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1. Introducció 
 

Aquest treball tracta de l’elaboració d’un altaveu dinàmic especialitzat en les 

freqüències mitjanes i baixes. Durant tot aquest procés d’elaboració he pretès 

aprendre el màxim possible de coneixements, ja que el tema d’aquest treball 

desperta un gran interès en mi.  

La part teòrica d’aquest treball l’he organitzat d’una manera que, pel meu gust, 

és la que em sembla més entenedora; he començat per un tema molt general, 

com és la música, i he anat profunditzant cada cop més en el tema fins a arribar 

a explicar l’altaveu en concret que he construït. 

 

 

1.1. Objectius 

Els objectius que m’he marcat al començar aquest treball han estat els següents: 

respecte el projecte realitzat, el meu objectiu ha estat que aquest reprodueixi música 

amb una qualitat acceptable, és a dir, que es puguin escoltar perfectament cadascun 

dels instruments que interpreten la música reproduïda; respecte el treball en general, 

el meu objectiu és adquirir uns coneixements bàsics sobre els sistemes de so que 

em serveixin per al futur. 

 

 

1.2. Motivacions 

Afortunadament tinc la sort de tenir un camp molt ampli d'inquietuds i interessos i per 

tant m’ha costat molt decidir el tema del treball de recerca perquè tenia idees molt 

interessants, i no aconseguia arribar a cap conclusió. Vaig estar oscil·lant entre 

temes d’astronomia, música, tecnologia, etc. Però finalment em vaig decantar per la 

música. 

La música és una de les meves grans aficions. Aquesta em transmet unes emocions 

molt fortes que poques altres coses aconsegueixen. No tota la música m’arriba 

d’aquesta manera,  però la que m’agrada la sento molt endins. Crec que l’art de la 
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música és importantíssim en la vida de les persones, ja que és capaç de canviar 

totalment el nostre estat d’ànim, ens pot transmetre sentiments joiosos i d’alegria, de 

tristesa i amargor, sentiments clars o foscos o fins i tot, sentiments que mai havíem 

sentit. Els músics tenen aquest gran poder a les seves mans. 

Per això he decidit que el meu treball de recerca tractés d’aquesta, així com també 

m’agradaria que en tractés la meva vida professional. En aquest treball, em centraré 

en als altaveus, ja que és la via amb la que la majoria de nosaltres gaudim d’aquest 

art.  

Així doncs, fent aquest treball, vull adquirir uns coneixements que em serveixin per a 

l’endemà i alhora gaudir treballant.  
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2. La música 
 
La música és l’art de combinar sons i silencis en el temps per expressar emocions o 

en busca de la bellesa. Nosaltres sentim aquesta música gràcies a l’energia sonora. 

 

2.1. Energia acústica 

L’energia sonora o energia acústica és aquella que transmet ones sonores.  

Aquestes ones sonores són produïdes per vibracions que és transmeten per les 

partícules de l’aire. Podem calcular l’energia sonora a partir d’aquesta fórmula: 

 

                                  

                                 

La seva unitat és el Joule (J). L’energia sonora es propaga mitjançant ones sonores.  

 

2.2. Ones sonores                   

Les ones sonores són ones longitudinals les quals necessiten un medi material per 

circular. Aquestes es propaguen en totes direccions. Les seves característiques són 

les següents: 

2.2.1. Característiques de les ones sonores 

Freqüència 

És la quantitat de vibracions que emet una font sonora per unitat de temps. La unitat 

que usem per expressar-la és l’hertz (Hz). L’oïda humana pot percebre ones sonores 

de freqüències entre 20 i 20000 Hz. Les ones que posseeixin una freqüència menor 

a l’audible per l’oïda humana es denominen infrasòniques i les superiors 

ultrasòniques. 
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                 Gràfic 1: Gràfic de freqüències (http://www.lcardaba.com/articles/altavoces/altavoces.htm) 

En aquest gràfic podem visualitzar els rangs de freqüència audibles per l’oïda 

humana i els rangs de freqüència que produeixen alguns instruments.  

