
En aquesta unitat aprendràs a...

 ■ Determinar la funció de cada un dels elements 

de so d’un vehicle.

 ■ Relacionar i connectar diferents elements d’àudio 

en un automòbil i manipular-los per aconseguir major 

qualitat d’audició.

 ■ Instal·lar diferents tipus d’equips d’àudio.

Sistemes d’àudio 
i comunicació en 
automòbilsU

nitat

1

1·· Com és l’equip d’àudio del 
vehicle de la teva família?

2·· Saps on es troben ubicats 
els altaveus en un automòbil?

3·· Coneixes algun vehicle en 
què s’hagi instal·lat un equip 
d’àudio de gran potència?

4·· Alguna vegada has 
manipulat un equip d’àudio en 
un automòbil?

Preguntes inicials
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Unidad X - Título de la unidad 7Unitat 1 - Sistemes d’àudio i comunicació en automòbils

 ■ Consultaràs els manuals tècnics dels vehicles, i buscaràs i interpretaràs els esquemes 
elèctrics.

 ■ Estudiaràs els paràmetres elèctrics que caracteritzen els equips de so per tenir-los en compte a l’hora 
de realitzar canvis en la instal·lació.

 ■ Utilitzaràs diferents eines per realitzar la instal·lació i les comprovacions elèctriques corresponents 
d’un equip de so.

 ■ Identificaràs els diferents tipus de connectors normalitzats dels equips de so.

Per al projecte final

SISTEMES 
D’ÀUDIO EN 
AUTOMÒBILS

–  Guiatge i disposició del cablejat. Connexionat
–  Disposició d’altaveus
–  Disposició de l’amplificador exterior

–  Mitjans de transmissió
–  Característiques de les ones sonores:

freqüència, amplitud i longitud d’ona
–  Característiques de la percepció i reproducció 

del so
–  Fenòmens físics que alteren el so:
 • Refracció
 • Reflexió
 • Interferència

Criteris i normes 
per a la instal·lació 
d’equips d’àudio

El so

–  Instal·lació de dos i quatre altaveus
–  Instal·lació de quatre altaveus amb subwoofer
–  Instal·lació amb altaveus del darrere i 

subwoofer alimentats mitjançant amplificador 
extern

–  Instal·lació de quatre altaveus amb subwoofer 
alimentats mitjançant amplificador extern

–  Instal·lació de múltiples altaveus, amb dos o 
més amplificadors externs

Instal·lacions d’àudio 
en vehicles

Elements d’una 
instal·lació de so en 

vehicles

–  Elements de recepció i reproducció
–  Elements d’amplificació i ajust
–  Elements de generació de so: altaveus
–  Cablejat i connexions
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8

1 >> El so

El so es produeix pel desplaçament de les ones sonores, que provoquen 

variacions de pressió en el medi pel qual es propaguen.

A l’igual que ocorre amb les ones lluminoses, només una part de les ones 

sonores són percebudes per l’oïda humana.

1.1 > Ona sonora

 Una ona sonora és un mecanisme de transmissió d’energia que 

es produeix per les variacions de pressió generades en el medi físic 

pel qual es transmet.

L’ésser humà percep aquestes variacions de pressió en l’oïda, i les iden-

tifica com a so.

Les ones sonores estan motivades pel moviment mecànic o la vibració 

d’algun objecte, que és el que produeix alteracions en el fluid en què 

es desplacen, generalment l’aire. Així, per exemple, quan es colpeja un 

tambor, el desplaçament de la seva membrana produeix la compressió i 

la posterior descompressió de l’aire.

En els sistemes de so, tant domèstics com de l’automòbil, aquesta tasca 

es duu a terme per mitjà dels altaveus, la membrana dels quals es des-

plaça mitjançant una força electromagnètica o bé a través de sensors 

piezoelèctrics.

1.2 > Mitjans de transmissió del so

El so es pot transmetre sempre que existeixi un medi físic per fer-ho, 

encara que el més habitual és que ho faci a través de l’aire.

L’elasticitat i la densitat del medi en què es transmet el so són les dues va-

riables que més influeixen en la seva velocitat de propagació, ja que s’in-

crementa a mesura que augmenta l’elasticitat i disminueix la densitat.

Substància Velocitat del so (m/s)

Aire (0 °C) 331,6

Aire (20 °C) 344

Hidrogen (0 °C) 1.280

Aigua (0 °C) 1.390

Aigua (20 °C) 1.484

Coure (20 °C) 3.580

Acer (20 °C) 5.050

Vidre (20 °C) 5.200

Tècnica piezoelèctrica

En la seva aplicació als altaveus, 
la tècnica piezoelèctrica permet 
efectuar petits desplaçaments en 
la membrana de l’altaveu, a par-
tir de l’increment de dimensions 
de materials com el quars quan 
s’exposen a un corrent elèctric. 
Aquesta tècnica també s’usa en els 
injectors del sistema d’alimentació 
dels motors.
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9Unitat 1 - Sistemes d’àudio i comunicació en automòbils

Increment de la potència elèctrica

Quina potència necessitaries per augmentar en 9 dB el nivell sonor d’un altaveu, si x és la potència inicial?

Solució

Si x és la potència inicial i per cada 3 dB d’augment de volum es duplica, la potència resultant d’un incre-
ment de 3 dB serà 2x. Per tant:

–  Si es duplica una vegada, el volum augmentarà 3 dB i la potència final serà 2x.
–  Si es duplica dues vegades, el volum augmentarà 3 dB + 3 dB = 6 dB i la potència final serà 2 ⋅ 2 ⋅ x.
–  Si es duplica tres vegades, el volum augmentarà 3 dB + 3 dB + 3 dB = 9 dB i la potència final serà 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ x.

En resum, per augmentar el volum 9 dB, la potència final que has d’aplicar és 8 x (2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ x).

Casos pràctics 1

1.3 > Característiques de les ones sonores

Les característiques de les ones sonores que ens permeten distingir un so 

d’un altre són la freqüència, l’amplitud i la longitud d’ona.

Freqüència

 La freqüència és la relació entre la unitat de temps i la velocitat 

amb què es produeixen les ones.

L’oïda humana percep les ones sonores amb una freqüència compresa 

entre els 20 Hz i els 20 kHz (1 Hz = 1 cicle o ona per segon). Aquest rang 

es va estrenyent a mesura que l’oïda perd facultats.

Amplitud

 L’amplitud és el valor màxim de pressió, tant negativa com posi-

tiva, a què arriba l’ona sonora.

Per mesurar-la, s’usa el decibel (dB), que és la unitat de percepció sonora 

o intensitat fisiològica. Així, l’oïda comença a percebre el so a partir de 

0 dB. A partir de 120 dB, es poden produir danys físics. Com més elevat 

és el volum d’un aparell d’àudio, més decibels emet i majors són la seva 

amplitud d’ona i les seves necessitats d’energia per reproduir el so; la 

potència elèctrica s’ha de duplicar per poder reproduir un increment de 

3 dB en el volum.

Longitud d’ona

 La longitud d’ona és la distància entre dues ones de pressió 

 consecutives.

La longitud d’ona és inversament proporcional a la freqüència, ja que, 

per a una mateixa velocitat, com més temps passi entre una ona i una 

altra, menor serà aquesta freqüència.

1s

1 4 7

1s

Pressió 
positiva

Pressió 
negativa

1
Freqüència i amplitud d’ona.
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1.4 >  Característiques de la percepció 
i reproducció del so

L’oïda humana distingeix tres característiques del so que percep: altura 

o to, intensitat i timbre.

A més d’aquestes tres característiques, segons la forma de gravar-lo i 

reproduir-lo, també podem distingir entre so monoaural, estereofònic 
i quadrafònic.

Característiques del so percebut

L’oïda humana distingeix les tres característiques següents del so que 

percep:

–  L’altura o to. Permet diferenciar la freqüència de les ones sonores i 

classificar els sons en alts, mitjans i baixos.

–  La intensitat del so. Equival a l’amplitud d’ona, per la qual cosa també 

es mesura en decibels.

–  El timbre. Permet distingir diferents sons amb idèntica freqüència i 

intensitat.

Característiques del so reproduït

 El so estereofònic és el so gravat i reproduït des de dues fonts 

separades: una font situada en el costat esquerre i l’altra, en el costat 

dret.

En reproduir un so estereofònic mitjançant almenys dos altaveus, la 

qualitat de la sensació percebuda és molt superior a la d’una gravació 

senzilla o monoaural, en la qual només es fa servir una única font de 

gravació.

El so quadrafònic, per la seva banda, recorre a quatre fonts de gravació 

i reproducció, repartides entre la part del davant, la del darrere i els 

laterals.

1.5 > Fenòmens físics que alteren el so

A continuació, s’expliquen els principals fenòmens físics que poden 

alterar el so: refracció, reflexió i interferència.

Refracció

 La refracció és el canvi de trajectòria que experimenten les ones 

sonores quan avancen entre dos medis amb diferents densitats o quan 

la densitat del medi en què es transmeten no és uniforme.

Cal tenir en compte que tant la temperatura de l’aire com la velocitat i 

el sentit del vent poden provocar canvis de densitat que afavoreixen la 

refracció del so.

Així, per exemple, les ones sonores tendeixen a desviar-se cap al terra si 

es desplacen a favor del vent i, de la mateixa forma, tendeixen a ascendir 

quan es desplacen en contra del vent.

Llindar d’audició

Llindar del dolor(db)

(Hz)
20 100 10000

120
100

0
10

Corbes isofòniques

L’oïda humana és més sensible al 
rang de freqüències comprès entre 
2 i 5 kHz, per la qual cosa els reque-
riments d’intensitat per reproduir 
aquestes freqüències són menors, 
donada la major percepció. Per 
contra, en baixes freqüències, és 
necessari augmentar la intensitat 
per tal que l’oïda pugui detectar el 
so. Tot això queda reflectit en les 
anomenades corbes isofòniques, en 
què es relaciona la intensitat amb 
la freqüència. 
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11Unitat 1 - Sistemes d’àudio i comunicació en automòbils

Reflexió

 La reflexió és la duplicació del so sepa-

rada en el temps.

Així, quan s’emet un so i aquest so es troba 

amb un obstacle, les ones sonores directes 

veuen interromput el seu avanç, per la qual 

cosa reboten i avancen en sentit contrari; per 

tant, són reflectides.

Interferència

 La interferència és la unió de dos sons de característiques 

 diferents.

Així ocorre, per exemple, en una botzina, en què la ref lexió de part de 

les ones directes que xoquen amb les seves parets interfereix amb les 

ones ref lectides que circulen de forma perpendicular a l’eix de simetria 

de la botzina.

