajudar a controlar la dispersió dels sons de freqüències altes. La teoria 

matemàtica d'acoblament de botzina està ben desenvolupada. Bàsicament, com més altes 

són les freqüències amb les que juga l'altaveu, més petites són les dimensions de la 

botzina.

Figura 13.19  Esquema de l'altaveu de botzina 15

Moltes vegades, l'altaveu de botzina compta amb el que es coneix en el món del so, com a 

motor de compressió. El que fa el motor de compressió és oferir una obertura -a la que 

s'encasta la botzina- més petita que la superfície del diafragma de de l'altaveu, de manera 

que l'aire queda comprimit i el so resultant obté eficiències més elevades.  

6.9  Botzina d'entrada múltiple

La botzina d'entrada múltiple (o botzina de sinergia) utilitza diversos altaveus muntats sobre 

la botzina. Com més altes són les freqüències de reproducció de l'altaveu, més aprop de 

l'àpex haurà de tenir la ubicació, tal com es mostra a la figura 13.19. Aquest tipus de caixa 

acústica, a més de poder-nos oferir una bona uniformitat en la intensitat del so a diferents 

freqüències, ens pot ajudar a tenir sota control les ones transitòries que es puguin 

ocasionar.
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Figura 13.20  Caixa acústica de botzina d'entrada múltiple 16

6.10  Tapped horn

En aparença, la caixa acústica de tipus tapped horn, deriva del disseny de tipus passa-

banda, però el seu funcionament és molt més eficaç i complex.

Bàsicament, aquesta tecnologia aprofita les radiacions davantera i posterior de l'altaveu

mitjançant la geometria del recinte. Així aconsegueix que les dues radiacions es sumin. El 

resultat és que dupliquem virtualment la superfície de radiació de l'altaveu.

Figura 13.21  Exemple de sub-woofers en caixes acústiques
de tipus tapped horn 17
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Aquest tipus de disseny està especialment indicat per a altaveus de freqüències molt baixes 

(sub-woofers).

6.11  Línia de transmissió

Possiblement seria el millor tipus de caixa acústica que existís si no fos perquè no s'han 

trobat els materials adequats que permetin "plegar-la" -per a què no ocupi tant d'espai-, 

mantenint totes les seves característiques.

Figura 13.22  Caixa de línia de transmissió acústica 18

Aquest tipus de caixa, a l'igual que l'anteriorment vist, també es basa en la propietat de que 

en els tubs no hi ha ressonància. Però en aquest cas, l'ona creada per la part posterior del 

diafragma, sí que s'utilitza per alguna cosa: contribueix a reforçar les baixes freqüències 

posant en fase les ones anteriors i posteriors del diafragma.

Té molts avantatges: és una caixa acústica, teòricament, lliure d'ones estacionàries; la seva 

suau atenuació de freqüències a partir de fb pot gestionar còmodament grans nivells de 

SPL, i no s'arriba a sobrepassar l'excursió màxima de la membrana tan fàcilment com amb 

les caixes de tipus bass-reflex. La seva resposta temporal és molt bona i crea poca distorsió 

a alts nivels de SPL. L'extensió en greus també és molt bona.
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El gran inconvenient que presenta és que necessita ser construida amb unes dimensions 

molt grans, pel què el gast econòmic en material és més que considerable. Aquest és el 

motiu pel què, a la prácitca, no es comercialitzen.

7  Causes d'avaria als altaveus

Les causes d'avaria d'un component es poden dividir entre tèrmiques i mecàniques.

Les causes de la fallada tèrmica d'un component poden ser:

· Excés de potència d'entrada.

· Senyals fora de la banda passant (ràdio-freqüències, freqüències infrasòniques). 

  L'energia que no es converteix en so es converteix en calor.

· Retall (clip) de l'amplificador. La causa més comuna d'error tèrmic.

· Corrent continu lliurat per l'amplificador. Cas poc habitual en els amplificadors   

  professionals d'avui dia.

· Excessiva equalització, principalment d'aguts, ja que en aquesta zona de   

  freqüències els components tenen una eficiència molt baixa i generen molta calor.

Per prevenir els errors tèrmics, hem d'evitar retallar l'amplificador de potència i assegurar-

nos que només envia a l'altaveu aquelles freqüències que aquest pot reproduir, utilitzant 

filtres passa-altes i/o passa-baixes, per limitar la banda de freqüència que alimenta l'altaveu.

Les causes de l'avaria mecànica es deuen a l'excessiu moviment de l'altaveu. L'altaveu té 

més excursió (moviment cap endavant i cap enrera) quan més baixa és la freqüència. Això 

vol dir que un senyal amb una freqüència prou baixa i amb el nivell suficient, pot treure la 

bobina mòbil de l'entreferro, amb el conseqüent dany de la bobina, que probablement 

fregarà, i possiblement acabi també tallant-se o curtcircuitant-se. En els casos més extrems, 

el suport de la bobina picarà la peça polar inferior i es deformarà. Per prevenir fallades 

mecàniques, no hem d'utilitzar senyals per sota de la banda d'ús del component o caixes, i 

fer servir un amplificador que tingui la potència adequada.
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2.6  AMPLIFICADORS DE POTÈNCIA

L'amplificador de potència o, simplement, amplificador és l'aparell que produeix l'energia 

(potència) necessària per tal d'excitar els altaveus i que, aquests, produeixin un so audible. 

Per tant, és un dels principals components d'un sistema d'àudio. La seva situació a la 

cadena d'àudio està entre les fonts de senyal (micròfons, reproductors de CD...) i els 

altaveus.

1  Introducció

El senyal que produeix una font sonora sol ser d'entre uns milivolts i un volt (depenent del 

micròfon que utilitzem per captar el senyal). Aquest senyal s'introduirà als previs on s'ha 

d'ajustar i acondicionar a un nivell adequat. A continuació, el senyal arribarà a l'etapa de 

potència, on s'elevarà fins a les desenes de volts que són necessaris per tal d'excitar els 

altaveus.

Figura 14.1  Senyal a l'entrada (esquerra) i a la sortida (dreta) d'un amplificador de potència
en relació a la seva amplitud de voltatge en funció del temps 1

A la figura 14.1 podem veure com l'amplificador augmenta la tensió (V) del senyal sense 

pertorbar la forma d'ona. A més, subministra gran quantitat de corrent (I).

L'amplificador de potència, a països com per exemple Espanya, també se l'anomena etapa 

de potència. Ara bé, hem de conèixer una petita diferència fàctica que existeix entre el que 

es coneix com a amplificador i el que en realitat és una etapa de potència. Si bé és cert que 

són termes per denominar un mateix concepte, en realitat, un amplificador és la suma d'una 

etapa de potència més els seus previs i altres acondicionadors de senyal que pugui tenir. 
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Això ho podrem entendre més bé a partir de la figura 14.2.

Figura 14.2  Per amplificador de potència s'entén tot
el conjunt exceptuant l'altaveu de la dreta 1

Però, què és cada una d'aquestes etapes de què es compon un amplificador? Anem a 

explicar-ho breument:

· Control d'entrada: és el punt a on arriba el senyal d'entrada. Aquesta secció defineix la 

impedància d'entrada de l'aparell i és on es selecciona el nivell d'amplificació desitjat. 

Augmenta una mica la tensió del senyal d'entrada abans de passar-la al driver. Els 

comandaments que controlen la potència de sortida treballen sobre aquesta etapa.

· Driver o excitador: és l'encarregat d' "excitar" l'etapa de potència. Per a això amplifica el 

senyal que rep del control d'entrada, elevant molt el seu voltatge abans de passar-lo a 

l'etapa de potència.

· Etapa de potència o de sortida: per la seva importància dóna nom a tot el conjunt. És 

l'encarregada de dotar de potència al senyal. El senyal que rep té molt voltatge, però molt 

poca intensitat. Aquesta etapa és la que proporciona diversos ampers d'intensitat de corrent 

elèctric al senyal, però augmenta ben poc el voltatge que portava des del driver. Juga amb 

tensions i corrents molt elevades i és la que més recursos energètics demanda a la font 

d'alimentació (és a dir, és l'etapa que més energia consumeix). Aquesta és l'etapa de sortida 

i, per tant, la que "ataca" a l'altaveu -o altaveus-.

· Font d'alimentació: és un dispositiu que adapta l'electricitat de la xarxa elèctrica general 

(la de l'endoll), perquè pugui ser utilitzada per les diferents etapes. Com la de la figura 14.2, 

aquestes fonts d'alimentació solen ser simètriques (és a dir, que cap dels conductors està 

connectat a massa). Ha de ser prou potent per poder abastir a l'etapa de sortida de tota 

l'energia que necessita en cas d'estar emprant-se l'aparell a plena potència. Un punt feble 

de les etapes de potència sol ser la font d'alimentació, que no pot abastir correctament a 

l'etapa de sortida. Una etapa de potència estèreo ha de duplicar les tres etapes (entrada, 

driver i sortida) i pot utilitzar una font d'alimentació per a tots. Els equips estèreo de qualitat 
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incorporen dues fonts d'alimentació, una per canal.

· Proteccions: les etapes de potència actuals incorporen diverses mesures de protecció 

contra avaria, que són més o menys sofisticades en funció de la qualitat i cost de l'equip. 

