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Suggeriments didàctics 

L’objectiu principal d’aquesta unitat és conèixer els fonaments físics del so, així com les 

instal·lacions d’àudio més utilitzades en els vehicles actuals.Per això, s’estudia el so com un 

fenomen físic que l’home és capaç de percebre, a més dels fenòmens físics de refracció, 

reflexió i interferència i els de transmissió de les ones.    

S’explica també el procés d’instal·lació dels sistemes d’àudio i comunicació en el vehicle, 

descrivint els elements que els formen i la seva missió en el procés de la reproducció del so, 

classificant-los en els següents grups: recepció i reproducció, amplificació i ajust, generació, 

instal·lació i cablejats.Per últim, es plantegen algunes formes de connexió que poden ajudar 

tant el docent com l’alumne a realitzar intervencions en aquest tipus d’instal·lacions.  

Es podenrealitzar les següents pràctiques proposades a l’apartat Descargas de GATE: 

- Pràctica 1: Integració de les comunicacions. 

- Pràctica 2: Satèl·lits de posicionament global (GPS). 

A més, a la plataforma Advantage es poden trobar aquests vídeos relacionats amb la 

unitat: 

1. Integració de les comunicacions. 

2. Satèl·lits de posicionament global (GPS). 

D’altra banda, es recomana que els alumnes es familiaritzin en la recerca d’informació 

tècnica a través d’Internet per mitjà de cercadors com Google. 

Els casos pràctics solucionats i els exemples faciliten l’assimilació dels continguts per part 

dels alumnes, i les activitats proposades els ajuden a consolidar a poc a poc el seu 

aprenentatge. A més, es presenten diferents tècniques que il·lustren processos complexos 

pas a pas. 

Un cop exposats els continguts de la unitat, s’han de realitzar les activitats finals, que 

serveixen per repassar aquests continguts. 

Per últim, amb la finalitat de fixar els conceptes estudiats a la unitat, pot ser molt útil realitzar 

un repàs al que s’ha vist, tornant a utilitzar l’esquema inicial i convé que els alumnes 

realitzin l’autoavaluació final per valorar el seu progrés. 

Altres materials interessants que es poden utilitzar a l’aula com a materials complementaris 

són: 

– Les presentacions multimèdia: són exposicions esquemàtiques, normalment en el 

PowerPoint, que inclouen totes les imatges de la unitat, dissenyades per complementar 

les explicacions a l’aula amb l’ajuda d’un ordinador i un projector. 

– GATE: és un gestor avançat de tasques d’avaluació. Amb GATE, el professor pot 

generar tantes avaluacions com desitgi, conforme a uns criteris determinats, i pot 

interactuar amb els alumnes, enviant-los activitats a través del propi gestor i notificant-los 

les qualificacions. A més, a l’apartat Descargas d’aquesta plataforma, l’alumne disposa 

de diferents fitxers que inclouen documents útils per aprofundir en els continguts de cada 

unitat. 

A continuació, es mostra una taula resum amb tots els recursos de la unitat: 

Recursos de la Unitat 1 

ADVANTAGE: 

- Projecte curricular i programacions d’aula. 
- Presentacions multimèdia. 
- Solucionari de totes les unitats i del projecte final. 
- Vídeos. 

GATE: 

– Preguntes d’avaluació. 

– L’apartat Descargas: material complementari. 
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Solucionari de les activitats proposades 

1 >> El so 

Suggeriments didàctics 

L’objectiu principal d’aquesta activitat és que l’alumne reconegui el fenomen de l’eco i 
indiqui la posició de les ones directes i reflectides, així com la posició de l’oient receptor de 
l’eco. 

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. 

L’alumne haurà de realitzar la representació del fenomen de l’eco mitjançant un dibuix 

similar al següent, en què ha de dibuixar les ones directes i reflectides. 

 

2 >> Elements d’una instal·lació de so en vehicles 

Suggeriments didàctics 

L’alumne reconeixerà, mitjançant la realització d’aquesta activitat, les característiques de 
diferents altaveus, tenint en compte la seva freqüència. 

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? 

Tenint en compte aquest rang de freqüències emès, els altaveus es classifiquen de la forma 

següent: 

Denominació Rang de freqüències 

Woofer (greus) De 200 a 1.500 Hz 

Subwoofer (greus) De 20 a 300 Hz 

Mid-range (mitjans) De 300 a 3.000 Hz 

Tweeter  (aguts) De 3.000 a 20.000 Hz  

 
  

Pàgina 11 

Pàgina 24 
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Solucionari de les activitats finals 

1·· Com influeix la densitat i l’elasticitat del medi en què es propaga el so sobre la 
seva velocitat? 

Com més elàstic i menys dens sigui el medi, major és la velocitat de propagació. 
 