Si les ones són similars però una és directa i l’altra re-

flectida, els seus efectes poden ser beneficiosos o con-

traproduents. Així, per exemple, si les crestes d’ona 

estan sintonitzades de tal forma que els seus valors 

positius i negatius es produeixen simultàniament, els 

seus efectes se sumaran i el so millorarà. Aquest efecte 

es coneix com a ressonància.

Per contra, si els valors positius de l’una coincideixen 

amb els negatius de l’altra i totes dues són de la ma-

teixa intensitat, s’anul·laran mútuament sempre que 

les freqüències de les dues siguin similars.

L’eco

Un dels millors exemples de reflexió del so és 
l’eco. Per tal que es produeixi, hi ha d’haver 
una certa distància entre l’emissor del so i 
l’obstacle que fa rebotar les ones. D’aquesta 
distància depèn, també, la diferència de 
temps entre l’emissió i la recepció de les ones 
reflectides.

Exemples 1

Ones directes
Ones reflectides

3
Fenomen de l’eco.

Activitats

1·· Dibuixa una gràfica explicativa del fenomen de l’eco i indica en quina posició hauria de trobar-se un oient per 
tal que existís guany de so. Després, assenyala-hi les ones reflectides i les directes.

Ones
reflectides

Ones
directes

4
Interferència de so en una botzina.

Ones
reflectides

< 0,1 s

Ones
directes

2
Guany de so per efecte de la reflexió.
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2 >>  Elements d’una instal·lació 
de so en vehicles

Totes les instal·lacions de so han de comptar amb una sèrie d’elements 

comuns, més unes possibles variants, que són les que estableixen les 

diferències entre elles.

2.1 > Introducció i estructuració

Els elements d’una instal·lació de so es poden agrupar en quatre grans 

conjunts:

–  Fonts de so o elements de recepció i/o reproducció. S’hi elabora el 

senyal que es transformarà en ones sonores. En automòbils, el més 

comú és la ràdio, seguida dels lectors de disc (CD, DVD) i de les memò-

ries d’emmagatzematge informàtic, com els discs durs portàtils, així 

com la telefonia mòbil i altres dispositius Bluetooth; menys habituals 

són els sistemes de producció (micròfons) dels autobusos o les emisso-

res de ràdio en vehicles de mercaderies.

–  Elements d’amplificació i ajust. El senyal emès pels elements de 

recepció i reproducció no té suficient potència per tal que els alta-

veus generin el so que transmeten, per la qual cosa cal augmentar-la 

mitjançant els amplificadors. En equips senzills, se sol disposar d’un 

sol amplificador integrat en el conjunt; en canvi, en sistemes més 

sofisticats i de major potència, se sol disposar de més d’una unitat 

ubicada a l’exterior degut al seu gran volum i a les necessitats de 

refrigeració. 

–  Elements de generació de so. Aquests elements reben el senyal, 

generat pels elements de producció –i augmentat i corregit pels d’am-

plificació i ajust– i elaboren les ones que constitueixen el so, per a la 

qual cosa s’utilitzen els altaveus.

–  Cablejat i connexions. Serveixen per transmetre els senyals elèctrics 

entre els diversos elements i permeten la seva alimentació elèctrica. 

La necessitat d’augmentar la potència dels actuals equips d’àudio re-

quereix un correcte disseny, dimensionat del cablejat i connexionat, 

ja que les connexions són fonamentals per al bon funcionament de 

la instal·lació.

Elements d’una instal·lació de so

Elements de recepció 
i reproducció

Elements d’amplificació 
i ajust

Elements de generació 
de so

Cablejats 
i connexions

Connectors per a 
instal·lacions de precisió

En instal·lacions de gran precisió 
i qualitat, es recorre a connectors 
banyats en or o platí, i fins i tot se 
solden els cables amb els elements 
als quals van connectats.

Fonts de so no integrades

Les emissores de ràdio usades pels 
transportistes solen ser indepen-
dents de l’equip d’àudio.
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13Unitat 1 - Sistemes d’àudio i comunicació en automòbils

2.2 > Elements de recepció i reproducció

El so que posteriorment serà transmès pels altaveus es pot generar de tres 

formes diferents: per recepció, per reproducció i per emissió.

–  Per recepció. Gràcies a la seva sintonització i per mitjà de l’antena, 

l’aparell de ràdio recull les ones elaborades en les diferents emissores.

–  Per reproducció. El so prèviament gravat és llegit pels elements de 

reproducció.

–  Per emissió. El so es pot generar en el propi vehicle, tal com ocorre en 

autobusos de passatgers, quan el guia s’adreça als viatgers mitjançant 

els altaveus o els sistemes d’avís interns.

Antenes de ràdio

 Les antenes de ràdio són els dispositius encarregats de captar les 

ones electromagnètiques que serveixen de transport a les ones sonores 

que constitueixen el so.

Se solen col·locar habitualment en vertical o lleugerament inclinades, 

per tal de millorar la recepció de les ones que es transmeten. La seva ubi-

cació més habitual és la zona del darrere del vehicle (el sostre o la tapa 

del maleter), per evitar les pertorbacions de naturalesa electromagnètica 

que poden produir sistemes inductius com l’alternador o l’encesa en la 

recepció. Mitjançant aquest sistema, la pèrdua de senyal resultant de la 

longitud del cable es compensa per la reducció de la interferència. En 

alguns vehicles, l’antena s’integra en el parabrises del davant, fet que 

evita la pèrdua de senyal. Molts vehicles moderns usen dues antenes en 

diferents emplaçaments, connectades a l’equip d’àudio mitjançant un 

sistema intel·ligent que selecciona el senyal més potent.

L’antena forma un conjunt de re-

cepció amb la carrosseria del vehi-

cle, de tal forma que en FM gairebé 

no és possible la recepció si no es 

compta amb la xapa de la carros-

seria, que treballa conjuntament 

amb l’antena.

El cable que transmet el senyal 

des de l’antena al sintonitzador 

és de tipus coaxial, i està format 

per un nucli de coure de fil únic 

al voltant del qual es disposa un 

apantallament; és a dir, un gruix 

aïllant i un trenat metàl·lic con-

nectat a massa.

Aquest apantallament permet mi-

llor qualitat de recepció, ja que 

evita les pertorbacions i les inter-

ferències electromagnètiques que 

falsejarien el senyal captat.

Antena per a
tancament centralitzat

Antena de sostre per a ràdio,
telèfon i navegador

Antena de ràdio
amb amplificador
de senyal

Antena GPS
(per a navegador)

Antena per
a serveis
addicionals

Supressor
(Antiparasitari)

3a Llum de fre

6
Disposició d’antenes.

Antenes telescòpiques 
escamotejables

Un motor elèctric acciona les ante-
nes escamotejables telescòpiques 
quan es connecta l’equip d’àudio 
o s’introdueix la clau al contacte. 
Això permet que adquireixin una 
gran longitud mentre s’estan utilit-
zant, i que gairebé no sobresurtin 
del xassís quan estan retretes.

Amplificadors de senyal

En alguns models, es munten els 
anomenats amplificadors de senyal. 
Aquests amplificadors potencien el 
senyal captat per l’antena i milloren 
així la qualitat de la recepció.

Aïllament interior

Conductor

Aïllament 
exterior Connexió a massa, 

apantallada

5
Secció d’un cable d’antena.

SSC16CATAunidad01_p006-039.indd   13SSC16CATAunidad01_p006-039.indd   13 29/02/16   15:5029/02/16   15:50



14

Sintonitzador de ràdio

 El sintonitzador de ràdio és el dispositiu que rep les ones emeses 

per les estacions emissores de ràdio. Per sintonitzar una emissora, s’ha 

de fer coincidir la seva freqüència amb la del sintonitzador.

La sintonització es pot realitzar mitjançant una roda en els aparells de 

ràdio més senzills o mitjançant polsadors i sistemes de recerca automà-

tica d’emissores en aparells més moderns. Els receptors necessiten trans-

formar les ones portadores que reben, ja que es desplacen a la velocitat 

de la llum, que no coincideix amb la del so, per la qual cosa s’han de 

modular les ones electromagnètiques per tal que puguin transportar les 

ones sonores, amb unes característiques molt diferents.

La modulació consisteix en adaptar alguna de les característiques de les 

ones electromagnètiques a les de les ones sonores que han de transpor-

tar. Per tant, aquesta modulació es pot efectuar sobre l’amplitud d’ona, 

la qual cosa dóna lloc a l’AM (amplitud modulada), o bé sobre la freqüèn-

cia, fet que dóna lloc a la FM (freqüència modulada).

Amplitud modulada (AM)

L’amplitud modulada (AM) manté fixa la freqüència d’emissió de les 

ones electromagnètiques i només varia l’amplitud de les ones sonores 

segons el missatge que conformin (paraules, música, etc.).

La majoria de les emissores AM emeten un senyal de baixa qualitat, ja 

que no reprodueixen amb fidelitat els sons per sota de 100 Hz o per sobre 

de 5 kHz. Dins de l’AM existeixen, al seu torn, tres tipus d’ones agrupa-

des en funció de la seva longitud: llarga, mitjana i curta.

Freqüència modulada (FM)

La freqüència modulada manté constant la longitud de les ones elec-

tromagnètiques, però varia la seva freqüència i l’adapta a la de les ones 

sonores que transporta segons el seu contingut.

El rang de freqüències en què s’emet oscil·la entre els 88 i els 108 MHz i 

és la més usada donada la seva qualitat. En aquesta freqüència, les ones 

estan polaritzades horitzontalment.

Modulador
d’amplitud

Amplitud
modulada

Amplitud
fixa

7
Modulació de les ones en amplitud.

Modulador
de freqüència

Freqüència
modulada

Freqüència
fixa

8
Modulació de les ones en freqüència.
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15Unitat 1 - Sistemes d’àudio i comunicació en automòbils

Sintonitzador de ràdio digital

 La ràdio digital és una variant de l’emissió de ràdio en què no es 

produeix un transport de les ones sonores en si, sinó una emissió de 

codis binaris digitals codificats, per a la qual cosa s’utilitzen les ones 

electromagnètiques i una antena adaptada a les característiques de 

l’emissió per a la seva recepció.

Per a la reproducció del so, cal fer servir un descodificador que interpreti 

i transformi els senyals digitals rebuts en ones sonores. Aquest descodi-

ficador rep el nom de DAB (Digital Audio Broadcasting).

Presenta múltiples avantatges, entre els quals cal destacar la millor qua-

litat d’audició, la possibilitat de transport conjunt de senyals de vídeo, 

dades de trànsit, etc., i la tecnologia compartida amb TDT.