Aquestes proteccions poden ser, des del típic fusible, fins a dispositius actius de control de 

potència. Les proteccions que es poden trobar normalment són:

· Protecció electrònica contra curtcircuit i circuit obert.

· Protecció tèrmica per transistors de sortida i transformador.

· Protecció contra tensió contínua.

· Protecció contra sobrecàrrega.

· Protecció contra transitori d'encesa.

A més solen incorporar un llum d'avís de protecció activada i una altra de clipping (clipeig o 

retall), que s'encén en els pics de senyal quan l'etapa de potència s'està començant a 

saturar i corre perill d'avaria o de que salti alguna protecció que la deixi fora de 

funcionament per un temps (normalment, fins que es refredi prou).

2  Estructura completa d'un amplificador

S'ha de tenir en compte que els amplificadors comercials consten d'una o més fonts 

d'alimentació i de previs (com els controls de balanç, de greus, d'aguts, de volum i altres). 

Després li toca el torn a l'etapa de potència. En cas de que hi hagi un control digital, el 

selector de canal pot anar inclòs en aquesta part, tot i que també pot ser mecànic. Un extra 

que s'ha estès a gairebé la pràctica totalitat dels amplificadors és el comandament a 

distància, la qual cosa, com s'ha de suposar, no és indispensable per a aquests equips, sinó 

que el que ofereixen és una major comoditat de manipulació per a l'usuari.

S'ha vist per ara tot el que els fabricants d'amplificadors comercials ofereixen al mercat 

però, quina és l'equipació mínima que necessita un amplificador de potència per a poder 

funcionar? Bé doncs, el mínim necessari que ha de tenir perquè pugui funcionar un 

amplificador és:

· Font d'alimentació.

· Control de volum.

· Pre-amplificador (previ).

· Etapa de potència.

L'esquema més normal d'un amplificador vindria a ser el de la figura 14.3.
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Figura 14.3  Esquema general dels amplificadors d'àudio 2

· La font d'alimentació és l'encarregada de transformar la tensió d'alimentació

  en les diferents tensions de treball que necessita l'amplificador

  per a poder treballar correctament. Hi ha tres parts diferenciades dins de la

  font d'alimentació: el transformador d'alimentació, el rectificador i

  els filtres.

· El control de volum i el balanç sol fer-se utilitzant un potenciòmetre.

  Un dels avantatges que ofereix és que no pot afegir distorsió harmònica

  al senyal, encara que per contra presenta el desavantatge de que pot afegir-hi

  soroll.

· La distorsió, l'equalització i efectes com la reverberació s'afegeixen

  al senyal bàsic del nostre instrument en el pre- amplificador (o previ). A causa   

  d'això, més d'un 50 % del caràcter del so de l'amplificador depèn del disseny   

  d'aquest pre-amplificador. En la majoria dels amplificadors d'alta gamma no   

  s'inclou cap mena d'equalitzador, ja que s'entén que, a aquest nivell, qualsevol 

  equalització del so, per evitar reverberacions i per ajustar el so al gust personal, ha 

  de fer-se als altaveus.

· Cal tenir molt en compte l'etapa de potència, ja que és la més important. Aquí és 

  on es produeix l'augment d'intensitat del corrent.
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L'immensa majoria de vegades, a la sortida de l'etapa de potència, una part del senyal es 

retorna a l'inici del procés de pre-amplificació en forma de realimentació negativa per tal 

d'estabilitzar el senyal: millora l'ample de banda i disminueix les distorsions armòniques i 

d'intermodulació (veure els punts 4.2.3 i 4.2.4 d'aquest mateix capítol). Aquesta 

realimentació negativa s'aplica prèviament al guany de voltatge en l'etapa diferencial  

d'entrada, tal com s'indica a la figura 14.4:

Figura 14.4  Diagrama de flux simplificat d'un amplificador de potència 2

Aquesta etapa diferencial d'entrada, ens proporciona un cert guany, rebuig a l'arrissat de la 

font d'alimentació i fa que la realimentació sigui més eficient.

Fixem-nos que si comparem l'esquema mostrat a la figura 14.2 i el mostrat a la figura 14.4, 

l'etapa diferencial d'entrada ve a ser el mateix que el control d'entrada, l'etapa de guany en 

voltatge és el produit pel driver i l'etapa de potència és el mateix que l'etapa de sortida.

Però, quin és l'objectiu de disseny que es persegueix realitzant un amplificador d'aquest 

tipus? L'objectiu del disseny és que la qualitat del so sigui la major possible, amb una 

mínima distorsió i un nivell de soroll molt baix.

El motiu pel qual es produeix la distorsió és degut al temps que triga el senyal des que entra 

a l'etapa diferencial fins que es reintrodueix per la realimentació, i també pel TID (veure el 

punt 4.2.5 d'aquest mateix capítol). El disseny ha de ser el més simple possible, sense 

renunciar a res necessari. El mètode d'afegir diverses etapes de guany per aconseguir que, 

aquest, sigui desorbitat, i el factor de realimentació també, per tal de reduir la distorsió 

harmònica (veure el punt 4.2.3 d'aquest mateix capítol), dóna com a resultat una qualitat de 

so molt pobre. Així doncs, la tendència a minimitzar el número d'etapes en què es divideix 

un amplificador de potència s'està imposant, pel què, últimament, es dissenyen molts 

d'aquests amplificadors amb tan sols 3 etapes bàsiques (etapa diferencial d'entrada, guany 

en voltatge i etapa de sortida).
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3  Potències

Primerament, i degut a les freqüents confusions que comporta saber la potència real d'un 

amplificador de potència (a causa de les estratègies comercials que adopten moltes de les 

empreses fabricants), definirem què és el valor RMS del què tant presumeixen nombrosos 

fabricants.

3.1  Valor quadràtic mitjà (RMS) i Potència mitjana

En matemàtiques, la mitjana quadràtica, valor quadràtic mitjà o RMS (de l'anglès root mean 

square) és una mesura estadística de la magnitud d'una quantitat variable. Pot calcular-se 

per a una sèrie de valors discrets o per a una funció de variable contínua. El nom deriva del 

fet que és l'arrel quadrada de la mitjana aritmètica dels quadrats dels valors.

De vegades la variable pren valors positius i negatius, com passa, per exemple, en els 

errors de mesura. En aquest cas pot ser interessant obtenir una mitjana que no reculli els 

efectes del signe (positiu o negatiu). Aquest problema es resol mitjançant l'anomenada 

mitjana quadràtica. Consisteix a elevar al quadrat totes les observacions (així els signes 

negatius desapareixen), a obtenir després la seva mitjana aritmètica i a extreure, finalment, 

l'arrel quadrada de la mitjana per tornar a la unitat de mesura original.

La mitjana quadràtica per a una col.lecció de N valors {x1, x2, ... , xN} ve donada per la 

fórmula (1):

xRMS=√x1
2+x2

2+· ··+X N
2

N
=√1N ∑

i=1

N

x i
2 (1)

Per a una funció de variable contínua f(t) definida sobre l'interval  T1 ≤ t ≤ T2 ve donada per

l'expressió (2):

xRMS=√ 1
T 2−T 1

∫
T 1

T 2

[ f (t)]2dt (2)

La mitjana quadràtica, entre d'altres usos, s'aplica per al càlcul de valors eficaços en física i 

enginyeria.

En electricitat i electrònica, en corrent altern, a l'arrel quadrada del valor quadràtic mitjà d'un 

corrent variable rep el nom de valor eficaç i es defineix com el valor d'un corrent 

rigorosament constant (corrent continu) que al circular per una determinada resistència 
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òhmica pura produeix els mateixos efectes calorífics (igual potència dissipada) que aquest 

corrent variable (o corrent altern). El valor eficaç d'un corrent sinusoïdal es mesura pel calor 

que proporciona una resistència quan passa el corrent per ella, i és equivalent al mateix 

calor que subministraria una font de corrent continu sobre aquesta resistència. Al ser 

l'intensitat d'aquest corrent variable una funció contínua i(t) es pot calcular a partir de la 

fórmula (2) anterior:

I ef =√1T ∫
T0

T +t0

i 2( t )dt (3)

Aquesta expressió és vàlida per a qualsevol forma d'ona, sigui aquesta sinusoïdal o no, sent 

per tant aplicable a senyals de radiofreqüència i d'àudio o vídeo.

En el cas d'un corrent altern sinusoïdal (com ho és, amb força aproximació, la de la xarxa 

elèctrica) amb una amplitud màxima o de pic Imàx. , el valor eficaç Ief  és:

I ef =
I màx.

√2
(4)

El voltatge eficaç Vef , és:

V ef =
V màx.