 

Amplitud 

És el grau màxim de variació de la pressió de 

l’aire. Es mesura en decibels de pressió sonora 

(dB SPL). L’oïda humana percep de 0 a 130 dB 

SPL. És perjudicial escoltar a més de 100 dB 

SPL durant un llargs períodes de temps. 

 

En aquesta taula podem observar relacions 

entre els dB SPL i exemples de la nostra vida 

quotidiana.  

 

 

                                                                                

180 dB L'explosió del volcà Krakatoa. 

140 dB Llindar del dolor 

130 dB Avió enlairant-se 

120 dB Motor d'avió en marxa 

110 dB Concert 

100 dB Trepant elèctric 

90 dB Trànsit vehicular / Baralla 

80 dB Tren 

70 dB Aspiradora 

50/60 dB Aglomeració de gent 

40 dB Conversa 

20 dB Biblioteca 

10 dB Respiració tranquil·la 

0 dB Llindar d'audició 

Taula 1: Exemplificació dB 

(http://ca.wikipedia.org/wiki/Decibels) 

http://www.lcardaba.com/articles/altavoces/altavoces.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Krakatoa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Concert
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0nsit_vehicular
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tren
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aspiradora
http://ca.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llindar_d%27audici%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Decibels
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Període 

És el temps que tarda l’ona en completar un cicle. Es mesura en segons (s). 

Correspon a la inversa de la freqüència. La fórmula per calcular-lo és la següent: 

 

 

Longitud d’ona 

És la distancia que ocupa un cicle complet d’una ona. Es mesura en metres (m) i 

s’expressa amb la lletra lambda de l’alfabet grec (λ).  

 

Velocitat de fase 

És la velocitat a la que es propaga l’ona. Es mesura en metres per segon (m/s). En 

la següent taula observem la velocitat del so en diferents medis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2: Velocitat de propagació del so en diferents mitjans 

(http://topaudioprofesional.blogspot.com.es/2012_02_01_archive.html) 

http://topaudioprofesional.blogspot.com.es/2012_02_01_archive.html
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Nombre d’ona 

És el nombre d’oscil·lacions que fa l’ona per unitat de longitud.  Correspon a la 

inversa de la longitud d’ona. La seva fórmula és la següent: 

 

 

 

2.3. Font sonora 

Anomenarem font sonora a qualsevol element capaç de produir so. Podem 

classificar les fonts sonores en dos grups, d’aquesta manera, les fonts sonores que 

emetin amb la mateixa intensitat en totes les direccions de l’espai són les fonts 

esfèriques. Les fonts que no compleixen l’anterior són les fonts directives. 

Com a exemple de font sonora esfèrica trobem els coets utilitzats en els focs 

artificials. El so d’aquests en explotar a l’aire es difon en totes les direccions. 

Com a exemple de font directiva trobem una persona mentre parla. Aquesta difondrà 

el so en la direcció a la que la seva cara estigui dirigida. 

 

2.4. Transductor electroacústic 

Els dispositius que transformen l’energia elèctrica en acústica o “viceversa” 

s’anomenen transductors electroacústics. Jo em centraré en els que passen 

l’energia elèctrica a energia acústica. Dins d’aquest tipus de transductors trobem 

l’altaveu. 
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2.5. Altaveu 

L’altaveu és un transductor electroacústic utilitzat per a la reproducció de so. 

 

2.5.1. Història de l’altaveu 

El primer altaveu de la història va ser inventat per Johann Philipp Reis (7 de gener 

de 1834 – 14 de gener de 1874) l’any 1861. Reis va instal·lar l’ altaveu elèctric al seu 

telèfon, aquest era capaç de reproduir notes musicals i paraules distorsionades. 