L’elasticitat i la densitat del medi en què es transmet el so són les dues variables que més 
influeixen en la seva velocitat de propagació, ja que aquesta s’incrementa a mesura que 
augmenta l’elasticitat i disminueix la densitat. 
 
La interrelació d’aquests dos paràmetres farà que la velocitat variï d’unes substàncies a 
altres. 

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

Les diferències fonamentals entre l’una i l’altra es resumeixen a la taula següent:  

AM (amplitud modulada) FM (freqüència modulada) 

Manté fixa la freqüència modelant 

l’amplitud. 

Manté constant la longitud d’ona i modula la 

freqüència. 

Sol ser de baixa qualitat. Reprodueix el so amb qualitat i permet 

l’emissió en estèreo. 

No reprodueix sons per sota de 100 Hz o 

per sobre dels 5 kHz. 

S’emet en un rang de freqüències entre 88 i 

108 MHz. 

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

Les característiques de sortida de l’amplificador dependran de si la instal·lació és en mono o 
en estèreo, ja que en estèreo es reparteix la potència per als dos altaveus. 
 
En qualsevol cas, caldrà seguir la recomanació en el manual de l’equip. 

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. 

Els filtres passius s’intercalen entre els amplificadors i els altaveus, ja que la seva funció és 
determinar el rang de freqüència del senyal d’àudio que arriba a aquests últims. 

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. 

Mitjançant l’observació del codi de resistències i condensadors, l’alumne ha de determinar el 
seu valor i reflectir-los a l’esquema; també ha d’observar si la instal·lació és en sèrie o en 
paral·lel. 

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. 

L’alumne haurà d’observar que la caixa dels altaveus té unes dimensions suficients per 
allotjar-los; utilitzarà una plantilla de paper amb la forma i les dimensions de l’altaveu per 
aconseguir-ho i el compàs per determinar l’ampliació, si és necessari.  
 
A més, haurà de mesurar l’altura de l’altaveu i la profunditat del buit, així com utilitzar la 
serra de calar, si fa falta eixamplar-lo. 

Pàgina 38 
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7·· En un altaveu de dues vies, mesura el diàmetre de cada con i identifica els 
condensadors de filtratge determinant-ne la capacitat. 

La mesura es pot realitzar amb un metre, passant posteriorment la mesura a polzades: 1" = 
25,4 mm. La capacitat del condensador sol estar indicada a la seva carcassa. 

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

La posada en fase dels altaveus consisteix en connectar positiu amb positiu i negatiu amb 
negatiu dels terminals d’altaveu i reproductor. És necessària la posada en fase dels 
terminals dels altaveus, ja que s’han de connectar de tal forma que les membranes realitzin 
simultàniament els moviments de bombeig i succió (membrana cap enfora i cap endins, 
respectivament). 
 
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. 
 
Per resoldre l’activitat, serà necessari que l’alumne conegui la potència elèctrica màxima, la 
longitud i el material de què està compost el cablejat, i que apliqui les fórmules elèctriques 
de la llei d’Ohm (I= W/V) i la de la resistència d’un conductor (R= V/I) per determinar quina 
és la secció de cable necessària per realitzar la instal·lació. 

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

El connector FAKRA és similar a l’ISO 36 pel que fa a les seves prestacions.  
Tot i això, els connectors ISO disposen de dos subconnectors, en què es disposen per 
separat els cables de senyal d’àudio i alimentació de l’equip. A més, ISO ofereix els 
avantatges següents: 

– Rapidesa d’instal·lació, ja que s’evita la connexió cable a cable. 
– Simplicitat de la instal·lació, ja que no són necessaris coneixements tècnics. 
– Seguretat, ja que és impossible efectuar connexions incorrectes. 

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. 

L’alumne haurà d’extraure l’aparell d’àudio del vehicle, i estudiar amb deteniment el 
connexionat. És important que l’autoràdio a substituir tingui el mateix tipus de connector, ja 
que, si no és així, haurà de connectar un adaptador. Els vehicles d’altres mercats com el 
japonès o l’americà disposen dels seus propis connectors, per la qual cosa serà necessari 
l’ús d’adaptadors si s’efectua el reemplaçament sobre un vehicle d’aquestes 
característiques. 

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

L’alumne haurà de tenir en compte les característiques de connexionat dels altaveus 

estudiades en aquesta unitat. Depenent dels elements que integren la maqueta, així com les 

seves característiques, l’alumne podrà valorar i aprendre les diferents possibilitats de 

connexió existents, servint-li de reforç per als coneixements adquirits. El professor valorarà 

la veracitat de l’esquema presentat per l’alumne, que ha de representar tots els elements 

que conté la maqueta. 