√2
(5)

Parlar de potència eficaç seria inapropiat. Es parla, més aviat, de potència mitjana. Aquesta 

potència mitjana ve definida a partir dels valors eficaços de voltatge i intensitat:

Pmitjana=V ef⋅I ef (6)

La potència màxima ens ve definida pels valors de voltatge i intensitat màxims:

Pmàx=V màx⋅I màx (7)

Combinant les fórmules corresponents a Vef , Ief , Pmitjana i Pmàxima , obtenim:

P mitjana=V màx /√2⋅I màx /√2=
V màx⋅I màx

2
=P màx/2 (8)

Això és vàlid per a càrregues resistives pures. Per a càrregues resistives i reactives, s'ha de 

multiplicar pel desfasatge entre la corrent i la tensió, també definit com l'angle de 



Disseny i elaboració d'una unitat d'efecte auditiu de tipus talkbox per a instruments musicals 109

l'impedància per on circula la corrent, (cosφ):

P mitjana=
Pmàx

2
⋅cosφ (9)

En conclusió, hem de saber que quan ens parlin erròniament, però no per això 

infreqüentment, de potència RMS (i a vegades, fins i tot, de potència eficaç), en realitat es 

refereixen a potència mitjana (a no ser que ens vulguin enganyar, cosa que, llastimosament, 

també és força usual). I és precisament aquesta potència mitjana la que més informació ens 

donarà sobre amplificadors de potència i altaveus.

3.2  Potència de l'amplificador

Hem d'anar amb molt de compte amb les especificacions que es donen en quant a potència 

d'un amplificador, ja que, com acabem de comentar, moltes cases tendeixen a donar 

informacions dubtoses i, fins i tot, enganyoses sobre les potències dels seus amplificadors. 

Anem a veure'n unes quantes, d'aquestes especificacions:

· Potència mitjana: Aquest tipus de potència es sol anomenar erròniament potència 

  RMS , a l'utilitzar per al càlcul el voltatge i el corrent eficaços que venen definits pel 

  càlcul de RMS. La raó d'aquest error és que el RMS només té sentit a l'aplicar-lo 

  en paràmetres que tenen signe negatiu i positiu. La potència només té signe 

positiu   (va de l'amplificador a l'altaveu, no al contrari), i per això no se li aplica el RMS, 

  sinó que simplement és mitjana. La potència mitjana és, per tant, la que utilitza el 

  voltatge i el corrent eficaços per al seu càlcul. Tot i així, el terme RMS és tan   

  habitual que pràcticament tothom diu “potència RMS” per referir-se a “potència 

  mitjana”.

· Potència de programa: La potència de programa, o programa musical, és un terme 

  arcaic que prové d'antigues proves de potència fetes amb senyals sinusoïdals. 

Avui   en dia, no té un significat concret ni molt de sentit, ja que molts dels senyals   

  estàndard de prova ja són de "programa". Per a molts fabricants és, simplement, el 

  doble de la potència mitjana, encara que altres fabricants fan servir relacions   

  diferents a 2:1. Pot emprar-se com a guia per a l'elecció d'amplificador. Per   

  exemple, un altaveu de 300 W de potència mitjana i 600 W (2·300 W) de potència 

  de programa podria utilitzar un amplificador de 600 W de sortida. Això és vàlid per 

  a aplicacions de gran control; per a aplicacions més habituals, amb cert abús del 

  sistema, aquest amplificador seria, potser, massa gran.
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· Potència de pic: Correspon al càlcul de la potència en base als voltatges de pic. 

  Per a un senyal de 6 dB de factor de cresta (el factor de cresta ve a ser l'amplitud 

  del pic de l'ona del senyal d'àudio dividida pel valor RMS: Factor de Cresta = Pic / 

  RMS), la potència de pic és quatre vegades la potència mitjana. Així doncs, per a 

  senyals de potència amb factor de cresta de 6 dB, les potències quedarien com 

  s'indica a la figura 14.5.

Potència Relació Exemple
Mitjana 1 300 W

Programa

musical

2

(no sempre)
600 W

Pic
4

(no sempre)
1200 W

Figura 14.5  Taula de relacions entre les diferents especificacions sobre potència
que s'utilitzen per definir els amplificadors de potència

· Contínua: Simplement especifica que el senyal és present tot el temps, ja que hi 

  ha normes que especifiquen senyal intermitent.

4  Especificacions tècniques dels amplificadors de potència

4.1  Resposta en freqüència

Es diu resposta en freqüència al comportament d'un dispositiu d'àudio davant les diferents 

freqüències que composen l'espectre d'àudio (20 a 20.000 Hz).

Tots els dispositius d'àudio compleixen una funció determinada. Per exemple, els micròfons 

recullen vibracions acústiques i les converteixen en senyals elèctrics (que igualment tindran 

mòdul, fase i freqüència); els altaveus converteixen senyals elèctrics en vibracions 

acústiques; etc. Tots els dispositius tracten amb diferents freqüències d'àudio, però això no 

significa que reaccionin d'igual forma davant de totes elles.

De la mateixa manera que l'oïda humana no escolta de la mateixa manera totes les 

freqüències de so, els micròfons tampoc. Tampoc els amplificadors treballen amb totes per 

igual, ni els altaveus són capaços de reproduir totes les freqüències per igual.

La resposta en freqüència de qualsevol sistema hauria de ser plana, el que significa que el 

sistema tracta per igual a tot el so entrant, amb el que ens el torna igual. Però a la pràctica, 

la resposta en greus i aguts, normalment no és la mateixa (fet que es nota més en uns 
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equips que en d'altres. Als altaveus, per exemple, aquesta diferència entre la resposta a 

greus o aguts és molt acusada, podent estar per sobre dels 10 dB de més o de menys, 

entre l'una i l'altra).

Un equip amb una resposta inapropiada afectarà al so final:

· Si un equip emfatitza els aguts, el so resultant serà "vibrant i cridaner", mentre que 

  si, per contra, perd aguts, tot el que reprodueixi tindrà un "matís fosc".

· Si un equip emfatitza els greus, el so resultant és "eixordador", mentre que si, per 

  contra, perd greus, tot el que reprodueixi tindrà un "matís metàl·lic".

· Si s'accentuen les freqüències mitjanes es produeix un so "nassal".

En la majoria d'equips, en les especificacions tècniques, a més d'indicar quina és la 

resposta en freqüència típica, s'indica també la variació d'intensitat (en dB) entre l'una i 

l'altra.

Per conèixer aquesta variació, l'habitual és triar (com a nivell de referència per indicar la 

resposta en freqüència) 1 kHz, i a aquesta freqüència se li dóna el valor de 0 dB (com a 

vaor de referència). Després, els fabricants analitzen tot el marge de freqüències i 

estableixen la diferència en dB entre la freqüència més baixa i la més alta.

Amb això, les especificacions tècniques ens diuen, per exemple, que tal lector de CD té una 

resposta en freqüència de 20-20 kHz (+/- 5 dB).

Aquest marge que acabem d'exemplificar com a “+/- 5dB”, per assegurar-nos de que sigui 

de "qualitat", ha de tenir els següents valors:

· Inferior a +/- 1 dB, si parlem de formats digitals.

· Inferior a +/- 3 dB si són equips analògics.

· Com a molt +/- 6 dB, si són micròfons o altaveus. A la pràctica, molts transductors 

  electroacústics, com els altaveus i els micròfons (excepte els més "professionals"), 

  arriben a una variació de +/- 10 dB.

Tenir una mala resposta en freqüència no és el pitjor que ens pot passar. El pitjor, seria una 

resposta desigual. És a dir, que en certes freqüències pugi, i en d'altres baixi, de manera 

que el so resultant acaba sortint distorsionat.
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Anem a analitzar possibles gràfics de resposta en freqüència:

Figura 14.6  Gràfic A 3

En aquest primer gràfic A, observem una resposta idealment plana. Aquesta seria la millor 

reposta en freqüència que podriem tenir.

Figura 14.7  Gràfic B 3
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Figura 14.8  Gràfic C 3

Mirem ara els gràfics B i C. Totes dues respostes podrien venir definides tècnicament de la 

següent manera: 20–20 kHz (+/- 3 dB). I seria correcte, però si ens mirem els gràfics amb 

deteniment, podrem observar la brusquedat de la corba del gràfic B enfront de la suavitat de 

la del gràfic C. La resposta del gràfic C ens donaria un senyal molt més suau i natural que 

no pas l'altre (és preferible).

Figura 14.9  Gràfic D 3
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La corba del gràfic D té aquesta corba que resulta suau i natural. Però té un problema. 

Fixem-nos que les corbes abarquen grans zones de freqüència, de manera que tindrem 

molta resposta en greus i aguts, però poca en les freqüències mitjanes mitjanes. És la 

famosa corba del somriure, poc desitjada per a bons resultats sonors (fixem-nos a més, que 

aquesta corba de resposta en freqüència també es podria definir tècnicament com la dels 

gràfics B i C: 20–20 kHz (+/- 3 dB)).

Però no sempre voldrem tenir una resposta en freqüència plana. Per exemple, els 

amplificadors de guitarra tenen una resposta en freqüència característica tant per 

l'instrument com per la casa que els fabrica, com pel model que és:

Figura 14.10  Rang de freqüències típiques d'un amplificador de guitarra 4

La forma de la corba de freqüència d'un altaveu de guitarra típic ens pot recordar a una 

muntanya russa.

Falten les freqüències més greus, i així mateix falta el rang dels aguts més alts. A més, al 

rang de freqüències mitjanes hi ha pics i valls. Algunes freqüències falten per complet 

mentre que d'altres s'accentuen o atenuen més que d'altres. 