L’altaveu de Reis funcionava per magnetostricció (propietat dels materials magnètics 

de canviar de forma quan es troben amb un camp magnètic). El científic alemany el 

va elaborar enrotllant una bobina de cable al voltant d’una agulla de ferro de teler i la 

va recolzar al forat d’un violí. L’electricitat passava per l’agulla, el filferro de la bobina 

es contreia i es produïa un contacte que originava el so. Aquest receptor era molt 

poc sensible i produïa una senyal de so molt dèbil, però tenia una qualitat de so 

acceptable.  

 

 

 

 

 

 

 

La foto 1 ens mostra un dibuix del telèfon de Reis, aquest és el telèfon en el qual 

Reis va instal·lar el seu altaveu. 

Més tard, l’any 1876, Alexander Graham Bell (3 de març de 1847 – 2 d’agost de 

1922) va patentar el seu altaveu elèctric, capaç de reproduir parla intel·ligible, com a 

part del seu telèfon.  

Foto 1: Telèfon de Reis (http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Philipp_Reis) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Philipp_Reis
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Un any després, al 1877, Werner Von Siemens (13 de desembre de 1816 – 6 de 

desembre de 1892). Aquest era el primer altaveu que utilitzava l’electromagnetisme 

mitjançant una bobina de fil de coure. Aquest altaveu no era útil ja que Siemens no 

va trobar cap forma d’amplificar el so. 

Durant tot aquest temps, Thomas Edison (11 de febrer de 1847 – 18 d’octubre de 

1931) va patentar un sistema que emprava aire comprimit com a mecanisme 

amplificador per al seu fonògraf tot i que finalment no va ser utilitzat. 

L’altaveu dinàmic modern va ser dissenyat pel físic britànic Oliver Lodge (12 de juny 

de 1851 – 22 d’agost de 1940) i l’altaveu tal i com el coneixem avui en dia va ser i 

patentat l’any 1925 pels enginyers Chester Williams Rice (16 de desembre de 1888 

– 1951) i Edward W. Kellogg (1882 – 1960). Aquest altaveu portava incorporat també 

el primer amplificador elèctric de la història. 

 

 

En les fotos 2 i 3 observem un prototip de l’any 1921 elaborat per Rice i Kellogg. 

 

 

 

Fotos 2 i 3: Altaveu de Rice i Kellogg (http://www.edisontechcenter.org/speakers.html) 

http://www.edisontechcenter.org/speakers.html
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2.5.2. Característiques dels altaveus 

 

- Resposta en freqüència 

La resposta en freqüència de l’altaveu ens indica l’interval de freqüències que pot 

reproduir aquest. Es considera que un equip d’àudio de qualitat ha de cobrir les 

audiofreqüències de 20 a 20000 Hz. Com més gran sigui aquest marge més qualitat 

tindrà el so reproduït. Actualment, els formats HI-FI o d’alta fidelitat, superen 

àmpliament aquest marge, com el Super Audio CD (2 Hz a 10 kHz) i el DVD-Àudio 

(20 Hz a 80 kHz). 

Ja que un sol altaveu no pot reproduir tot el marge d’audiofreqüències, es 

construeixen altaveus especialitzats per reproduir certes bandes d’àudio, aquests 

altaveus s’anomenen sub-greus (sub-woofers), greus (woofers), mitjans (squawkers 

o mid-range), aguts (tweeters) i súper-aguts (ultra-high tweeters).  

 

 

 

 

 

En aquesta gràfica visualitzem els marges de freqüència aproximats que inclouen 

cadascun dels altaveus especialitzats. 

 

- Impedància 

És l’oposició que presenta qualsevol element o dispositiu al pas del corrent altern. La 

impedància s’expressa en Ohms (Ω) i varia segons la freqüència. 

Per obtenir una transferència òptima d’energia entre l’amplificador i l’altaveu les 

impedàncies d’ambdós han de ser iguals. 