Lector de discs

Els lectors de discs més comuns llegeixen fitxers en format digital (com 

MP3) gravats en un suport també digital, com el CD. En equips d’àudio 

no originals, que s’incorporen com a extres al vehicle, aquests lectors de 

disc permeten reproduir la majoria dels formats disponibles.

Lectors USB i discs durs integrats

Els equips d’àudio també poden disposar d’un terminal de connexió 

universal, tipus USB, al qual connectar memòries portàtils en què els 

fitxers es troben comprimits. Aquesta connexió s’ha d’efectuar amb un 

cable de certa longitud o bé per la part del darrere de l’equip d’àudio, ja 

que la legislació prohibeix la connexió frontal pel perill que pot suposar 

en cas d’accident. Alguns vehicles incorporen de sèrie memòries infor-

màtiques fixes de diversos gigabytes per emmagatzemar música i que 

estan ubicades en el propi equip d’àudio.

Telefonia mòbil

Cada vegada resulta més habitual fer servir l’equip d’àudio per efectuar 

connexions telefòniques mitjançant el sistema conegut com a mans lliu-
res. Per això, quan es rep o s’efectua una trucada, el sistema dóna priori-

tat al telèfon i anul·la el funcionament de la ràdio, el lector de disc, etc.

Existeixen dos sistemes de connexió del mòbil a la xarxa del vehicle:

–  La xarxa de fibra òptica MOST-Bus, juntament amb sistemes CAN.

–  El sistema Bluetooth, que pot usar una subxarxa facilitada amb el 

terminal telefònic o bé la que presenti el vehicle de sèrie, a més dels 

sistemes CAN i MOST-Bus. Aquest és el sistema més freqüent.

Micròfons i emissores de ràdio

En vehicles destinats al transport de passatgers, l’equip d’àudio pot dis-

posar d’un micròfon que permet al guia adreçar-se als passatgers.

Alguns vehicles de transport de mercaderies incorporen, també, emisso-

res de ràdio; fins i tot existeix una xarxa mundial, la dels radioaficio-
nats, que utilitza emissores portàtils per comunicar-se.

Funcionament del micròfon

El micròfon funciona pel mateix 
principi electromagnètic que l’al-
taveu: les variacions de pressió 
produïdes pel so mouen una mem-
brana que, al seu torn, arrossega 
una bobina dins d’un camp magnè-
tic fix. Aquesta bobina convertirà 
el so en corrent d’audiofreqüència.

Mida normalitzada

Els moderns equips d’àudio ins-
tal·lats en vehicles presenten unes 
dimensions normalitzades. Així, 
existeixen dues mides estàndard, 
denominades DIN i doble DIN. 
La primera és la més utilitzada, 
encara que la segona comença a ser 
cada cop més usada en la dotació 
original de sèrie. Les diferències es 
refereixen a l’altura, que en el cas 
del DIN doble duplica la del senzill.

Cinta magnètica o casset 

L’anomenat “casset” és un sistema 
obsolet. La informació es gravava 
en cintes de casset mitjançant un 
sistema magnètic i es reproduïa mit-
jançant un capçal electromagnètic.
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Manipulació d’un equip d’àudio

Per realitzar l’extracció i la reposició d’un equip d’àudio en un vehicle, 
s’han d’utilitzar els estris (ganxos) apropiats.

Un cop que es disposi dels ganxos, caldrà seguir els següents passos per 
tal d’extraure l’equip:

1.  Extraure la caràtula frontal (figura 9).
2.  Treure el cèrcol embellidor (figura 10).

9
Extracció de la caràtula.

10
Extracció de l’embellidor.

3.  Introduir els ganxos tiradors (figura 11).
4.  Estirar l’equip per extraure’l (figura 12).

11
Introducció dels ganxos.

12
Extracció del conjunt.

5.  Un cop extret, desconnectar les connexions elèctriques.

Per realitzar el muntatge de l’equip d’àudio, cal seguir els mateixos passos en ordre invers i tenir una 
especial cura en el moment de realitzar les connexions.

13
Caixa de fixació de l’equip d’àudio al tauler de comandaments.

14
Desconnexió de connectors.

Tècnica

Materials

•  Ganxos tiradors
•  Tornavís pla

1
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17Unitat 1 - Sistemes d’àudio i comunicació en automòbils

2.3 > Elements d’amplificació i ajust

El senyal dels aparells de recepció i reproducció és tractat abans de ser 

enviat als altaveus en què es convertirà en so. Sense tenir en compte les 

fases intermèdies, que depenen del sistema de generació de senyal (rà-

dio, lector de disc, etc.), aquest senyal ha de veure incrementada la seva 

amplitud; per això, s’usen els anomenats amplificadors.

D’altra banda, s’han de poder ajustar els seus valors d’intensitat (volum), 

balanç, etc., mitjançant els comandaments d’ajust.

Amplificadors

 Els amplificadors són els elements del sistema que incrementen 

l’amplitud del senyal de so.

En equips senzills, s’usa un únic amplificador integrat en el propi equip 

d’àudio. A la pràctica, com que tots els equips actuals són estereofònics, 

l’amplificador disposa d’un mínim de dues sortides, encara que el més 

freqüent és que compti amb quatre. En instal·lacions més complexes, re-

sulta habitual usar més d’un amplificador, que s’ubica a la part exterior 

de l’equip d’àudio, donades les seves dimensions i les seves necessitats 

de refrigeració.

Els amplificadors usats en equips d’àudio per a vehicles estan formats 

per transistors, disposats segons la tècnica de circuit imprès, que per-

met agrupar-ne un gran nombre en un espai reduït. Per transmetre 

a l’atmosfera la calor que produeixen per l’efecte Joule durant el seu 

funcionament, van muntats sobre superfícies aletejades d’alumini, que 

constitueixen els anomenats dissipadors de calor.

En unitats de gran potència i sofisticació, els amplificadors, també ano-

menats etapes de potència, disposen de diverses possibilitats de conne-

xionat i ajust a l’exterior, fet que en facilita i possibilita l’adaptació a les 

múltiples configuracions que permeten els actuals mitjans.

La qualitat dels amplificadors es mesura a partir de les qualitats  següents:

–  Distorsió. És la relació entre el senyal rebut i el de sortida, ja ampli-

ficat, que s’envia als altaveus. S’expressa com un percentatge: com 

menor sigui, major serà la qualitat del so.

–  Relació senyal/soroll. És la variació que experimenta la distorsió en 

relació amb la potència acústica; es mesura en decibels. La qualitat 

del so és major com més elevat és el seu nombre; el valor de referèn-

cia a partir del qual es considera que els altaveus tenen una qualitat 

acceptable és de 100 dB.

–  Potència. S’expressa en vats. Per mesurar-ne la qualitat, es pren com 

a referència el valor mitjà o eficaç, també conegut com a RMS (sigles 

en anglès de Root Mean Square).
En molts casos, com a estratègia comercial, s’anuncia la potència 

màxima, que presenta un valor superior al de la potència RMS; totes 

dues es relacionen mitjançant la proporció següent: 1 W Max = 0,707 

W RMS.

15
Disposició dels dissipadors de calor en 
l’amplificador.
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Els amplificadors disposen de dos tipus de sortida diferents: la de previ 
i la d’alta.

–  Sortida de previ. També coneguda com a RCA, permet que el senyal 

no tingui amplificació, ja que s’efectua en etapes de potència exte-

riors. La seva distorsió és mínima i es pot reduir en conjunt, ja que 

usa amplificadors de major qualitat i més potents que els interns de 

l’equip. La sortida de previ disposa de dos connectors coaxials, un per 

a cada costat. Entre les seves connexions destaquen les RCA INPUT, 

procedents de la font de so, i les anomenades RCA OUTPUT, que són 

les que surten d’aquesta font; en aquest cas, de l’equip d’àudio. Així 

mateix, és freqüent que comptin amb una sortida de previ addicional 

(output), per connectar diversos amplificadors entre si.

–  Sortida d’alta. Extrau el so amplificat de l’equip d’àudio mitjançant 

amplificadors interns. És una bona solució per resoldre de forma sen-

zilla una instal·lació simple, ja que permet prescindir d’amplificadors 

exteriors.

Filtres

 Els filtres són elements intermedis usats en instal·lacions perso-

nalitzades de certa envergadura.

Els filtres poden ser:

–  Passius. S’intercalen entre els amplificadors i els altaveus, per deter-

minar el rang de freqüència del senyal d’àudio que arriba a aquests 

últims. Estan formats per condensadors i bobines.

–  Actius. S’instal·len entre la font de so i l’amplificador, intercalats en 

la sortida de previ o RCA, ja que per treballar amb potències elevades 

requereixen una alimentació exterior. Aquests filtres ofereixen millor 

qualitat de so, ja que no tenen tanta distorsió i suporten potències 

més elevades.

Necessitat 
d’alimentació Distorsió Ubicació

Filtres passius No Major Sortida de l’amplificador

Filtres actius Sí Menor Sortida de la font de so

Els filtres es defineixen mitjançant les característiques següents:

–  Banda de pas. És el rang de freqüències que el filtre deixarà passar 

sense alterar-ne les característiques sonores.

–  Banda atenuada. Són les freqüències atenuades que el filtre deixa 

passar; és a dir, aquelles amb unes característiques sonores que sí que 

estan atenuades en disminuir el guany.

–  Freqüència de tall. És la freqüència a partir de la qual l’atenuació és 

quantiosa i experimenta una pèrdua de senyal de 3 dB.

–  Pendent. És la forma de la corba característica de l’atenuació: la fron-

tera entre la banda de pas i les bandes atenuades (a ambdós costats de 

la de pas). Com més vertical sigui, més ràpid serà el tall.

17
Filtre passiu.

16
Sortides de previ mitjançant connectors 
RCA.
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19Unitat 1 - Sistemes d’àudio i comunicació en automòbils

Segons la seva banda de pas, els filtres també es divideixen en:

–  Filtre de pas baix (low pass). S’utilitza per als altaveus de greus, ja que 

només deixa passar freqüències baixes (inferiors a uns 100 Hz).

–  Filtre de pas alt (high pass). Es fa servir per filtrar les freqüències de 

mitjans i baixos; és a dir, només deixa passar les freqüències altes (per 

sobre dels 4.000 o 5.000 Hz).

–  Filtre de pas banda (band pass). Reprodueix les freqüències mitjanes i 

talla les altes i baixes a partir d’una determinada freqüència en cada 

sentit.

–  Filtres d’encreuament (crossover). Permet ajustar el rang de freqüènci-

es que deixa passar en funció dels altaveus usats, i s’adapta a les seves 

freqüències de funcionament. D’aquesta manera protegeix l’altaveu 

i, a més, n’evita la distorsió.