Per tant, si el que volem és obtenir una bona reproducció Hi-Fi, aquesta mena de resposta 

no ens servirà. El rang de freqüències d'un altaveu com aquest es correspon perfectament 

al que caracteritza el so típic d'una guitarra elèctrica, i aquestes freqüències individuals que 

resulten accentuades o atenuades són precisament les que li donen el caràcter particular a 

cada altaveu específic. I així, juntament amb les característiques estructurals de la caixa 

acústica, obtenim el so típic d'una pantalla per a guitarra. Cada casa fabricant d'altaveus per 

guitarra té una corba característica de resposta en freqüència que la fan distintiva (per 

exemple, a la casa Peavey li agrada destacar les freqüències mitjanes).
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4.2  Distorsió

En el sentit més general hi ha distorsió quan el senyal que surt d'un equip no és el mateix 

que va entrar. La distorsió és una altra mesura de qualitat d'ús generalitzat i sol ser donada 

pel fabricant.

Hi ha diferents tipus de distorsió: distorsió lineal (d'amplitud i de fase), distorsió no lineal 

(THD i IMD), distorsió per realimentació i distorsió per tipologia d'amplificació:

4.2.1  Distorsió lineal d'amplitud o distorsió d'amplitud

Es dóna quan el senyal a la sortida de l'equip no té la mateixa relació d'amplada entre les 

diferents freqüències que el senyal d'entrada. Per exemple, a l'entrada del senyal té 10 dB 

de diferència entre la banda d'octava de 1000 Hz i la de 2000 Hz, però a la sortida la 

diferència és de 20 dB. S'ha produït distorsió d'amplitud. La resposta en freqüència és una 

representació de la distorsió d'amplitud. Un amplificador, pel fet d'elevar el nivell del senyal, 

no produeix distorsió d'amplitud, ja que eleva el nivell de totes les bandes de freqüència en 

un nombre de decibels per a totes igual.

Hi ha un tipus concret de distorsió, relacionada amb l'amplitud, que es diu distorsió per retall 

(clipping, o clipeig). Es dóna en els equips que amplifiquen el senyal quan treballen per 

sobre de les seves possibilitats i consisteix en un "retallada" de la forma d'ona. Es produeix 

perquè a l'amplificador se li exigeix que amplifiqui tant el senyal, que els valors de tensió de 

pic del senyal, són superiors als valors de tensió que dóna la font d'alimentació. Per un 

principi bàsic, la màxima tensió possible que es pot donar a la sortida un equip, és la que 

lliura la font d'alimentació. Per seguir complint aquest principi el senyal a la sortida es retalla 

per als valors superiors als de la tensió d'alimentació. Abans que la distorsió per retall sigui 

audible, els valors d'altres distorsions s'han disparat, ja que s'està treballant molt per sobre 

de les capacitats de l'aparell.

Figura 14.11  Amplificador treballant en saturació (entrega
senyal retallat a la sortida) 5
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4.2.2  Distorsió lineal de fase o distorsió de fase

Es dóna quan a la sortida no es conserva la relació de fase entre les diferents freqüències 

d'entrada. Aquest tipus de distorsió es dóna en tots els aparells electrònics i és molt difícil 

d'eliminar. Els aparells Hi-Fi d'alta gamma tracten de minimitzar al màxim aquesta distorsió 

o compensar-la, això explica (en part) el seu alt cost i l'absència de funcions optatives que 

afegeixen electrònica i distorsió de fase. Per sort, l'oïda té dificultat per a detectar la fase i 

per això (i per la dificultat del seu tractament) la majoria d'equips no aborden el problema.

Tant la distorsió d'amplitud com la distorsió de fase, no solen ser facilitats pel fabricant. El 

primer perquè se suposa que no existeix o perquè ja es dóna la resposta en freqüència. El 

segon perquè no se sol tractar aquest problema i l'usuari comú no el detecta.

4.2.3  Distorsió no lineal THD o Total Harmonic Distorsion

Aquesta distorsió es produeix per l'aparició d'harmònics del senyal original. Un harmònic és 

un senyal de freqüència múltiple d'una altra original. Si a l'entrada tenim un to pur de 

freqüència 1 kHz, els seus harmònics apareixeran com a tons purs de freqüència 2 kHz, 3 

kHz, 4 kHz ... Quan hi ha distorsió harmònica, els harmònics simplement apareixen tot i no 

ser desitjats.

A la figura 14.12 es mostra una representació de l'espectre de sortida d'un aparell amb 

distorsió harmònica (barres grogues). A l'entrada de l'aparell només se li connecta un to pur 

de f = 1 kHz. Així és com s'acostuma a mesurar la THD.

Figura 14.12  Espectre de sortida d'una distorsió armònica 5

Aquesta figura 14.12 mostra una cosa semblant al que es veuria en un analitzador 

d'espectre. Un cop s'obté aquesta gràfica, es mesura l'intensitat de tots els harmònics (en 

dB), es compara amb el to pur original i es calcula el percentatge que representa del total. 

Com més gran nivell tenen els harmònics, més gran és la distorsió harmònica i pitjor 

"sonarà" l'equip. Els fabricants d'equips solen facilitar aquesta dada ja que és de les més 

rellevants.
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La distorsió harmònica o THD es mesura en percentatge (%) i els valors solen ser sempre 

força inferiors a l'1 %. El percentatge representa la part del total de l'energia a la sortida que 

pertany als harmònics, és a dir, quin percentatge és distorsió. Es calcula mesurant la tensió 

de les freqüències harmòniques i aplicant la fórmula (10) següent (calculada en %):

THD=√V 1
2+V 2

2+V 3
2+...

V 0
2 ⋅100=√∑ V i

2

V 0
2 ·100 (10)

, on V1, V2, V3 ... són les amplituds en volts de les diferents freqüències    

  harmòniques i Vo és l'amplitud del to de freqüència 1 kHz.

4.2.4  Distorsió no lineal IMD o distorsió d'intermodulació

Aquesta distorsió és deguda al fet que diverses freqüències pertanyents a un senyal 

interactuen dins de l'aparell generant unes terceres no desitjades. Un dels mètodes de 

mesura és el següent: s'introdueixen dos tons purs (un de 250 Hz i un altre de 8 kHz i 

voltatge 1/4 del primer) i es mesura el voltatge de les freqüències d'intermodulació a la 

sortida. A la figura 14.13 es representen les dues freqüències pures (barres grogues) i les 

possibles freqüències d'intermodulació (barres blau cel).

Figura 14.13  Espectre de sortida d'una distorsió d'intermodulació 5

Les freqüències resultants de l'intermodulació sempre apareixen al voltant de la freqüència 

més alta i separada d'ella per múltiples de la freqüència més baixa. En aquest cas les 

freqüències d'intermodulació apareixen al voltant de la freqüència de 8 kHz. i amb distàncies 

en freqüència de 250 Hz (500 Hz, 750 Hz...), és a dir, a freqüències de 8 kHz (+/-  n·250); on 

"n" pren valors d'1, 2, 3, etc.

La distorsió d'intermodulació es mesura en percentatge (%), i es calcularia mesurant la 

tensió de les freqüències d'intermodulació i aplicant la fórmula (11) següent:

IMD=√∑ (V i)
2

V 0
2 ·100 (11)
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On Vi són les amplituds en volts de les diferents freqüències d'intermodulació i Vo és 

l'amplitud del to de freqüència de 8 kHz.

4.2.5  Distorsió deguda a la realimentació

Tot amplificador té un temps de trànsit, que és el temps que es demora a sortir el senyal des 

que entra a l'amplificador. Quan s'aplica realimentació negativa, una porció del senyal de 

sortida s'introdueix a l'entrada de manera que es resta amb el senyal original. Però els 

amplificadors de trànsit instantani no existeixen, pel què sempre hi ha una demora i el 

senyal que es resta ja no coincideix amb el que està entrant. La música és altament 

dinàmica i el seu aspecte en un oscil·loscopi és més semblant al registre d'un terratrèmol en 

un sismògraf que no pas a una sinusoide. En aquests casos de senyals amb tanta 

complexitat i fronts abruptes, un retard significatiu acaba afegint molta distorsió al senyal.

Als equips realitzats amb vàlvules termoiòniques, la realimentació negativa poques vegades 

és superior al 10%, i les vàlvules són elements governats per tensió. Són de resposta molt 

més ràpida que els elements d'estat sòlid (de transistor), que depenen de la circulació d'un 

corrent elèctric. Per aquesta raó, els amplificadors valvulars "sonen millor", amb una 

distorsió harmònica total típica del 0,1 %, que els equips transistoritzats.

Però al no tenir transformador de sortida, a diferència dels amplificadors valvulars, els 

equips d'estat sòlid poden suportar grans realimentacions. I amb una gran realimentació 

podem disminuir força la THD. El problema és que segueix havent el desfasatge temporal 

entre el senyal d'entrada i el de realimentació. Per a freqüències mitjanes, l'oposició de fase 

entre el senyal d'entrada i el de sortida és de 180 º, pel què no suposa cap problema, al ser 

la realimentació negativa. Però per a freqüències baixes i, sobretot, altes, i degut a les 

capacitàncies pròpies del cablejat, els desfasatges no són de 180 º, sino d'altres valors. 

Aquest fenomen es coneix com a distorsió per intermodulació transitòria (TID: transient 

intermodulation distortion). A vegades també se l'anomena distorsió de slew rate o distorsió 

d'intermodulació dinàmica.