Gràfic 2: Freqüències dels altaveus especialitzats 

(http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoces/

altavoces_2.htm) 

http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoces/altavoces_2.htm
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoces/altavoces_2.htm
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Els valors normalitzats són: 2 Ω, 3’2 Ω, 4 Ω, 6 Ω , 8 Ω, 16 Ω i 32 Ω, però els més 

utilitzats són: 4 Ω (sistemes de so en cotxes), 6 Ω (sistemes mini-components), 8 Ω 

(sistemes d’alta fidelitat) i 16 Ω (sistemes de so envoltant o surround i auriculars).  

 

- Potència elèctrica 

És la potència que admet un altaveu abans que distorsioni el so o sofreixi 

desperfectes. Podem calcular la potència elèctrica d’entrada amb la següent fórmula: 

 

 

On: 

P=potència elèctrica d’entrada 

I=intensitat de corrent elèctrica 

Z=impedància 

 

Distingim diferents tipus de potència: 

 

 Potència nominal 

 Potència màxima en règim continu:  

És la potència màxima que és pot aplicar a un altaveu de forma contínua 

sense que s’espatlli.  

 

 Potència admissible o de pic màxim 

 Potència màxima impulsiva: 

És el pic màxim de potència que pot suportar l’altaveu sense que es destrueixi 

el diafragma (“desconar-se”).  

 

 Potència PMPO (Peak Music Power Output) 

És el pic màxim de potència que pot suportar l’altaveu durant un temps 

extremadament curt (10ms), fins que l’altaveu es cremi. Aquest valor s’utilitza 

per a productes comercials de consum com radiograbadors o mini-

components. 
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 Potència elèctrica a curt termini (PMUS) 

És el valor màxim de potència que suporta l’altaveu durant 1s sense que 

sofreixi danys permanents. 

 

 Potència elèctrica a llarg termini (PNOM) 

És el valor màxim de potència que suporta l’altaveu durant 1min sense que 

sofreixi danys permanents. 

 

 Potència contínua sinusoïdal 

És el valor màxim de potència que suporta l’altaveu sense que sofreixi danys 

permanents quan se li aplica una senyal de forma sinusoïdal en una 

determinada banda de freqüències. 

 

 Potència de soroll 

És el valor màxim de potència que suporta l’altaveu sense que sofreixi danys 

permanents quan se li aplica una senyal sorollosa en alguna banda de 

l’espectre. 

 

 

- Sensibilitat 

És el grau d’eficiència en la transducció acústica. Medeix la relació entre el nivell 

elèctric d’entrada a l’altaveu i la pressió sonora obtinguda. S’expressa en dB/W, 

medits a 1m de distància i aplicant una potència d’1W a l’altaveu. 

 

 

 

 

 



14 
 

- Rendiment 

És el percentatge que indica la relació entre la potència acústica radiada i la potència 

elèctrica d’entrada. La potència elèctrica que no és converteix en so, ho fa en calor. 

La Seva fórmula és la següent: 

 

 

Les caixes acústiques tenen un baix rendiment, que sol tenir un valor d’entre el 

0,25% al 40-50% que assoleixen els altaveus que incorporen bocines de gran 

dimensió i que solen utilitzar-se en sonorització. En els equips domèstics, incloent 

els professionals d’alta qualitat, l’eficiència sol rondar entre el 0,5 i l’1%. 

 

- Distorsió 

És la diferència entre la senyal que entra a l’altaveu i la senyal que en surt.  

L’altaveu presenta una gran distorsió, i per aquest motiu els fabricants no solen 

indicar al consumidor les xifres de distorsió dels seus productes. Els motius pels 

quals es produeix distorsió solen ser petites deformacions que tenen els mateixos 

altaveus. 

 

- Directivitat 

Indica la direcció del so a la sortida del sistema. La forma més gràfica i entenedora 

d’expressar la directivitat és mitjançant un diagrama polar.  