Aquests filtres són de tipus actiu, generalment de tres vies, fet que 

permet la separació entre mitjans, greus i aguts. S’usen en les etapes de 

potència exteriors, per adaptar el seu senyal de sortida als altaveus usats. 

En molts casos, estan integrats en les esmentades etapes, encara que en 

algunes ocasions s’ubiquen de forma exterior, entre les etapes i la font 

de so. Disposen de dos cargols d’ajust, per separar entre si els mitjans 

dels greus i els aguts dels mitjans.

Equalitzadors

 Els equalitzadors són els elements que permeten l’ajust de la 

intensitat sonora o l’amplitud d’ona en cada un dels rangs de freqüèn-

cies que controlen.

L’habitual és disposar-ne d’un mínim de cinc. L’equalitzador s’intercala 

entre la sortida de previ i l’amplificador; o bé, si es disposa de filtre actiu, 

entre l’esmentada sortida de previ i el filtre.

Comandaments d’ajust

 Els comandaments d’ajust són els que permeten efectuar ajustos 

primaris, com la regulació del volum i la sintonització d’emissores. 

Són directes, si estan ubicats a la part frontal de l’equip d’àudio, o 

satèl·lits, si estan situats al volant.

Els comandaments poden ser, físicament, polsadors o rodes giratòries, 

o bé integrar-se en un sistema de menús. Segons la seva funció, podem 

distingir-ne els següents:

–  Comandament regulador de volum. Permet ajustar la intensitat del so.

–  Comandament d’ajust del to. Serveix per potenciar la gamma d’aguts 

o de greus.

–  Comandament regulador de loudness. Permet realçar la intensitat dels 

sons greus sense elevar el volum en general, ja que en baixes freqüèn-

cies la percepció humana del so és sensiblement menor.

–  Comandament d’ajust del balanç. Mitjançant el qual es reparteix la 

intensitat del so entre el costat esquerre i el costat dret del vehicle.

20 Hz 100 Hz

0 dB Filtre de pas baix

Filtre de pas alt

Filtre de pas banda

Filtre d’encreuament

0 dB

5 kHz

100 Hz 5 kHz

Valors 
ajustables

0 dB

18
Pèrdua de senyal a partir de la freqüèn-
cia de tall en diferents tipus de filtres.

Equalitzadors

Fa uns anys, era habitual afegir un 
equalitzador, de forma exterior, a 
l’aparell d’àudio del vehicle. En la 
majoria dels casos, el seu ús estava 
justificat per l’augment de potèn-
cia sonora que comportava, en dur 
incorporat un amplificador. La fun-
ció d’ajust de freqüències habitu-
alment era desaprofitada.
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–  Comandament d’ajust de fader. Permet regular la repartició de la 

intensitat del so entre la part del davant i del darrere del vehicle.

–  Comandament de sintonització. Serveix per seleccionar les emissores 

mitjançant polsadors; un serveix per a la recerca en sentit creixent 

(major freqüència) i l’altre, en sentit decreixent (freqüències més 

baixes).

–  Comandament d’ajust del sistema RDS (Radio Data System). Mitjançant 

el qual s’ajusta la informació que ofereixen les emissores de FM incor-

porada al seu senyal mitjançant el sistema RDS, és a dir, el nom de 

l’emissora, la seva freqüència, la situació del trànsit, etc. També permet 

resintonitzar l’emissora seleccionada quan la ubicació del vehicle varia 

com a conseqüència del seu desplaçament, com ocorre, per exemple, en 

viatges llargs en què es recorren diferents zones geogràfiques.

–  Comandaments de memòria i seleccionadors d’emissora. Permeten 

establir les emissores que es memoritzaran a l’equip i accedir-hi direc-

tament en prémer els diferents botons seleccionadors.

–  Comandament de selecció de banda. Mitjançant el que s’elegeix la 

banda de freqüència. Habitualment, s’usen la FM i l’AM (ona mitjana), 

encara que existeixen equips que reben ones curtes i llargues dins de 

l’AM.

2.4 > Elements de generació de so: altaveus

 Els altaveus són els elements del sistema que, mitjançant vibració, 

produeixen les ones sonores que l’oïda humana percep com a so.

La vibració o bombeig d’aire es genera mitjançant una membrana o là-

mina, que es desplaça proporcionalment als impulsos de corrent altern 

rebuts des de l’amplificador.

La mida dels altaveus, proporcional a la potència sonora emesa, 

 s’expressa en polzades.

Característiques dels altaveus

Les característiques més representatives amb què es defineixen els alta-

veus són les següents:

–  Potència. És la quantitat d’energia que l’altaveu és capaç de transme-

tre. Per mesurar-la, s’usa la unitat de potència elèctrica; és a dir, el vat. 

Es distingeixen dos tipus de potència:

•  Eficaç. També denominada RMS, és la potència màxima que l’alta-

veu pot suportar indefinidament, sense patir deterioraments a mig 

termini i amb uns nivells de distorsió acceptables.

  Aquesta és la raó que sigui la potència que es pren habitualment 

com a referència; està determinada com una freqüència d’1 kHz, 

amb altaveus de 4 Ω d’impedància.

•  Musical. Coneguda també com a potència de pic, fa referència a 

la potència màxima que l’altaveu suporta durant un curt període 

de temps (0,2 s). Encara que la potència musical és la que se sol 

utilitzar per publicitar els sistemes d’altaveus, no s’ha de prendre 

com a referència.

Abreviatures dels 
paràmetres RDS 
estandarditzats

PI Identificació de la 
xarxa d’emissores

PS Denominació de la 
xarxa d’emissores

AF Freqüències 
alternatives

TP Xarxa d’emissores amb 
programes de trànsit

PTY Tipus de programa

EON Informació sobre altres 
xarxes d’emissores

TA Informació de trànsit

DI Identificació per al 
descodificador

MS Commutador música/
veu

PIN
Codificació amb la 
data i l’hora d’emissió 
d’un programa concret

RT Ràdio text

TDC Canal transparent de 
dades

IH Aplicacions internes

CT Data i hora

RP Ràdio recerca

TMC Canal de missatges de 
trànsit codificat

EWS Sistema d’avís 
d’emergència

19
Indicació de la potència en l’altaveu.
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–  Sensibilitat. És la capacitat de què disposa un altaveu per generar un 

senyal acústic en relació amb la potència aplicada. Es quantifica en 

decibels i indica la pressió sonora exercida a un metre de distància, 

quan s’aplica una potència d’1 W. Depèn de la qualitat del filtre, de 

la membrana i de la seva constitució.

–  Impedància. Representa el valor òhmic o la resistència al pas del 

corrent que, per ser altern, presenta característiques particulars. 

D’aquesta manera, el seu valor depèn de la freqüència: s’estableix 

una freqüència de 1.000 Hz per al valor de referència. Els valors més 

usuals són 4 i 8 Ω, encara que es poden ajustar en funció del connexi-

onat (sèrie, paral·lel o mixt).

–  Rang de freqüència. Indica la gamma de valors de freqüència entre 

els quals un altaveu reprodueix el so sense distorsions. Mitjançant 

aquesta dada es determina si és de greus, aguts o mitjans.

Constitució d’un altaveu

Els altaveus més usats són els de tipus electrodinàmic, en què la bobina 

és solidària a la membrana. Bàsicament, compten amb els elements 

següents:

–  Xassís. Sustenta el conjunt i es pot construir en alumini, acer o plàstic.

–  Imant. Disposa de dues masses polars.

–  Suspensió. Determina la posició de repòs de la membrana.

–  Centrador o aranya. Fa la funció de guia al conjunt membrana-bo-

bina.

–  Cúpula. Protegeix la part central de la membrana.

–  Bobina. Genera el camp magnètic variable que provoca el seu despla-

çament, juntament amb la membrana.

–  Membrana. Gràcies a la membrana, es produeixen els moviments que 

generen els canvis de pressió en l’aire; es fabrica en cartró, paper o 

plàstic. Els equips més sofisticats disposen de membrana de superfície 

complexa, amb diverses formes i angles per aprofitar els efectes de la 

ref lexió, o usen membranes MSP (magnesi silicat polímer), de gran 

resistència i lleugeresa, idònies per als greus.

Xassís

Imant

Bobina

Cúpula

Aranya

Membrana

Suspensió

Massa polar

Terminals
de connexió

20
Secció d’un altaveu.

Impedància d’altaveus

Calcula la impedància resultant si connectes dos altaveus de 4 Ω en sèrie i en paral·lel.

Solució

Si connectes els altaveus en sèrie, la impedància total és la suma de les dues impedàncies, a l’igual que 
la resistència:

Impedància total = 4 + 4 = 8 Ω

Si connectes els dos altaveus en paral·lel, la impedància total és igual a la inversa de la suma de les inverses 
de les respectives impedàncies:

Impedància total
1

1/4 1/4
1

2/4
4
2

2 

Casos pràctics 2

Resistència enfront de 
sensibilitat

Un altaveu amb una membrana 
resistent que suporti elevades 
potències no es caracteritzarà per 
la seva sensibilitat, donada la inèr-
cia de la membrana; per emetre 
una nota d’idèntiques caracterís-
tiques, requerirà un major consum 
elèctric.

SSC16CATAunidad01_p006-039.indd   21SSC16CATAunidad01_p006-039.indd   21 29/02/16   15:5029/02/16   15:50



22

Tipus d’altaveus segons la disposició i l’accionament

Segons la forma de generar les ones sonores, els altaveus poden ser:

–  Electroestàtics. Disposen d’una làmina metàl·lica, solidària a la mem-

brana amb la qual es produeixen les variacions de pressió en l’aire 

circumdant.

–  Electrodinàmics. Disposen d’un imant permanent de gran potència, 

fàcilment identificable des de l’exterior. En aquests altaveus, el sole-

noide o bobina, que rep els impulsos des de l’amplificador, és solidari 

a la membrana i, per tant, mòbil. Així, segons la polaritat i la intensi-

tat dels impulsos elèctrics, la bobina –i, per tant, la membrana– es 

desplaçaran en un sentit o en l’altre, amb major o menor recorregut, i 

produiran ones sonores proporcionals a l’impuls elèctric rebut. Aquest 

és, amb diferència, el sistema d’altaveu més usat, ja que reprodueix 

de forma fidedigna tots els rangs de freqüència que l’oïda humana 

pot percebre.

–  Piezoelèctrics. El seu funcionament és piezoelèctric, de tal forma 

que, quan s’aplica una diferència de potencial en els extrems d’un cos 

d’aquesta naturalesa, se’n produeix l’extensió o la contracció segons la 

polaritat del corrent aplicat. En el seu funcionament, el piezoelèctric 

provoca el desplaçament d’una làmina, que és la que produeix les 

ones sonores. Només és aplicable a altes freqüències, ja que el despla-

çament és molt reduït, per la qual cosa s’usa com a altaveu d’aguts. A 

més, requereix un con o trompeta per amplificar per ref lexió les ones 

sonores que produeix.