La TID es mesura en percentatge i es considera admissible fins a un valor del 0,1 %. Pocs 

fabricants donen dades sobre la TID dels seus productes.

4.2.6  Distorsió per tipologia d'amplificació

Es poden donar moltes distorsions pels mateixos elements passius de l'amplificador, com 

poden ser els sorolls electromagnètics produïts pel transformadors; l'alt soroll tèrmic produït 

per resistències de carboni, inductàncies en resistències bobinades, capacitàncies no 
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desitjades...; coloracions del so degut als filtres de freqüències (sobretot als condensadors); 

etc.

A més, les etapes de potència, depenent de si estan construides a partir de vàlvules o de 

transistors, i també segons la tipologia, poden presentar diferents comportaments davant 

d'armònics:

· Les etapes a vàlvules acostumen a tenir distorsions en els segons armònics,  

  mentre que les de transistors les tenen tant en els segons com en els tercers   

  armònics. 

· En les etapes de transistors de classe A predominen les distorsions en els segons 

  armònics, mentre que en els de classe B predominen en els tercers armònics.

Les distorsions en els armònics parells sempre resulten molt més agradables a l'oïda que no 

pas les de nombres senars. Per això els amplificadors de classe B sonen tan malament i no 

es fabriquen per a àudio (veure el punt 6 d'aquest capítol, on es parla de les classes 

d'amplificador de potència que hi ha).

4.3  Sensibilitat d'entrada

És la tensió necessària de subministrament a l'entrada de l'amplificador perquè lliuri la seva 

potència nominal. Aquesta sensibilitat estarà entre els 0 i els 6 dBu, és a dir, entre 0,775 i 

1,5 V. Aquesta sensibilitat està d'acord amb la sortida de la majoria dels aparells de so 

professional.

Cal tenir en compte si aquests nivells es donen en dBV o en dBu: 0 dBu corresponen a 

0,775 V i, 0 dBV són 1 V.

Els amplificadors Hi-Fi o domèstics, solen tenir una sensibilitat d'entre -10 dBu (0,25 V) i 0 

dBu (0,775 V), pel que aquest tipus d'amplificadors assoliran la seva potència nominal molt 

abans. No obstant això, el senyal d'entrada també es satura molt abans i, per tant, tindrem 

força possibilitats de que els altaveus no aguantin la distorsió ocasionada.

La sensibilitat és una mesura de qualitat: com més sensible sigui l'amplificador de potència, 

més qualitat té. La sensibilitat d'entrada en un amplificador de potència, es podria equiparar 

a l'agudesa auditiva d'un oient: si té poca sensibilitat, es diu que és dur d'oïda.

La sensibilitat es mesura de la manera següent: amb el control de nivell a màxima potència, 

es va augmentant el nivell de tensió del senyal sinusoïdal d'entrada de 1.000 Hz, fins que a 

la càrrega (altaveu) se li estigui lliurant la potència nominal. La potència consumida en la 
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càrrega es pot calcular perquè es coneix el valor de la mateixa (R ohm) i es mesura la 

tensió en borns (V volt), així la potència nominal en watts és:  P = V 2 / R

Gairebé totes les etapes de potència tenen una sensibilitat de 4 dBu (o 1,23 V; que ve a ser 

el mateix).

4.4  Guany

Tot amplificador de potència disposa sempre d'un control de volum frontal o posterior, que 

normalment disposa d'indicacions massa variades (de 0 a 10, de -60 a 0, etc). Cada 

fabricant fa servir una indicació diferent, per la qual cosa no es pot donar una regla general 

per a aquestes. Aquest potenciòmetre en realitat no és un simple control de volum, sinó un 

control de guany d'entrada format per un atenuador, de manera que quan aquest control 

està al màxim, el senyal d'entrada es deixa passar completament al circuit d'amplificació.

La majoria d'etapes ofereixen un guany d'amplificació d'uns 30 dB. Per tant, si li introduïm 

un senyal de 3 dBu obtindrem uns 33 dBu a la sortida. Amb valors de tensió, amb un senyal 

d'1 V d'entrada, obtindrem uns 40 V a la sortida. Tot i així, si pugem el senyal a 10 V (22 

dBu), a la sortida no aconseguirem 52 dBu, ja que estem sobrepassant el nivell d'entrada 

màxim i possiblement farem malbé l'amplificador. Sempre hem de tenir en compte que el 

senyal d'entrada adequat per a un amplificador de potència sol estar al voltant d' 1 V. Alguns 

models disposen d'un selector a la seva part anterior per ajustar el nivell de sensibilitat 

d'entrada entre 0,775 i 1,6 V.

4.5  Impedància

En un amplificador de potència tenim dos valors importants de impedància:

· Impedància d'entrada: és la resistència elèctrica que "veu" l'equip anterior. Els   

  valors més normals es troben entre els 10 i els 50 Ω. En àudio, el que es busca és 

  complir el principi de màxima transferència d'energia. És a dir, impedàncies de 

  sortida dels aparells molt baixes (al voltant d'1 ohm) i impedàncies d'entrada molt 

  altes (de l'ordre de desenes de milers d'ohm).

· Impedància de sortida: és la càrrega que suporta la sortida de l'etapa de potència i 

  que "veu" l'equip posterior a l'etapa. És útil quan es fan servir models elèctrics   

  simplificats. Es tracta d'un valor només resistiu que fa que part de la potència   

  generada es consumeixi a la sortida mateixa de l'amplificador. El criteri d'adaptació 
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  en tensió busca que la impedància de sortida de l'amplificador sigui la menor   

  possible i la de la càrrega (altaveu) sigui la major possible. D'aquesta manera, la 

  major part de la potència es consumirà en l'altaveu.

La més normal és una càrrega nominal de 4 ohm, tot i que alguns models són capaços de 

baixar-la fins a 2 ohm, és a dir, nivells molt alts de tensió. Hem de respectar sempre les 

indicacions del fabricant, ja que si, per exemple, connectem dos altaveus de 4 ohm en 

paral·lel a la sortida d'una etapa de potència, la impedància equivalent serà de 2 ohm. Si 

l'etapa no és capaç de suportar aquesta càrrega tan baixa, a l'intentar subministrar aquesta 

gran demanda d'energia, s'escalfarà i, fins i tot, pot arribar a fer malbé el mòdul de sortida.

Per tant, la impedància dels altaveus haurà de ser sempre igual o superior a la impedància

mínima de l'etapa. Per calcular la impedància, hem de tenir en compte el següent:

· Altaveus en paral.lel: la impedància total és la resultant de dividir la impedància de 

  cada caixa entre el nombre total d'elles.

· Altaveus en sèrie: la impedància total és la resultant de sumar les impedàncies de 

  cada caixa.

4.6  Relació Senyal / Soroll o Signal / Noise (S / N)

Aquesta dada indica el soroll residual produït pels components electrònics i correspon a la 

diferència que existeix entre el nivell màxim de sortida (a una distorsió donada) i el nivell de 

soroll de fons. Aquest soroll de fons és el produït pel funcionament electrònic de l'etapa.

A la sortida d'un equip d'àudio, el nivell del senyal es mesura en volts (V). Mesurant en volts 

el senyal (S, signal), mesurant també en volts el soroll (N, noise) i calculant el 20·log (S/N) 

s'obté el valor de la relació senyal / soroll en dB, que és com normalment es dóna. La 

qualitat d'un equip es mesura també per la relació senyal soroll, com més gran sigui el valor 

de S / N major qualitat tindrà el mateix.

L'ideal és que aquest valor sigui, almenys, de 100 dB.

La relació senyal soroll es sol donar per a una freqüència de 1 kHz. Encara que també es 

pot donar un valor per a tota la banda de freqüència de treball de l'aparell. En aquest cas 

s'entén que el valor de S / N és el menor per a tota la banda, és a dir, el més desfavorable. 

En el millor dels casos es pot presentar la S / N com una gràfica del tipus resposta en 

freqüència, on s'especifica el valor de la relació per a cadascuna de les freqüències.
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L'existència de soroll és inevitable en qualsevol equip electrònic. Una electrònica refinada 

disminueix el nivell de soroll. De fet, pot disminuir-lo tant que no sigui mesurable per ser 

comparable al soroll de l'equip de mesura, però sempre hi ha soroll. Una cosa semblant 

passa amb el so en l'ambient, és a dir, per moltes condicions de silenci que es donin, 

sempre hi haurà soroll que serà audible directament o mitjançant mètodes d'amplificació.

La font principal de soroll sol ser la font d'alimentació del propi equip.

4.7  Diafonia

La diafonia també es coneix com a separació entre canals. Aquest efecte perjudicial es dóna 

únicament en els equips estèreo. Consisteix en què a la sortida d'un canal s'obté part del 

senyal que està entrant a l'altre.

A causa de la proximitat de l'electrònica que compon cada canal, les induccions 

magnètiques i altres fenòmens electromagnètics, si a l'entrada del canal dret d'un equip 

s'introdueix un senyal, part d'aquest senyal també apareixerà a la sortida del canal 

esquerre, al qual no se li'n va introduir cap, de senyal.