Un diagrama polar és un dibuix tècnic que reflexa la radiació de l’altaveu en l’espai 

en graus. 
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Depenent de la directivitat, el con d’un altaveu pot ser: 

 Omnidireccional o no direccional 

Radia igual en totes direccions. 

 

 

Aquest és el diagrama polar d’un con omnidireccional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 3: Diagrama polar omnidireccional (http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
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 Bidireccional 

El diagrama és simètric i te forma de vuit. Emet so per davant i per darrere i és quasi 

mut als laterals. 

 

 

Aquest és el diagrama polar d’un con bidireccional. 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 4: Diagrama polar bidireccional (http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
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 Unidireccional 

Són els altaveus que emeten so en només una direcció molt marcada i son quasi 

muts en totes les altres. 

 

 

 

Aquest és el diagrama polar d’un con unidireccional. 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 5: Diagrama polar unidireccional (http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
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2.5.3. Tipus d’altaveus 

- Altaveu dinàmic 

Una bobina mòbil introduïda en un camp magnètic creat per un iman permanent. La 

bobina està enganxada al con i subjectada per una membrana elàstica o element 

centrador.   

És l’altaveu més usat en l’àmbit professional i, pràcticament, els únics en àudio 

domèstic. També és el més barat. 

 

Font: 

http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoces/altavoces_

2.htm 

Font: wikipedia 

 

- Altaveu electrostàtic 

Es basen en una placa carregada elèctricament que exerceix de diafragma i es meu 

per la força electrostàtica que es produeix al variar la càrrega de les dos plaques en 

les que es troba. Es tracta d’un doble condensador, on la placa central és el 

diafragma. 

Aquests altaveus destaquen per oferir una resposta en freqüència amplia i plana, 

però, per altra banda, són molt voluminosos, delicats i excessivament cars. 

Foto 4: Parts de l’altaveu dinàmic 

(http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docenci

a/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_alta

voces/altavoces_2.htm) 

Foto 5: Parts de l’altaveu dinàmic 

(http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/i

ng_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoce

s/altavoces_2.htm) 

http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoces/altavoces_2.htm
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoces/altavoces_2.htm
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoces/altavoces_2.htm
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoces/altavoces_2.htm
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoces/altavoces_2.htm
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoces/altavoces_2.htm
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoces/altavoces_2.htm
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_02_03/micros_altavoces/altavoces_2.htm
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- Altaveu piezoelèctric  

Es basa en la propietat dels materials piezoelèctrics de contreure’s al rebre impulsos 

elèctrics. Tenen un gran rendiment, tot i això, la superfície de radiació és molt petita. 

Això fa que s’utilitzin en dispositius d’alta freqüència d’àudio com poden ser 

dispositius de sonar o aparells per fer ecografies. 

 

   

 

 

 

 

 

Foto 7: Parts de l’altaveu electrostàtic 

(http://hifi-ring.com/2008/04/06/martin-

logan_spire_floorstanding_electrostatic_lou

dspeaker.html) 

Foto 8: Altaveu electrostàtic 

(http://electronics.howstuffworks.com/quest

ion713.htm) 

Foto 9: Parts de l’altaveu piezoelèctric 

(http://www.imagesco.com/articles/piezo/piezo09.html) 

http://hifi-ring.com/2008/04/06/martin-logan_spire_floorstanding_electrostatic_loudspeaker.html
http://hifi-ring.com/2008/04/06/martin-logan_spire_floorstanding_electrostatic_loudspeaker.html
http://hifi-ring.com/2008/04/06/martin-logan_spire_floorstanding_electrostatic_loudspeaker.html
http://electronics.howstuffworks.com/question713.htm
http://electronics.howstuffworks.com/question713.htm
http://www.imagesco.com/articles/piezo/piezo09.html
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- Altaveu de cinta 

 Utilitzen una làmina metàl·lica elàstica o cinta corrugada suspesa dins d’un camp 

magnètic. Quan la senyal circula per la cinta, es produeixen alteracions en el camp 

magnètic que la fan vibrar i així produeix so. 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Parts de l’altaveu piezoelèctric 