Massa polar

Bobina

Xassís

Suspensió

Membrana

Con

Aranya de
centrament

Imant permanent

22
Altaveu electrodinàmic.

Xassís

Terminals

Làmina
oscil·lant

Element
piezoelèctric

23
Altaveu piezoelèctric.

Massa
popular

Bobina o
solenoide

Làmina mòbil

Con ressonant

Terminals
de connexió

21
Altaveu electroestàtic.

Altaveus piezoelèctrics

Els altaveus piezoelèctrics es 
caracteritzen per la seva resistèn-
cia, encara que ofereixen molta 
menor qualitat que els electro-
magnètics. Per això són indicats en 
cas que la potència sonora destaqui 
sobre la qualitat, tal com ocorre en 
discoteques o en les instal·lacions 
de vehicles de gran potència.
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Tipus d’altaveus segons la seva estructura

Segons la seva estructura i disseny, els altaveus poden ser:

–  De banda ampla. Usats en instal·lacions senzilles de dos o quatre 

altaveus. Reprodueixen tot tipus de freqüències, des dels greus fins 

als aguts, per la qual cosa suposen una solució que proporciona una 

qualitat acceptable amb escassa sofisticació.

–  De doble con. Disposen d’un con o cúpula doble, sobreposat i con-

cèntric al principal, per reproduir els aguts amb major fidelitat. Tot i 

això, aquest segon con va unit a la membrana i s’hi desplaça conjun-

tament. Aquests altaveus tenen una qualitat lleugerament major que 

els de banda ampla.

–  Coaxials. També denominats de dues, tres o quatre vies, ja que dispo-

sen d’un altaveu d’aguts integrat a l’estructura de l’altaveu principal, 

però amb funcionament independent: utilitza la seva pròpia bobina i 

un condensador que actua de filtre. Fins i tot existeixen unitats de tres 

i fins a quatre vies, segons el número d’altaveus integrats.

–  Ovalats. La diferència de mida entre els seus eixos perpendiculars 

permet disposar d’un compromís entre el gran diàmetre necessari per 

als greus i el reduït per als aguts.

Tipus d’altaveus segons l’estructura

Altaveu de banda ampla Altaveu de doble con Altaveu de tres vies Altaveu ovalat

Planificar la col·locació d’altaveus en el vehicle

Per determinar el buit necessari i la ubicació òptima per a la col·locació 
d’altaveus en plafons del davant, en plafons de portes o en la safata del 
darrere, cal seguir els passos següents:

1.  Estudiar les característiques tècniques i les necessitats dels altaveus 
que cal instal·lar, i atendre especialment a la mida del seu diàmetre 
(expressada en polzades).

2.  Realitzar la conversió de polzades a mil·límetres, sabent que 1″ = 25,4 mm. 
3.  Sobre una cartolina rígida o cartró, realitzar una circumferència amb el diàmetre obtingut i retallar-la.
4.  Sobreposar la cartolina a l’emplaçament òptim i marcar la superfície com a guia per realitzar poste-

riorment el tall que permetrà la col·locació de l’altaveu. També serà necessari tenir en compte el fons 
disponible sota del plafó.

Tècnica

Materials

•  Cinta mètrica
•  Compàs
•  Cartolina
•  Llapis

2

Filtre 
condensador

24
Disposició del filtre en un altaveu de 
tres vies.
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Tipus d’altaveus segons la freqüència que emeten

Segons el rang de freqüències que emeten, els altaveus s’agrupen en tres 

grans conjunts, en què, al seu torn, es poden donar diverses variants.

–  De greus. També es coneixen com a woofer. S’encarreguen de repro-

duir els sons de freqüència més baixa. Es caracteritzen per les seves 

grans dimensions, necessàries per permetre la reproducció dels sons 

de baixa freqüència amb suficient percepció. El seu rang de repro-

ducció oscil·la entre els 18 i els 1.500 Hz i, a més, existeix un conjunt, 

denominat subwoofer, que tan sols reprodueix tons entre 18 i 300 Hz. 

Aquest últim s’usa en instal·lacions de certa sofisticació.

–  De mitjans. S’usen per reproduir tons amb freqüències compreses 

entre els 300 i els 3.000 Hz. Al seu marge inferior també reprodueixen 

sons greus, encara que les seves menors dimensions no els permeten 

igualar la qualitat dels woofer.
–  D’aguts. També es coneixen com a tweeter i reprodueixen les fre-

qüències més altes, entre els 3.000 i els 20.000 Hz. Són els de menors 

dimensions, degut a la rapidesa amb què la membrana s’ha de moure, 

donada la seva freqüència. En molts casos, s’usen unitats de tipus 

piezoelèctric. Es col·loquen al tauler de comandaments o a la part del 

davant de les portes. A diferència dels greus, el so dels altaveus d’aguts 

ha d’anar adreçat cap als ocupants, degut a l’escassa longitud d’ona 

que porta implícita la seva alta freqüència. 
27

Tweeter piezoelèctric.

25
Estructura interna d’un tweeter.

Activitats

2·· Efectua una comparació de les característiques de diversos altaveus diferents; per fer-ho, utilitza els de l’aula 
taller, o recopila dades a Internet o en botigues especialitzades. Quina freqüència reprodueix cada un? De quin 
tipus són si es té en compte la seva freqüència?

26
Woofer.

Importància del woofer

Els equips d’àudio que solen portar 
de sèrie els vehicles no permeten 
la difusió del so amb la qualitat que 
aporta un woofer. Aquesta és la raó 
per la qual es diu que amb el woo-
fer es pot “sentir” més la música.

Sens dubte, és un dels components 
més destacats en les instal·lacions 
d’àudio en què es vulgui aconseguir 
una bona qualitat de so.
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2.5 > Cablejat i connexions

 El cablejat és l’element que permet la transmissió del corrent 

elèctric, necessària per abastir d’energia els diferents elements del 

sistema i fer arribar el senyal d’àudio.

Per tant, cal distingir entre les dues aplicacions: el senyal és un corrent 

que permet transmetre informació, mentre que l’alimentació, també 

coneguda com a potència, és la forma mitjançant la qual l’equip obté 

l’energia que necessita per funcionar.

S’ha d’adequar la secció dels cables a la intensitat màxima del corrent 

que els travessa; per això, s’usarà la fórmula següent:

Resistència conductor = Resistivitat ⋅ longitud (en m) / secció (en mm2)

Si s’aïlla, s’obté la fórmula de la secció del conductor:

Secció = Resistivitat ⋅ longitud (en m) / resistència conductor

Com que la màxima caiguda de tensió admissible en una instal·lació 

d’àudio no ha de sobrepassar els 0,5 V, cal tenir en compte la intensi-

tat màxima que circula pel cable. A partir d’aquesta, en aplicar la llei 

d’Ohm, es calcularà la resistència que, com a màxim, ha de tenir el cable.

La unitat de secció de cables més usada a Europa és el mil·límetre qua-

drat (mm
2
). Als Estats Units, s’usa l’anomenada AWG (American Wire 

Gauge), amb una equivalència que es mostra a la taula del marge.

Càlcul de secció de cables

Calcula la secció del cable d’alimentació d’una instal·lació d’àudio amb una potència total de 360 W i una 
longitud de 2,3 m.

Solució

Com que es transmetran 360 W, i la tensió de la bateria és de 12 V, la intensitat serà igual a:

I = W
V

= 360
12

= 30 A

Donat que la caiguda de tensió màxima és de 0,5 V i la intensitat és de 30 A, en relacionar els dos paràmetres 
mitjançant la llei d’Ohm, se n’obtindrà la resistència:

R = V
I
= 0,5

30
= 0,016 Ω

Un cop efectuat aquest càlcul, s’ha d’aplicar la fórmula anterior per obtenir-ne la secció:

Secció
0,017 2,3

0,016
2,4437 mm2

Comercialment, les seccions estan estructurades en xifres concretes i proporcionades i, per tant, s’escollirà 
la immediatament superior al valor obtingut, ja que s’ha de deixar un marge de seguretat i tenir en compte 
la resistència oferta pels connectors.

Casos pràctics 3

Resistivitat del coure

Resistivitat del coure = 
= 0,017 Ω ⋅ mm2/m 

Equivalència AWG-mm2

AWG mm2 AWG mm2

1 42,40 11 4,15

2 33,60 12 3,31

3 27,00 13 2,63

4 21,20 14 2,08

5 16,80 15 1,65

6 13,30 16 1,31

7 10,60 17 1,04

8 8,35 18 0,823

9 6,62 19 0,653

10 5,27 20 0,519
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Cables de senyal d’àudio

En instal·lacions senzilles s’usa el cable paral·lel, format per una parella 

de cables aïllats entre si però units mitjançant l’aïllant. Un d’ells és de 

color vermell i es connecta a positiu; l’altre és negre (o té una banda de 

color negre) i es connecta a negatiu. Tot i això, existeixen altres combi-

nacions de colors.

En instal·lacions més sofisticades, s’usa un cable en què, durant el pro-

cés de fabricació, s’ha efectuat el buit entre el conductor i l’aïllant. És 

el cable lliure d’oxigen; l’absència d’oxigen impedeix la corrosió del 

conductor, fet que podria comportar un increment de la resistència i una 

alteració en el senyal. Està conformat de la mateixa manera que el cable 

paral·lel, amb diferents colors per permetre la identificació de la polari-

tat. Quan el senyal d’àudio és molt potent, com en el cas de l’alimentació 

dels subwoofers, els cables s’enrotllen entre si en espiral per minimitzar 

els efectes de la inducció.

La identificació de polaritat serveix per determinar la posada en fase 

de tots els altaveus. És a dir, s’han de connectar de tal forma que les 

membranes dels altaveus realitzin simultàniament els moviments de 

bombeig i succió (membrana cap enfora i cap endins, respectivament). 

En tractar-se de corrent altern, aquest és l’únic significat que té la iden-

tificació de polaritat. En cas de no fer-se així, la percepció del so seria 

molt inferior, ja que els impulsos de pressió que constitueixen les ones 

sonores es complementarien, en comptes de sumar-se, i veurien dràsti-

cament rebaixat el seu nivell sonor sense arribar-se a anul·lar.

Identificació de polaritat en un altaveu

Aplicar tensió als terminals de l’altaveu amb una pila d’1,5 V com a màxim 
(no s’ha d’aplicar mai una tensió superior, ja que es danyaria irremissiblement 
l’altaveu). Si la membrana es desplaça cap enfora és perquè la polaritat és 
l’apropiada. En cas contrari, el positiu de la pila s’ha aplicat al born negatiu.