La diafonia sol augmentar a mesura que augmenta la freqüència: a major freqüència, menor 

separació entre canals. Aquest és un paràmetre típic a tenir en compte quan es parla 

d'amplificadors o etapes de potència, ja que aquests equips juguen amb tensions elevades i 

intensitats que provoquen fortes induccions. A la resta d'equips estèreo, la diafonia no sol 

assolir valors rellevants.

La diafonia o separació entre canals, es mesura en dB. Es solen donar els valors (si es 

proporcionen) per a unes freqüències concretes significatives (típicament 250 Hz, 1 kHz. i 

10 kHz). També es sol especificar de la següent forma: diafonia inferior a" n "dB, el que 

significa que, per a les freqüències especificades, la separació entre canals és major o igual 

a "n" decibels.

4.8  Factor d'esmortiment, o Damping Factor (DF)

L'etapa de potència lliura una tensió als altaveus. Aquests, per l'inducció de la bobina, 

produeixen un contra-corrent que és reenviat a l'etapa. El factor d'esmortiment és una 

mesura adimensional i indica la taxa de barrera enfront d'aquest contra-corrent, el que ens 

donarà, com més gran sigui aquest factor, una major dinàmica (resposta en greus, 

principalment). En etapes de gamma mitjana-baixa sol estar al voltant de 100 o 200. En les 
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de gamma alta sol sobrepassar el valor de 1.000.

De fet, es pot calcular teòricament, relacionant la impedància de la càrrega i la impedància 

de sortida de l'amplificador:

Factor d ' Esmortiment= Impedància de càrrega
Impedància de sortida de l ' amplificador

(12)

Per impedància de càrrega s'entén exclusivament la impedància de l'altaveu. S'acostuma a 

prendre el valor nominal, que és només resistiu. El que fan molts fabricants és donar el 

Damping Factor per a un valor concret de resistència de càrrega. Per exemple: FA = 150 per 

Rcàrrega = 8 ohm a 1 kHz. Amb la qual cosa es pot aclarir que la impedància de sortida a 1 

kHz és igual a 8/150 = 0.053 Ω. Són diferents formes de presentar la mateixa dada: la 

impedància de sortida. FA = DF = 150 significa que la càrrega consumeix 150 vegades el 

que consumeix la sortida de l'etapa o que la sortida consumirà aproximadament 1/150 de la 

potència total.

La mesura teòrica que realitza el fabricant no inclou la resistència que afegeix el cable. El 

que és normal, ja que això dependrà de la instal·lació final. Quan entre la càrrega (altaveu) i 

la sortida de l'etapa hi ha cable, la resistència d'aquest s'ha d'afegir a la impedància de 

sortida de l'etapa per obtenir el nou valor de Factor de Amortiment:

Factor d ' Esmortiment= Impedància de càrrega
Z de sortida de l ' amplificador+Z del cable

(13)

Un cable dolent, tindrà un valor de resistència alt, que es multiplicarà pels metres de cable, 

fent que disminueixi el Factor d'Esmortiment. És a dir, ara a la càrrega li arriba menys 

potència. Si el cable presenta una impedància total d'1 ohm, ara DF = 8 / (0,053 +1) que és 

gairebé el mateix que 8 / 1, amb el que ara DF = 8, el que significa que de cada nou parts 

de potència, una es consumeix abans d'arribar a la càrrega i vuit en la càrrega. De 100 W, 

només 88,8 es consumeixen a la càrrega.

El Factor d'Esmortiment es relaciona amb la capacitat de l'amplificador per controlar 

l'altaveu a baixes freqüències, a causa de les tensions provinents del bobinatge de l'altaveu 

en els grans desplaçaments. Igual que per a moure un altaveu de greus cal molta tensió, la 

tensió produïda per la força contraelectromotriu que es genera a la bobina al travessar el 

camp magnètic, també és alta. Per aquest motiu, el Factor d'Esmortiment afecta 

especialment a les baixes freqüències.

Si l'amplificador té a la seva sortida un valor de DF baix, les tensions a la seva sortida 

provinents de l'altaveu cancel·laran les que ell genera, de manera que no podrà controlar bé 

l'altaveu. Com més gran sigui el valor de DF, en millors condicions (amb menys 
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cancel·lacions) arriba el senyal que genera l'amplificador a l'altaveu.

Resumint, el Factor d'Esmortiment, pel que a pèrdues de potència es refereix, afecta a totes 

les freqüències. Respecte al control dels altaveus afecta bàsicament a les baixes 

freqüències.

4.9  Rendiment

Aquesta dada informa de quanta energia lliura a la seva sortida (cable + altaveus) 

l'amplificador de potència, de tota la que consumeix. El rendiment, en %, es calcula segons:

Rendiment=
P entregada

P consumida
⋅100 (14)

La part d'energia que no surt es consumeix en forma de calor. La major part d'aquest calor 

es produeix en l'etapa de potència, que és la que tracta les grans tensions i intensitats. 

Perquè l'excés de calor no la faci malbé, s'empren dissipadors de calor i ventiladors per 

forçar el flux d'aire.

Per a instal·lacions grans del tipus de megafonia o escenaris que depenen de grups 

electrògens autònoms, el rendiment és un factor important en l'elecció del model de les 

etapes de potència que s'empraran.

4.10  Slew Rate

Temps de reacció o temps de pujada. És una mesura de la rapidesa amb què l'etapa pot 

variar la tensió a la sortida. Les unitats d'aquesta mesura són volts dividit per segon (V/s), 

encara que se sol expressar en V/μs (volts/microsegon). Aquesta mesura ens diu 

exactament quants volts pot augmentar la tensió de sortida en un microsegon. Com més 

gran sigui el valor de l'Slew-rate de l'equip, millor serà aquest. El valor de slew-rate 

acostuma a rondar entre els 20 i els 60 V/μs.

El problema que es dóna quan l'equip té un slew rate insuficient, és que no pot seguir les 

variacions grans de senyal, provocant l'efecte de triangulació (mostrat a la figura 14.14), és 

a dir, deformant el senyal i generant distorsió. Aquest efecte de triangulació, es produirà 

quan l'equip treballi a alta potència, ja que és aquí on se li exigeixen grans variacions de la 

tensió de sortida.
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Figura 14.14  Representació d'un cas de triangulació 1

A la figura14.14 es mostra en blau marí una forma d'ona hipotètica que ha de presentar 

l'amplificador de potència a la sortida, i en blau cel la forma d'ona que mostra en estar limitat 

el valor de l'slew rate i no poder seguir aquesta ona. El problema es fa més palpable a les 

grans excursions de tensió (al principi de la forma d'ona). L'amplificador eleva la tensió de 

sortida el més ràpid que pot (20 V / μs), però no és suficient per seguir la forma d'ona que, 

en el cas extrem, descriu una forma d'ona triangular.

5  Classes d'amplificadors de potència

Entre les diferents tipologies d'amplificadors de potència, trobem: els de classe A, els de 

classe B, classe AB, C, D, E, F, G i H. 

5.1  Amplificador de classe A

El corrent de sortida circula, durant tot el cicle del senyal d'entrada, per un sol transistor. El 

corrent de polarització del transistor de sortida és alt i constant durant tot el procés, 

independentment de si hi ha, o no, sortida d'àudio. La distorsió introduïda és molt baixa, 

però el rendiment també serà baix, estant sempre per sota del 50 %. Això significa que l'altra 

meitat del corrent amplificat serà dissipat pel transistor en forma de calor.

Els amplificadors de classe A són els que millor sonen, més cost econòmic tenen i els 

menys pràctics. Malgasten corrent però retornen senyals molt nets.

Alguns amplificadors d'alta qualitat (coneguts popularment com a high-end) són de classe A, 

però la veritable classe A només està en potser un 10 % del petit mercat de high-end, i és 

pràcticament inexistent en el mercat de gamma mitjana.
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Figura 14.15  Amplificador de classe A (single-ended) 2

Fixem-nos en l'exemple de muntatge d'un amplificador de classe A de la figura 14.15. El 

senyal del transistor de sortida modula tant el voltatge com el corrent de sortida. Quan no hi 

ha senyal d'entrada, el corrent de polarització constant flueix directament del positiu de la 

font d'alimentació al negatiu; atès que no hi ha corrent de sortida, es malgasta molt corrent.

Es pot dir, que la classe A es refereix a una etapa de sortida amb un corrent de polarització 

major que el màxim corrent de sortida que donen, de manera que els transistors de sortida 

sempre estan consumint corrent.

El gran avantatge que presenten els amplificadors de classe A és que és gairebé lineal i, en 

conseqüència, la distorsió és menor.

5.2  Amplificador classe B

Durant un semicicle el corrent circula i és amplificat per un transistor, i durant un altre semi-

cicle circula i és amplificat per un altre transistor, la qual cosa permet un descans d'un 

semicicle a cada transistor, fent que es dissipi més bé la calor i que hi hagi menys averies 

en els mateixos transistors. A més, així no circula corrent a través dels transistors de sortida 

quan no hi ha senyal d'àudio.

El problema és que dóna l'anomenada distorsió per encreuament, ja que quan en el primer 

semicicle la tensió del senyal cau per sota dels 0,6 V (tensió aproximada de polarització de 

juntura base-emissor d'un BJT), es despolaritza el BJT i deixa d'amplificar, la qual cosa 
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també passa quan en l'altre semicicle la tensió no arriba encara als 0,6 V. Per entendre-ho, 

podriem dir que en el cas d'una sinusoïdal, tindrem 1,2 V no amplificats, tot i que aquesta no 

seria la millor forma de definir la distorsió per encreuament.