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. 

Els alumnes hauran de comparar la potència dels equips amb els exposats a la unitat, tenint 
en compte que la potència en els altaveus simples de 4 o 5 polzades RMS de l’equip, amb 
amplificador intern, no excedeix els 5 W per canal. Quan es tracta de quatre altaveus en els 
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equips moderns, la potència pot arribar als 50 W × 4, per la qual cosa es disposa d’un 
màxim de 35 W RMS per canal.  

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. 

L’alumne haurà de tenir en compte les indicacions efectuades en aquesta unitat.  

En aquest cas, a més de tenir en compte les característiques dels elements a utilitzar, 
l’alumne ha de seguir les indicacions del professor pel que fa al tipus d’instal·lació a 
efectuar.  

Finalment, per instal·lar dos nous altaveus, caldrà tenir en compte la variació de potència i la 
impedància resultant, que depèn de si la connexió es realitza en sèrie o en paral·lel. Això 
implica que, per a la modificació de dos a quatre altaveus, seria necessari canviar-los tots 
per tal que la impedància i la potència d’acoblament coincideixi amb la del reproductor. 

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. 

Per realitzar aquesta instal·lació, és necessari utilitzar altaveus amb idèntica potència i 
impedància que el reproductor. A més, són necessaris els elements següents: 

– Pantalles de protecció. 
– Cable amb secció suficient i adequada. 
– Connectors. 
– Passamurs. 
– Un connector tipus ISO. 
– Cargols de rosca-xapa. 

I les eines següents: 

– Soldador d’estany. 
– Tisores de tall. 
– Alicates premsaterminals. 
– Trepant. 
– Broques. 
– Serra de calar per a la realització dels allotjaments.  

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

Partint de l’estudi dels connectors de sortida del reproductor i dels connectors d’entrada i 
sortida de l’amplificador, i tenint en compte els seus valors de potència i impedància, es 
realitzarà l’esquema amb els coneixements adquirits en aquesta unitat. Aquí se’n mostra un 
esquema tipus; tot i això, per elaborar l’esquema l’alumne partirà de les sortides de so que 
tingui el reproductor elegit. 
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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. 

Per realitzar una instal·lació d’àudio amb múltiples altaveus i dos o més amplificadors 
externs, l’alumne ha de tenir en compte les indicacions següents: 

– Les potències i impedàncies de sortida de reproductors han d’estar en consonància amb  
les d’entrada d’amplificadors i les d’aquests, amb les dels altaveus. 

– La transmissió del senyal entre reproductor i amplificador s’ha de realitzar mitjançant 
connectors RCA. 

– Els altaveus d’aguts s’han de col·locar a la part del davant, els mitjans a les portes i els 
greus o subgreus a la safata del darrere.  

– La polaritat en la connexió dels altaveus (posada en fase) s’ha de respectar. 
– Cal evitar la coincidència de cables d’àudio i d’alimentació. 
– El pas dels cables per plafons de xapa s’ha de protegir mitjançant passamurs. 
– És preferible soldar les connexions. 

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. 

Depenent de les sortides de so del reproductor i de les característiques de l’amplificador, es 
podran mantenir els altaveus existents o no. També es pot implementar l’equip amb nous 
altaveus connectats a l’amplificador o substituir els primers per altres de més potència. 

En qualsevol cas, es tindrà en compte la impedància de sortida del reproductor i d’entrada 
tant d’altaveus com d’amplificador coincidents; la potència RMS i màxima dels altaveus 
coincidents amb les sortides de l’amplificador o reproductor; el cablejat de so separat del 
cablejat de potència màxima, etc. 

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 ubicació i les 
característiques dels altaveus. 

Quan es realitza un canvi d’altaveus, aquests hauran de tenir la mateixa potència i 
impedància que l’equip del qual pengen, ja sigui el reproductor o un amplificador extern. Els 
passos per extraure l’equip són els següents: 
1. Extraure la caràtula frontal. 
2. Treure el cèrcol embellidor. 
3. Introduir els ganxos tiradors. 
4. Estirar l’equip per extraure’l. 
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 especial cura en el moment de realitzar les connexions. 

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

Depenent de les característiques de l’equip d’àudio instal·lat, s’estudiaran les diferents 
possibilitats d’implementació del sistema.  
 
Un cas comú és mantenir la instal·lació existent i instal·lar altaveus de greus i subgreus a la 
part del darrere, condicionant al sistema una etapa de potència.  
 
Com en els casos anteriors, l’alumne tindrà en compte les indicacions efectuades en 
aquesta unitat i les característiques dels elements a utilitzar, i haurà de seguir les 
indicacions del professor pel que fa a les condicions de seguretat en efectuar la instal·lació. 

 
 