Tècnica

Polaritat correcta Polaritat incorrecta

30
Identificació de polaritat en un altaveu.

3

28
Cable paral·lel convencional.

29
Cable lliure d’oxigen.

Materials

•  Pila d’1,5 V
•  Cable d’1 mm
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Cables de senyal de previ

 Els cables de senyal de previ són els que condueixen el so en estat 

pur –sense amplificar ni alterar les seves característiques sonores– des 

de la font sonora fins a l’amplificador, situat exteriorment a aquesta font.

Per això, s’usa un cable coaxial per cada costat (esquerre i dret), amb uns 

terminals coneguts com a RCA.

Cables d’alimentació

 Els cables d’alimentació són els que proporcionen el subministra-

ment d’energia elèctrica necessari per al funcionament dels diferents 

elements que formen un equip d’àudio.

Es distingeixen dos cables d’alimentació de positiu, segons la seva pro-

cedència:

–  Cable 30. Procedeix directament del positiu de bateria, i compta 

només amb un fusible de protecció com a element intermedi.

–  Cable 15. La seva alimentació està condicionada per la posició de la 

clau de contacte; s’estableix quan aquesta clau es troba en posició de 

funcionament.

Cables de negatiu i massa

Per al retorn del corrent continu en el vehicle, s’usa la pròpia carrosseria. 

Per això, de la mateixa forma que s’ha elegit amb cura la secció del cable 

utilitzable, que ha de ser igual o superior a la del cable de positiu directe 

segons la intensitat que es transmetrà, es prestarà especial atenció al 

correcte connexionat a massa dels cables negatius. Aquesta és la raó per 

la qual el contacte metàl·lic amb la carrosseria ha de quedar assegurat, 

per evitar que la pintura o l’òxid dificultin el retorn a massa del corrent. 

El born de massa s’identifica amb el número 31.

També cal destacar la importància d’una bona posada a massa del trenat 

exterior de l’antena, per tal d’evitar interferències en el senyal de ràdio.

Cables d’accessoris

Els cables d’accessoris compleixen les funcions següents:

–  Remot. Aquest cable transmet corrent de positiu a l’element pertinent, 

generalment l’alimentació de l’antena automàtica i/o el comandament 

de control remot de l’etapa o les etapes de potència. És el cas de les 

instal·lacions amb amplificador exterior, en què aquest cable connecta 

aquests dos elements en encendre l’equip d’àudio.

–  Enllumenat. Mitjançant aquest cable s’atenua la il·luminació de la 

pantalla d’informació de l’equip quan es connecta el circuit d’enllu-

menat. Així s’evita que l’excés d’intensitat lluminosa interfereixi i 

enlluerni durant la conducció nocturna.

–  Telèfon. Aquest cable pertany al sistema de mans lliures de l’equip de 

telefonia, i permet commutar la font de so de l’equip d’àudio de tal forma 

que se silenciï quan sigui necessari reproduir una conversació telefònica. 
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Sistema de bus sense fil Bluetooth

 El Bluetooth és un sistema de transmissió de dades sense fil 

 mitjançant bus.

La seva tecnologia està basada en la radiofreqüència de curt abast, amb 

un radi d’acció de 10 m aproximadament.

En l’automòbil, el sistema Bluetooth té les aplicacions següents:

–  Telefonia mòbil i Internet.

–  Compatibilitat de diferents telèfons mòbils amb el vehicle, per tal de 

poder utilitzar el sistema de mans lliures sense cables.

–  Ús d’auriculars sense fil.

–  Comandaments a distància sense fil per governar diverses funcions de 

confortabilitat del vehicle.

Quan dos terminals Bluetooth actius coincideixen, prèvia sincronització, 

estableixen automàticament una comunicació. El sistema permet con-

juntar fins a vuit aparells actius.

Connectors

Els equips d’àudio que es van començar a col·locar en els automòbils 

no disposaven de cap tipus de terminal als seus cables de connexió. 

Posteriorment, es van començar a fer servir terminals normalitzats, 

generalment de tipus faston.

Efectuar la connexió dels cables requeria un procés laboriós, ja que calia 

identificar el cablejat de la instal·lació elèctrica original del vehicle, en 

cas que en tingués.

No va ser fins a la dècada dels noranta quan tots els vehicles van disposar 

d’instal·lació elèctrica original de sèrie.

PC portàtil

Telèfon 
mòbil 
exterior

Allotjament 
per a telèfon 
mòbil integrat

Telèfon mòbil 
integrat

Unitat de 
control per 
a telèfon integrat

31
Esquema d’un bus sense fil Bluetooth.

Sistemes de transmissió 
de dades

El cablejat d’un bus transmet 
dades des de la memòria interna 
del sistema cap a la seva CPU.

32
Cablejat d’un equip d’àudio.
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Connector FAKRA

En els vehicles actuals, l’equip d’àudio està integrat a la xarxa d’àrea de 

l’automòbil. La comunicació entre sistemes s’efectua mitjançant busos 

o canals de comunicació d’una xarxa d’àrea. Per aquest motiu, es fa ne-

cessari l’ús d’un tipus de connector normalitzat, denominat connector 

FAKRA.

Per això, si es reemplacés l’equip d’àudio original sense aquest connec-

tor, no podrien ser operatius els nous sistemes integrats de disposició 

perifèrica, com els comandaments de control en el volant o la informació 

d’àudio a la pantalla centralitzada.

Connectors ISO

Per simplificar el connexionat i l’adaptació dels diferents equips d’àu-

dio, els fabricants d’automòbils i equips de so van adaptar un tipus de 

connector universal, conegut com a connector ISO, amb el qual la con-

nexió de qualsevol equip que en disposi es pot dur a terme en qüestió 

de segons.

El connector ISO està format per dos subconnectors, en què es dispo-

sen de manera separada els cables de senyal d’àudio i alimentació de 

l’equip.

En el mercat, existeixen adaptadors per tal 

d’incorporar el connector ISO a vehicles i 

equips d’àudio que no en tinguin. Aquesta 

instal·lació pot ser de gran utilitat en ma-

nipulacions posteriors de l’equip d’àudio.

La connexió normalitzada comporta els 

avantatges següents:

–  Simplicitat. Es pot efectuar el connexi-

onat sense necessitat de coneixements 

tècnics.

–  Rapidesa. S’evita el connexionat indivi-

dual, cable a cable.

–  Seguretat. És impossible efectuar conne-

xionats incorrectes.

15

Remot

31

Enllumenat

30

Del darrere 
esquerre

Del davant
esquerre

Del davant 
dret 

Del darrere 
esquerre 

Del davant 
esquerre 

Del darrere 
dret 

Del davant 
dret 

Del darrere 
dret

Subconnector ISO 
alimentació, massa 

i accessoris

Subconnector ISO
àudio

Sortida altaveus

Telèfon

35
Disposició de connexions en un connector ISO.

33
Connector FAKRA.

34
Disposició de connexions en un connector FAKRA.

Comprovació del 
connexionat

En alguns vehicles, la disposició 
dels connectors d’alimentació de 
corrent 15 i 30 del connector ISO 
està invertida respecte de la ubi-
cació normalitzada. Aquest detall 
s’ha de tenir en compte a l’hora 
d’efectuar el connexionat.

Preinstal·lació d’àudio

La preinstal·lació d’àudio consis-
teix en incorporar com a dotació 
original del vehicle una instal·lació 
elèctrica amb cablejat a les zones 
susceptibles d’ubicar els altaveus, 
l’equip d’àudio i l’antena per a la 
ràdio.
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Connectors ISO de 26 i 36 pins

C

1 3 5 7 9

2 4 6 8

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7

2 4 6 8

10

B

A

Connector A 
Alimentacions

Connector B
Altaveus

Connector C1
Telèfon/navegador

A1 senyal velocitat
A2 senyal marxa enrere
A3 mute telèfon
A4 (+30)
A5 remot
A6 il·luminació
A7 (+15)
A8 massa

B1  (+) del darrere dret
B2  (-) del darrere dret
B3  (+) del davant dret
B4  (-) del davant dret
B5  (+) del davant dret
B5  (+) del davant 

esquerre
B6  (-) del davant 

esquerre
B7  (+) del darrere 

esquerre
B8  (-) del darrere 

esquerre

C1 mute telèfon
C2 (+15)
C3 (+) àudio telèfon
C4 (-) àudio telèfon
C5 (+) àudio navegador
C6 (-) àudio navegador
C7 control navegador
C8 mute navegador
C9 il·luminació
C10 massa

A
1

2

3

4

5

6

7

8

B

C

F
U

S
E

1 4

3 6

2 5 8 11

9 12 15 18

7 10 13 16 19

14 17 20

2

1 3

4

5

6

7

8

Connector A
Alimentacions 

Connector B
Altaveus

A1  --
A2 mute telèfon
A3  --
A4  (12 V + 30)
A5 remot
A6 il·luminació
A7  (+15)
A8 massa

B1 (+) altaveu del darrere dret
B2 (-) altaveu del darrere dret
B3 (+) altaveu del davant dret
B4 (-) altaveu del davant dret
B5 (+) altaveu del davant esquerre
B6 (-) altaveu del davant esquerre
B7 (+) altaveu del darrere esquerre
B8 (-) altaveu del darrere esquerre

Connector C1
Amplificador

Connector C2
Control remot

Connector C3
Carregador CD

C1  sortida del darrere 
esq. ampli. (5V/10K)

C2  sortida del darrere 
dret ampli. (5V/10K)

C3  (-) massa
C4  sortida del davant 

esq. ampli. (5V/10K)
C5  sortida del davant 

dret ampli. (5V/10K)
C6  (+) 15 contacte

C7  --
C8  --
C9  --
C10 (+) 15 contacte
C11 control remot
C12 (-) massa

C13  carregador CD bus-in
C14  carregador 

CD bus-out
C15  –
C16  (+ 12 V) 15 

contacte
C17  carregador (-) 

massa
C18  massa
C19  line in (1,2 V/10K)
C20  line in R (1,2 

V/10K)

Connectors RCA

 Els connectors RCA són connectors coaxials específics i normalit-

zats i formen part de les sortides de previ.

A través d’aquests connectors, el senyal d’àudio surt de l’equip sense 

travessar els seus amplificadors interns.

El connector mascle, connectat al cable, té el pol positiu al centre, envol-

tat d’un petit anell metàl·lic que fa de pol negatiu. El connector femella 

se situa de sortida en aparells reproductors o d’entrada als amplificadors.
36

Connectors RCA.