Avui dia no hi ha amplificadors de classe B d'àudio a la venta, degut a les seves 

característiques.

Figura 14.16  Amplificador de classe B amb transistors
de sortida en push-pull 2

5.3  Amplificador de classe AB

Ve a ser una classe d'amplificació molt semblant a la de la classe B, amb la diferència que hi 

ha un petit corrent que circula pels 2 transistors constantment, polaritzant-los. Això fa que es 

redueixi enormement l'anomenada distorsió per encreuament. Com en el cas dels 

amplificadors de classe A, hi ha un corrent de polarització constant (però en aquest cas és 

relativament baix), evitant la distorsió d'encreuament. D''aquí ve el seu nom: AB. En el món 

dels amplificadors de so, són els més utilitzats, arribant a tenir distorsions totals armòniques 

menors del 0,01 % (THD < 0.01 %).
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Figura 14.17  Amplificador de classe AB quasi-complementari 2

Per ara, la classe AB és la que domina el mercat i rivalitza amb els millors amplificadors de 

classe A en quant a qualitat de so. Aquest tipus, utilitza menys corrent que els de classe A i 

poden ser més barats, petits i lleugers.

5.4  Amplificador de classe C

El corrent de sortida només circula durant menys de mig cicle del senyal d'entrada. I 

després es complementa la sortida amb un circuit compost de condensadors i bobines 

(circuit tanc).

La classe C treballa per a una banda de freqüències estreta i resulta molt apropiat en equips 

de radiofreqüència (tot i que actualment es fan servir més els de classe AB). Això és a causa 

del fenomen de ressonància que es genera a la sortida de l'amplificador quan es sintonitza 

(la impedància capacitiva i inductiva es cancel·len a una freqüència prèviament calculada).

Tot i no treballar per sobre de 180 graus de cicle (½ cicle), a la sortida d'aquest amplificador 

es genera un senyal de cicle complet per la freqüència fonamental.

No s'utilitza en so, pel seu gran nivell de distorsió i perquè la seva operació no està 

destinada a amplificadors de gran senyal o gran potència.
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5.5  Amplificador de classe D

Aquesta classe d'amplificació utilitza senyals de pols (digitals). L'ús de tècniques digitals fa 

possible obtenir un senyal que varia al llarg del cicle complet per produir la sortida a partir 

de moltes parts del senyal d'entrada. El principal avantatge de l'operació en classe D és que 

els transistors MOSFET de sortida treballen només en tall i saturació, pel que teòricament 

no es dissipa potència en forma de calor i l'eficiència general pot ser molt alta, d'entre el 90 i 

el 99 % . A la pràctica els MOSFETs només dissipen potència quan es troben conduint 

(saturació) a causa de la petita resistència d'encesa que posseeixen, anomenada Rdson. 

De tota manera aquesta potència és menyspreable ja que, Rdson, és de l'ordre dels 

milihoms. S'utilitzen transistors MOSFET ja que són els únics capaços de commutar a les 

elevades freqüències de treball, de l'ordre dels kHz i arribant als MHz en alguns casos.

5.6  Amplificadors de Classe E, F, G i H

 L'amplificador en classe E és un amplificador de polsos (el rendiment pot ser molt elevat), 

amb una sortida que es troba sintonitzada a una determinada freqüència. Es sol utilitzar 

només en aplicacions de ràdio quan es treballa a una única freqüència o bé en un marge 

molt estret de freqüències.

La classe G es refereix a amplificadors commutats que tenen dos diferents fonts 

d'alimentació. La font per l'amplificador es connecta al voltatge més baix per a senyals 

febles i al voltatge major per a senyals d'alta intensitat. Això dóna més eficiència sense 

requerir commutar etapes de sortida, de manera que poden sonar millor que els 

amplificadors de classe D.

La classe H es basa en emprar un amplificador de classe D o una font d'alimentació 

commutada per a alimentar a un amplificador en classe AB o A. D'aquesta manera 

l'amplificador presenta un excel·lent rendiment i té el so d'un bon amplificador de classe AB. 

La classe H s'utilitza molt en amplificadors professionals d'àudio.

De les classe E i F ja no es fabriquen models comercials.

5.7  Resum

En les especificacions tècniques d'un amplificador de potència es troba fàcilment la classe a 

la qual pertanyen. És menys comú, però, trobar la dada de com es munten els transistors 

(en paral·lel, darlington...). Una altra dada que sol aparèixer és el tipus de transistor utilitzat, 
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sobretot quan es tracta de transistors d'efecte de camp o FET (Field Effect Transistor), tant 

JFET com MOSFET. Els transistors FET destaquen enfront dels Bipolars comuns pel seu 

reduit soroll i baixa distorsió, a més d'altres característiques que els fan més aptes per al 

seu ús en amplificadors de potència, tal i com hem comentat en el capítol 1.6: Transistors.

6  Funcionament

Els amplificadors de potència poden funcionar de diferents formes:

· Estèreo: és el mètode de funcionament normal, on tenim dues entrades i dues 

  sortides, controls i, de vegades, dues alimentacions; totes elles independents.

· Paral·lel: el senyal arriba per una sola de les entrades (normalment l'esquerra), 

  però sortirà per les dues sortides amb controls de nivell separats. Normalment, es 

  sol connectar l'entrada de l'esquerra, amb el que una senyal mono sortirà per les 

  dues sortides.

· Bridge o Pont-Mono: En aquest cas s'utilitzen els dos mòduls d'amplificació per 

  aconseguir una sola etapa mono.

Figura 14.18  Amplificador de potència Crest amb dues sortides
susceptibles de ponteig (senyalades amb les dues fletxes) 7

Diguem que els dos mòduls d'entrada funcionen al mateix temps, amplificant la totalitat del 

senyal. Fixant-nos en la fotografia de la figura 14.18, anem a veure com podem pontejar les 
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dues sortides que té (aquestes sorides estan senyalades amb dues fletxes a la figura): 

encara que la senyal a l'entrada 2 té la polaritat invertida, la connexió dels altaveus haurem 

de realitzar-la en els borns vermells (+), ignorant els negres (-). És molt important saber que 

el born vermell del canal 1 és el positiu, mentre que el born vermell del canal 2 és el negatiu, 

així que ni els borns negres ni el control de volum del canal 2 ens serviran.

Figura 14.19  Connexió d'un amplificador de potència
estèreo en mode bridge 1

D'aquesta manera, la càrrega mínima d'impedància és el doble que la de la connexió 

estèreo. Així, una etapa de potència de 2 x 400 W a 4 Ω, ens lliurarà 800 W a 8 Ω.

6.1  Processament de senyal

Antigament es feien servir en els sistemes multivia crossovers analògics per dividir la senyal 

d'entrada a un amplificador en diferents senyals per bandes (tons greus, mitjans i aguts). 

Actualment, però, aquests filtres han quedat obsolets i són insuficients per a processar el 

senyal dels equips de so.

Per això, en els darrers anys han aparegut nombrosos processadors digitals d'altaveus, i 

fins i tot molts models d'amplificador integren aquest processament d'equalització a l'interior 

del mateixamplificador, podent-se configurar a través d'un port USB, un port en sèrie o a 

través d'una xarxa Ethernet. Ens podrem connectar amb un ordinador i triar el tipus de filtre, 

realitzar una correcció d'equalització del senyal amb els equalitzadors paramètrics o gràfics, 

protegirem els altaveus configurant limitadors, invertirem polaritats, etc.

6.2  Amplificadors digitals

Darrerament s'està imposant també la utilització de fonts d'alimentació commutades en els 

amplificadors de potència, eliminant l'enorme pes dels transformadors normals i aconseguint 
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etapes capaces de lliurar elevades potències amb pesos molt baixos.

Amb aquest tipus d'alimentació, el corrent es mostreja i es digitalitza, realitzant tot el 

processament de forma digital per al final restituir el corrent secundari en forma analògica.

És el tipus d'amplificació de classe D que ja hem vist. El què passa és que no és 

exactament un amplificador digital, ja que si bé és cert que es digitalitza el senyal, gairebé 

tot el procés es succeeix de forma analògica.

6.3  Com triar la potència de l'amplificador

A l'hora de triar un amplificador de potència hem de tenir en compte tots els factors que hem 

vist en aquest capítol. També, però, haurem de saber quina potència d'amplificador 

necessitem.

En general, per sonorització, s'ha de triar un amplificador amb una potència de sortida que 

estigui per sobre de la potència que aguanti l'altaveu. Això és degut al fet que un 

amplificador només lliura la potència especificada amb un senyal sinusoïdal, i entrega molta 

menys potència per un senyal real amb dinàmica.

Per això, es recomanen amplificadors que lliurin un 50 % més de potència que la potència 

mitjana de l'altaveu. Per exemple, per a una caixa de 450 W, podriem utilitzar un 

amplificador que lliurés 700 W. Si utilitzem un amplificador petit, no obtindrem el nivell 

suficient ni la sensació (de nivell) suficient, així que tendirem a saturar l'amplificador i, amb 

això, posarem en perill l'integritat de l'altaveu.

Això és només una norma general, que es pot haver de modificar en funció de les 

aplicacions concretes (per exemple, no és infreqüent trobar relacions de 2:1 per a les vies 

d'aguts donada la seva major dinàmica i per no resultar car, aquest sobredimensionament) i 

d'altres factors (com ara lo conservador o no de la xifra de potència admissible especificada 

pel fabricant). En general s'ha de ser molt més conservador amb la música gravada que no 

pas amb la música en directe, ja que aquest amplificador produirà nivells mitjans de 

potència molt més elevats amb la gravada.

NOTA: Aquesta recomanació és per a aplicacions de reforç sonor. Per a d'altres aplicacions 

les relacions són diferents i, fins i tot, contràries. Per exemple, en un combo de guitarra la 

potència de l'altaveu ha de ser molt superior a la de l'amplificador degut a l'ús freqüent de 

grans dosis de distorsió en l'amplificador.
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7  Amplificadors de vàlvules i de transistors

Bàsicament, es pot fer la divisió segons els elements que

es fan servir, pel que podem parlar de dos tipus d'amplificadors:

· Amplificadors realitzats amb vàlvules.

· Amplificadors realitzats amb transistors.

7.1  Amplificadors de vàlvules

Les vàlvules termoiòniques van ser els dispositius electrònics actius per excel·lència des de 

principis del segle XX fins ben entrada la dècada del 1960.

Llavors es van veure desbancades pels diminuts transistors i díodes d'estat sòlid, capaços 

d'exercir les mateixes funcions en espais molt més reduïts, amb un menor pes i amb 

temperatures de funcionament molt inferiors a les de les vàlvules. Semblava ser un gran 

alleugeriment per als músics, ja que s'aconseguia més potència amb menys pes i volum.

A principis de la dècada de 1970 es va començar a apostar per l'amplificació a transistors i 

es van començar a fabricar amplificadors d'aquest tipus. Però el transistor es va trobar des 

d'un principi amb un greu problema, la seva linealitat i el seu millor rendiment teòric 

donaven, com a resultat en circuits d'àudio, sons molt freds i amb poc caràcter, cosa que no 

succeïa amb les vàlvules.

Aquesta és una de les causes per la qual la vàlvula s'ha mantingut des de llavors en 

amplificadors per a instruments musicals i aplicacions d'àudio professional per a estudis de 

gravació i alta fidelitat. El seu comportament no lineal i teòricament imperfecte queda de 

sobres compensat amb resultats de so molt més musicals i atractius. Un simple circuit amb 

una sola vàlvula pot donar un gran caràcter i color al so, per això es diu que ni el més 

complex dels circuits digitals és capaç d'emular al 100 % el comportament d'una vàlvula.

7.1.1  Funcionament d'una vàlvula

Ja hem parlat sobre vàlvules termoiòniques en el capítol 1.6 dedicat a transistors. Ara 

ampliarem una mica aquell apartat i també veurem una mica més quina és la seva funció en 

el món de l'amplificació d'àudio.
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Perquè una vàlvula funcioni correctament, necessita temperatures superiors als 100 ºC i 

algunes d'elles arriben fins i tot als 250 i 300 ºC. El component de la vàlvula que s'encarrega 

de "caldejar l'ambient" es diu filament.

Hi ha quatre tipologies de vàlvules, utilitzades normalment en àudio, diferenciades pel 

nombre de components interns, però sense tenir en compte el filament que les compon:

· Díodes

· Tríodes

· Tètrodes

· Pèntodes

En totes aquestes topologies tenim dos elements comuns: l'ànode i el càtode.

El càtode es troba al voltant del filament del qual es desprenen els electrons que flueixen 

cap a l'ànode, creant un corrent elèctric. Com bé s'ha dit anteriorment ha d'existir una 

temperatura mínima de funcionament en el càtode perquè es produeixi aquest flux 

d'electrons.

Per facilitar el moviment dels electrons entre el càtode i l'ànode, s'ha d'aconseguir el buit en 

l'interior de la vàlvula. Es necessita d'unes tensions molt altes, perquè els electrons que 

surten del càtode siguin atrets fàcilment per l'ànode (entre 300 i 600 V).

La resta de components utilitzats en els tríodes, tètrodes i pèntodes permeten controlar la 

quantitat d'electrons que passen de càtode a ànode introduint d'aquesta manera el concepte 

de l'amplificació.

Les característiques de les vàlvules són les següents:

· Les vàlvules tenen un guany relativament baix.

· Alta impedància d'entrada.

· Bona capacitat d'aguantar abusos momentanis.

· Es saturen suaument i es recuperen de la sobrecàrrega ràpida i suaument.

· Són més susceptibles a les vibracions microfòniques, que no pas els dispositius 

  de transistors.

La majoria dels amplificadors a vàlvules utilitzen un transformador de sortida, el qual afegeix 

distorsió del segon harmònic i presenta una caiguda gradual en la resposta a altes 

freqüències.
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7.2  Amplificadors de transistors

Als circuits que no fan servir vàlvules se'ls anomena de transistors o d'estat sòlid, perquè no 

fan servir dispositius que contenen gas o líquid.

Una de les causes per les quals es fan servir transistors és perquè les vàlvules són 

extremadament cares per amplificadors de molt alta potència. La majoria dels amplificadors 

a vàlvules donen menys de 50 W per canal.

Quan van sortir els primers amplificadors de transistors, eren pitjors que els millors 

amplificadors de vàlvules d'aquells dies. A causa de les baixes capacitats internes, els 

amplificadors a vàlvules tenen unes característiques d'entrada molt lineals. Això fa que els 

amplificadors de vàlvules siguin fàcils d'alimentar i tolerants a fonts d'altes impedàncies de

sortida, com ara altres circuits a vàlvules i controls de volum de alta impedància.

Però els amplificadors de transistors podrien tenir un alt acoblament entre l'entrada i la 

sortida i podrien tenir una impedància d'entrada menor. No obstant això, algunes tècniques 

de circuits redueixen aquests efectes i, fins i tot, alguns amplificadors de transistors eviten 

totalment aquests problemes fent servir bons JFET com a circuits d'entrada.

Finalment, direm que els amplificadors a vàlvules rarament tenen una resposta en 

freqüència tan plana com els amplificadors de transistors, a causa del transformador de 

sortida. Tanmateix, la resposta en freqüència dels bons amplificadors a vàlvules és 

extremadament bona.

8  Exemple d'amplificació: Amplificador de classe A amb    
emissor comú

Ja sabem que el treball d'un amplificador de potència per a àudio és agafar un senyal 

d'àudio feble i tractar-lo de tal manera que es pugui generar un senyal prou potent com per 

fer funcionar un altaveu. Això és una descripció precisa quan es considera l'amplificador 

com a dispositiu general, però el procés dins de l'amplificador és una mica més complex. La 

realitat és que l'amplificador genera un senyal de sortida completament nou basat en el 

senyal d'entrada. Es poden entendre aquests senyals com dos circuits separats, tal i com es 

pot veure a la figura 14.20.
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Figura 14.20  L'amplificador de potència entès com a 2 circuits diferents 7

El circuit de sortida és generat per la font d'alimentació de l'amplificador, que rep l'energia 

d'una font de tensió. Si l'amplificador és alimentat des d'un corrent altern (com el que 

subministra qualsevol endoll d'una casa), aquest s'haurà de rectificar, ja que els 

amplificadors funcionen internament amb corrent continu. La càrrega d'aquest circuit de 

sortida és l'excitació d'un altaveu.

El circuit d'entrada és el senyal d'àudio elèctric gravat en algun format -com el d'un CD- o 

enviat des d'un transductor electroacústic d'entrada, com pot ser un micròfon. La seva 

càrrega està modificant el circuit de sortida, i aplica una resistència variable al circuit de 

sortida per recrear les fluctuacions de voltatge del senyal d'àudio original.

Ja hem vist que en la majoria dels amplificadors, aquesta càrrega suposa una feina 

excessiva per al senyal d'àudio original, i que per aquesta raó, s'augmenta l'amplitud de la 

tensió gràcies a un -o varis- pre-amplificador, el qual envia un senyal de sortida més forta a 

l'etapa de potència. El pre-amplificador funciona d'una manera molt semblant a 

l'amplificador: el circuit d'entrada aplica una resistència variable a un circuit de sortida 

generat per la font d'alimentació.

Però, com fa això l'amplificador? Si obrissim un amplificador per trobar una resposta, només 

trobariem una massa complexa de cables i components electrònics. Totes les peces d'un 

amplificador són importants, però certament no es necessita examinar cadascuna d'elles per 

tal d'entendre com funciona, ja que només hi ha uns pocs elements que són crucials a l'hora 

de que l'amplificador funcioni.
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8.4  En conclusió

L'objectiu d'un bon amplificador és causar la menor distorsió possible. El senyal final que 

activa els altaveus ha d'imitar el senyal original d'entrada el més perfectament possible, 

encara que hagi estat potenciat diverses vegades.

Aquesta mateixa idea explicada per a àudio, pot utilitzar-se per tal d'amplificar tota mena de 

senyal elèctric. Qualsevol cosa que pugui ser transportada per una càrrega elèctrica -per 

exemple, senyals de vídeo i ràdio- pot ser amplificada d'una manera semblant.
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