SSC16CATAunidad01_p006-039.indd   30SSC16CATAunidad01_p006-039.indd   30 29/02/16   15:5029/02/16   15:50



31Unitat 1 - Sistemes d’àudio i comunicació en automòbils

3 >> Instal·lacions d’àudio en vehicles

A continuació, es fa referència a les instal·lacions d’equips de so de sèrie 

més freqüents en vehicles de gamma mitjana, a més de mostrar algun 

exemple d’instal·lació personalitzada.

3.1 > Instal·lació de dos altaveus

La instal·lació de sèrie de dos altaveus en turismes es va usar fins a 

principis dels noranta. En aquesta instal·lació, els altaveus estereofònics 

es disposen a les portes o a la part frontal del tauler de comandaments.

Els altaveus són de 4 o 5 polzades, simples i sense sofisticacions. La 

potència RMS de l’equip, amb amplificador intern, no excedeix els 5 W 

per canal.

És freqüent que s’admeti el connexionat a massa dels connectors nega-

tius dels altaveus.

L’equip en si està format per una ràdio amb FM i AM (ona mitjana), amb 

sintonitzador manual i un reproductor.

3.2 > Instal·lació de quatre altaveus

Si a una instal·lació de dos altaveus se li afegeixen dos nous altaveus 

situats a les portes del darrere, als laterals de la safata posterior o als 

plafons del darrere en vehicles de dues portes, s’obté una instal·lació de 

quatre altaveus.

El connexionat dels altaveus i dels seus terminals negatius és indepen-

dent.

En equips moderns, la potència pot arribar als 50 W x 4, per la qual cosa 

es disposa d’un màxim de 35 W RMS per canal. Pel que fa a la font de 

so, a més de la ràdio, es poden fer servir casset i/o lector de CD, més o 

menys sofisticat, segons les característiques de l’equip. En disposar de 

quatre altaveus, cal muntar l’ajust fader, per distribuir el so entre la part 

del darrere i la del davant.

AntenaEquip d’àudio 

Altaveu
esquerre 

Altaveu
dret

30

37
Instal·lació de dos altaveus.

Equips d’àudio antics

Els equips més senzills, presents 
en vehicles més antics, constaven 
d’un únic altaveu i, per tant, no 
eren estèreo. Aquesta és la raó per 
la qual, a vegades, es muntaven 
amplificadors de vàlvules no tran-
sistoritzats, ja que permetien obte-
nir millor qualitat d’àudio.
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3.3 >  Instal·lació de quatre altaveus, amb subwoofer 
alimentat mitjançant amplificador extern

En aquest cas, l’altaveu de greus ja no té tantes limitacions de mida, en 

ser alimentat mitjançant un amplificador exterior específic per a greus. 

Per això, s’aprofita la connexió RCA o sortida de previ i es fa arribar a 

l’entrada de l’esmentat amplificador.

És convenient que l’amplificador sigui específic per a greus i/o subgreus, 

ja que, en cas contrari, caldrà muntar un filtre. Les quatre sortides d’alta, 

amplificades internament, es distribueixen de la mateixa manera que en 

una instal·lació convencional de quatre altaveus.

Antena 15
30
31
Remot
Enllumenat
Telèfon

Subconnector ISO àudio

Connectors RCA

Subconnector ISO 
alimentació i accessoris

Altaveu 
del davant 
dret

Altaveu 
del darrere 
dret

Altaveu
del davant

esquerre

Altaveu
del darrere

esquerre

38
Instal·lació de quatre altaveus.

Altaveu 
del davant 
dret

Altaveu 
del darrere 
dret

Altaveu 
del davant 

esquerre 

Altaveu 
del darrere 

esquerre 

Antena
15
30

30 31

31
Remot
Enllumenat
Telèfon

Subconnector ISO àudio

RCA

Filtre 
pas alt 

Amplificador específic 
per a subwoofer

Subconnector ISO
alimentació i accessoris

Subwoofer

Tweeter del davant esq.
Tweeter del davant dret

39
Instal·lació amb subwoofer amplificat.
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33Unitat 1 - Sistemes d’àudio i comunicació en automòbils

3.4 >  Instal·lació amb altaveus del darrere i subwoofer 
alimentats mitjançant amplificador extern

En aquesta variant, la sortida de previ o RCA arriba a un amplificador 

amb diverses possibilitats de connexionat. Amb aquest amplificador 
exterior, s’alimenta una parella de mitjans a la part del darrere i a un 

subwoofer.

És preferible que l’amplificador pugui disposar de sortida específica per 

al subwoofer, encara que també es poden pontejar dues sortides indivi-

duals per alimentar-lo.

Per als altaveus del davant s’utilitza l’amplificador interior de l’equip, 

i es poden fer servir dues o quatre sortides d’aquest amplificador. En 

aquest últim cas, és freqüent recórrer a una parella de tweeter, per la 

qual cosa és aconsellable disposar uns filtres (passius) que només deixin 

arribar freqüències altes.

Antena

Amplificador

15

30

31

Remot

Enllumenat

Telèfon

Subconnector 
ISO àudio 

Connectors RCA

Subconnector ISO 
alimentació i accessoris

Tweeter 
del davant 
dret

Mitjà 
del darrere 
dret

Tweeter 
del davant 

esquerre 

Mitjà del 
darrere 

esquerre 

Mitjà 
greu del 
darrere 

esquerre 

Mitjà 
greu 
del darrere 
dret

Filtre pas alt Filtre pas alt 

Filtre pas banda Filtre pas banda  

Filtre pas banda Filtre pas banda 

30 31

Subwoofer

40
Instal·lació amb subwoofer i mitjans del darrere amplificats.
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3.5 >  Instal·lació de quatre altaveus amb subwoofer 
alimentats mitjançant amplificador extern

Aquesta instal·lació permet prescindir totalment de l’amplificador in-

tern de l’equip, ja que s’utilitza el senyal de previ o RCA. El connexionat 

dependrà del tipus d’amplificador usat, encara que és aconsellable que 

disposi de sortida de subwoofer específica.

En cas contrari, caldrà recórrer a pontejar dues sortides i usar, a més, 

filtres passius per fragmentar el senyal en diverses freqüències; per això, 

caldrà tenir en compte la disposició d’altaveus, ja que serà freqüent l’ús 

de tweeters.

Subwoofer

Mitjà 
del darrere 
dret

Mitjà 
del darrere 

esquerre 

Mitjà 
del davant 
dret

Mitjà 
del davant 

esquerre 

15

30

30 31

31

Remot

Enllumenat

Telèfon

Antena

RCA

Amplificador

Sortida
subwoofer

Subconnector
ISO àudio

Subconnector ISO 
alimentació i accessoris

Tweeter del 
davant esquerre

Tweeter del 
davant dretFiltre pas alt

Filtre pas alt

41
Instal·lació amb amplificador extern.
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3.6 >  Instal·lació de múltiples altaveus amb dos o més 
amplificadors externs

Quan la instal·lació arriba a certs nivells de complexitat, es fa necessari 

recórrer a més d’un amplificador si es pretén assolir un nivell sonor 

rellevant. Per això, l’equip s’usa únicament per generar el senyal de 

previ, que és enviat a un filtre actiu encarregat de repartir-lo als diversos 

amplificadors.

A partir d’aquest esquema bàsic, la varietat de disposicions és gairebé 

infinita, encara que el més habitual és disposar un amplificador per a 

greus i/o subgreus, ja que són les freqüències que requereixen una major 

potència elèctrica.

El món del tunning és un excel·lent referent per observar instal·lacions 

d’àudio de gran envergadura que comptin amb múltiples amplificadors, 

filtres, etc.

15

30

Remot
30
31

Remot
30
31

Remot
30
31

Remot
30
31

31
Remot

Enllumenat
TelèfonRCA

Filtre actiu

Subconnector 
ISO àudio 

Subconnector ISO 
alimentació i accessoris

Antena

Subwoofer

Mitjà 
del darrere 
dret

Mitjà 
del darrere 

esquerre 

Mitjà 
del davant 
dret

Mitjà 
del davant 

esquerre 

Tweeter
del davant

esq. Tweeter del davant dret

Tweeter 
del darrere esq. 

Tweeter 
del darrere dret

Amplifi.
aguts

Amplifi.
mitjans

Amplifi.
greus

42
Instal·lació amb filtre actiu i amplificadors externs.
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4 >>  Criteris i normes per a la instal·lació 
d’equips d’àudio

A continuació, se citen els aspectes més usuals que cal tenir en compte 

per efectuar una instal·lació d’àudio en un vehicle.

4.1 >  Guiatge i disposició del cablejat. Connexionat

Cal considerar les normes i els consells següents per realitzar un correcte 

connexionat de l’equip d’àudio:

–  Els cables d’àudio s’han de disposar al costat oposat al dels cables d’ali-

mentació d’energia elèctrica de les etapes de potència. Així s’evita la 

possibilitat d’interferències electromagnètiques en el senyal d’àudio.

–  En general, els cables de previ han de quedar el més allunyats possi-

ble de qualsevol altre cablejat, ja que la debilitat del seu senyal els fa 

especialment sensibles a les esmentades interferències.

–  Els cables que hagin de travessar plafons de xapa i/o cartró o plàstic 

s’han de protegir amb gomes, denominades passamurs. Així s’evita 

que el fregament pugui deteriorar l’aïllant i el propi cable i es produei-

xin talls i/o derivacions. De la mateixa forma, en el guiatge dels cables 

cal preveure el fregament amb altres components, per evitar doblecs 

extrems al cablejat, així com connexions insegures.

–  Els terminals de connexió han de quedar protegits, per tal d’evitar-ne 

la corrosió, amb fundes termoretràctils o qualsevol altre element que 

permeti una protecció similar.

–  Els cables de positiu directe de gran secció han de disposar d’un fusible 

degudament dimensionat i situat el més a prop possible de la bateria; 

així es minimitza el risc de curtcircuit en cas de tall a la zona que es 

troba entre la bateria i l’entrada del fusible.

–  El connexionat a massa no ha d’oferir cap tipus de resistència; així 

s’evitaran caigudes de tensió. Per comprovar-ho, es mesura amb un 

voltímetre entre el negatiu de bateria i el terminal de connexió a massa.

–  Degut a les pèssimes condicions que un vehicle ofereix per al mante-

niment del connexionat (vibracions, canvis bruscos de temperatura i 

humitat, etc.), sempre que sigui possible s’ha d’efectuar mitjançant 

soldadura tova o, en tot cas, utilitzar els connectors més segurs.

4.2 > Disposició d’altaveus

Per a la correcta col·locació dels altaveus, cal tenir en compte els consells 

següents:

–  Cal respectar escrupolosament la polaritat de connexionat dels alta-

veus. Per això, cal comprovar que els moviments d’impuls i retrocés 

són simultanis; és a dir, que estiguin en fase.

–  És molt important que la impedància dels altaveus coincideixi amb 

la de l’amplificador o equip, especialment si es connecten en sèrie o 

en paral·lel dos altaveus d’un mateix costat. Tot i això, cal tenir pre-

sent que, si es connecten dos altaveus en paral·lel a través d’un filtre 

divisor de freqüències, la impedància total no varia. Els altaveus no 

treballen mai al mateix temps (emeten freqüències diferents), per la 

qual cosa la impedància total correspondrà a la de cada altaveu.

43
Disposició de passamurs en un cablejat.

44
Portafusibles.

45
Connexionat mitjançant soldadura.
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37Unitat 1 - Sistemes d’àudio i comunicació en automòbils

–  De la mateixa forma, la potència dels altaveus ha 

d’estar en consonància amb la potència de sor-

tida de l’amplificador o equip, per la qual cosa 

convé que sigui similar. Per això, es compararan els 

valors RMS entre si, i es procurarà no sobrepassar 

el marge de tolerància.

–  Per aconseguir una adequada distribució del so, 

la potència d’alimentació del subwoofer ha de ser 

igual a la suma de les potències d’alimentació de 

la resta d’altaveus.

–  És important protegir els altaveus de cops i sacse-

jades, ubicant-los lluny dels buits de les portes, ja 

que el seu tancament i obertura podria comportar 

greus conseqüències.

–  La part del darrere ha d’estar aïllada de la del 

davant per tal que el so que es ref lecteix a la part 

del darrere no “s’escapi”. Dit d’una altra manera, 

s’ha de conservar sense fuites la caixa de resso-

nància que suposa el buit existent darrere dels 

altaveus.

–  Cal evitar la instal·lació d’altaveus en la safata del 

darrere en cas que sigui mòbil, pel potencial perill 

que poden suposar en cas d’accident.

–  Els tweeters s’instal·len a la part frontal, a la zona 

més propera als oients, per tal que el seu so no sigui 

emmascarat pel dels greus. Si en la instal·la ció es té 

en compte els passatgers del darrere, també s’han 

de disposar tweeters a la seva zona.

–  Els greus, i especialment els subwoofers, s’instal·len 

a la part del darrere del vehicle, per aprofitar la 

caixa de ressonància que suposa el maleter. Per 

les característiques del seu so, la distància fins a 

la part del davant no suposa, normalment, cap 

problema de recepció.

4.3 > Disposició de l’amplificador exterior

L’amplificador exterior s’ha de col·locar sempre a la part del darrere del 

vehicle –és a dir, al maleter– per les raons següents:

–  Necessitats d’espai. L’habitacle de passatgers no ofereix lloc suficient 

per ubicar-lo, a no ser que es prescindeixi de les places del darrere, tal 

com es fa en instal·lacions d’alt nivell.

–  Necessitats de refrigeració. L’elevada potència a la qual treballa 

genera molta calor i l’espai del darrere assegura una correcta venti-

lació.

–  Seguretat. Cal evitar moviments i vibracions i, per tant, cal assegurar 

l’amplificador mitjançant una fixació robusta. Per això, en molts 

casos, es fixa en vertical, sobre el respatller del seient del darrere.

–  Proximitat dels altaveus de greus i mitjans. Aquests altaveus solen 

estar situats a la part del darrere i han de ser prop de l’amplificador, 

ja que són els de major consum.
47

Disposició de l’amplificador en el maleter.

Porta del darrere
Tweeter 36 mm
Altaveu de 
greus-mitjans 168 mm

Tauler de comandaments
Altaveus de banda 
ampla de 70 mm

Porta del davant 
Altaveu de greus
200 mm

Porta del darrere
Tweeter 36 mm

Altaveu de 
greus-mitjans 168 mm

Amplificador

Porta del davant
Altaveu de greus
200 mm

Safata del darrere
1 subwoofer
de 300 mm
2 altaveus
de banda
ampla de 8 mm

Terminals 
de connexionat 
i alimentació

46
Disposició d’altaveus en el vehicle.
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1·· Com influeix la densitat i l’elasticitat del medi en què es propaga el so sobre la seva velocitat?

2·· Quina diferència hi ha entre FM i AM? Realitza un taula comparativa amb la teva resposta.

3·· Investiga les característiques de sortida d’un amplificador trimodal i determina quin tipus d’altaveus serien 
necessaris per als diferents tipus de connexions.

4·· Entre quins elements s’intercalen els filtres passius? Explica quina és la raó que s’hagin de col·locar en aquesta 
posició i no en una altra.

5·· Desmunta la tapa d’un filtre passiu, observa’n els circuits, dibuixa el seu esquema elèctric i determina el valor 
de les resistències i els condensadors de filtratge per cada via de sortida.

6·· En un canvi d’altaveus per altres de superiors, determina si l’allotjament és suficient o es necessita ampliació; 
en aquest últim cas, decideix quina eina serà necessària per al procés.

7·· En un altaveu de dues vies, mesura el diàmetre de cada con i identifica els condensadors de filtratge deter-
minant-ne la capacitat.

8·· A què s’anomena posada en fase dels altaveus?

9·· En la modificació d’una instal·lació de so, determina mitjançant els càlculs oportuns si és possible utilitzar 
l’antic cablejat o si es necessita canviar per un altre de major secció.

10·· En què avantatja el connector FAKRA el de tipus ISO?

11·· Efectua un reemplaçament d’autoràdio en un vehicle dotat de connector ISO. Per fer-ho, hauràs d’extraure 
l’aparell d’àudio del vehicle, i estudiar amb deteniment el connexionat i la disposició del connector ISO, i del 
connector FAKRA en cas que en porti.

12·· Sobre maqueta, analitza les possibilitats de connexionat d’una instal·lació d’àudio i dibuixa l’esquema resultant.

13·· Efectua una recopilació d’instal·lacions elèctriques per a equips d’àudio i compara’n les característiques amb 
els exemples exposats en aquesta unitat didàctica. Per fer-ho, pots buscar informació en revistes especialitzades 
i en manuals de taller.

14·· Sobre maqueta o vehicle, efectua una instal·lació d’àudio amb dos altaveus i escriu una breu explicació sobre 
què hauries d’afegir per instal·lar dos nous altaveus.

15·· Determina els materials necessaris per fer una instal·lació de dos altaveus de banda ampla per a les portes 
del darrere, i altaveus d’aguts i mitjans en les del davant, si es compta amb un reproductor 4 x 40 W a 4 Ω.

16·· Dibuixa un esquema d’una instal·lació d’àudio amb quatre altaveus i subwoofer alimentat mitjançant ampli-
ficador extern.

17·· Especifica quines normes has de tenir en compte per realitzar una instal·lació d’àudio amb múltiples altaveus 
i dos o més amplificadors externs.

18·· Sobre vehicle, executa una instal·lació d’àudio amb amplificador exterior, amb altaveus diferents als que el 
vehicle porta de sèrie, tant en mida com en nombre.

19·· Efectua la substitució d’altaveus en un vehicle, adaptant-los a les característiques de l’equip d’àudio. Per 
fer-ho, segueix les indicacions tècniques indicades en aquesta unitat didàctica pel que fa al connexionat, la ubi-
cació i les característiques dels altaveus.

20·· Sobre vehicle, efectua el muntatge d’una instal·lació de so completa. Aprofita la preinstal·lació que porta 
de sèrie.

Activitats fi nals
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Autoavaluació

1. El so es propaga més ràpid en:

a) Un medi dens i elàstic.
b) Un medi rígid i d’elevada densitat.
c) El buit.
d) L’aigua.

2. La percepció d’una oïda humana en perfecte estat se 
situa entre:

a) Els 20 i els 20.000 kHz.
b) Els 20 i els 20.000 Hz.
c) Els 200 Hz i els 20 kHz.
d) Ambdues oïdes.

3. El volum de so ve donat per:

a) La potència de l’amplificador.
b) La percepció de l’oïda.
c) L’amplitud d’ona.
d) La posició del comandament del volum.

4. La longitud d’ona:

a) Es mesura en decibels.
b) Es mesura en vats.
c) És inversament proporcional a la freqüència.
d) Es duplica per cada 3 dB.

5. Quina característica permet distingir sons amb igual 
freqüència i intensitat?

a) El timbre.
b) La freqüència.
c) La longitud.
d) El volum.

6. En què consisteix la reflexió del so?

a) En la propagació duplicada del so.
b) En el rebot de les ones sonores en xocar amb un 
obstacle.
c) En la col·lisió d’ones directes.
d) En la interacció de dues ones consecutives.

7. En què es diferencia l’amplitud modulada de la 
freqüència modulada?

a) En el fet que, en l’AM, les ones portadores es 
modulen en amplitud.
b) En el fet que, en l’FM, les ones portadores no estan 
modulades.
c) En el fet que l’AM només es pot captar de dia.
d) En el fet que l’FM només es capta en els aparells de 
qualitat. 

8. La sortida de previ és:

a) La que emet la font sonora amb el volum al mínim.
b) La que arriba als altaveus previs.
c) La que arriba a l’amplificador.
d) La que està abans de qualsevol altre element.

9. És la sortida de previ complementària a la dels 
altaveus?

a) Sí, però reemplaça la dels altaveus.
b) No, només pot disposar d’una o de l’altra.
c) Sí, es poden usar totes dues simultàniament i de 
forma separada.
d) No, funcionen de forma separada i alternativa.

10. Quina funció compleixen els filtres?

a) Eliminar les interferències del so.
b) Seleccionar el rang de freqüències del so que els 
travessa.
c) Filtrar les freqüències paràsites.
d) Eliminar les possibles impureses.

11. Els filtres actius són els que:

a) No requereixen alimentació elèctrica addicional.
b) S’ubiquen a la sortida de previ, abans de 
l’amplificador.
c) S’ubiquen just abans dels altaveus.
d) Activen la sortida de previ.

12. Quina funció compleix la suspensió en 
un altaveu?

a) Absorbir les oscil·lacions de la membrana.
b) Evitar que la membrana es trenqui.
c) Afavorir la posició de repòs de la membrana.
d) Aportar elasticitat.

13. Quins avantatges ofereixen els altaveus 
ovalats?

a) L’eficaç compromís entre mida i eficàcia 
en baixos.
b) L’adaptació a ubicacions reduïdes.
c) La reflexió del so que emeten.
d) La impedància, que és molt reduïda.

14. Els cables d’àudio s’han de disposar:

a) Al costat dels cables de previ.
b) Al costat oposat als cables d’alimentació.
c) Lluny dels cables de positiu.
d) Al mateix costat que els cables d’alimentació.
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