(http://lizarum.com/assignments/physical_computing/2011/arduino_102.html) 

) 

Foto 11: Altaveu piezoelèctric 

(http://www.audiowell.com/en/product-detail.aspx?id=47) 

 

Foto 12: Altaveu piezoelèctric 

(http://www.alibaba.com/product-

gs/356897995/41_12mm_Piezo_beeper.html) 

) 

 

Foto 13: Esquema de l’altaveu de cinta 

(http://www.lpi.tel.uva.es/nacho/docencia/ing_ond_1) 

 

Foto 14: Altaveu de cinta 

(http://www.ocaforum.com/viewtopic.php?t=883) 

http://lizarum.com/assignments/physical_computing/2011/arduino_102.html
http://www.audiowell.com/en/product-detail.aspx?id=47
http://www.alibaba.com/product-gs/356897995/41_12mm_Piezo_beeper.html
http://www.alibaba.com/product-gs/356897995/41_12mm_Piezo_beeper.html
http://www.lpi.tel.uva.es/nacho/docencia/ing_ond_1
http://www.ocaforum.com/viewtopic.php?t=883
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- Altaveu de carga amb botzina 

Aquest altaveu utilitza una botzina per amplificar la senyal. Aquesta botzina és un 

con alimentat per un motor.  

Són molt utilitzades quan es requereix un gran volum sonor, en megafonia, per 

exemple. 

 

 

 

 

 

- Altaveu de plasma electromagnètic 

Utilitzen un arc voltaic situat dins d’una esfera de malla metàl·lica. La senyal elèctrica 

modula la corrent que circula per l’arc, això provoca canvis de temperatura molt 

ràpids en l’aire. Aquests canvis tan bruscos són els que fan vibrar l’aire per produir 

so.  

 

 

 

Foto 14: Esquema altaveu de carga amb botzina 

(http://www.wikipedia.es) 

Foto 14: Altaveu de carga amb botzina 

(http://www.brielco.net/b2c/index.php?page=pp_producto.php

&md=0&ref=MELTC-10AT) 

http://www.wikipedia.es)/
http://www.brielco.net/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=MELTC-10AT
http://www.brielco.net/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=MELTC-10AT
http://www.wikipedia.es)/
http://www.wikipedia.es)/
http://www.wikipedia.es)/
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Els altaveus de plasma es diferencien de tots els altres en que no hi ha cap cos sòlid 

que provoqui vibracions en l’aire, ho fan els canvis de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4. Caixes acústiques 

Sigui el quin sigui el tipus d’altaveu utilitzat, per millorar l’audició d’aquest, és 

necessari separar la senyal emesa per la part frontal de la emesa per la part 

posterior. De no fer-ho així es produirà un curtcircuit acústic, per evitar-ho es col·loca 

un panell de separació entre ambdós parts. 

 

Els diferents tipus de caixes acústiques són els següents: 

 

- Caixa infinita: Consisteix en una caixa tancada a la qual se li fa un o més 

forats per col·locar-hi els altaveus. Un cop amb els altaveus muntats a la caixa, 

aquesta queda hermètica.  

Foto 14: Altaveu de plasma electromagnètic 

(http://www.brielco.net/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=MELTC-

10AT) 

http://www.brielco.net/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=MELTC-10AT
http://www.brielco.net/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=MELTC-10AT
http://www.wikipedia.es)/
http://www.wikipedia.es)/
http://www.wikipedia.es)/
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- Caixa bass-reflex: Consisteix en una caixa infinita a la que se li han realitzat 

un o més forats on s’hi ha col·locat tubs pels quals surt la senyal sonora 

emesa per la part posterior del con. Aquest tipus de caixa reforça 

considerablement els greus del so que es vulgui reproduir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Radiador auxiliar de greus: Es tracta d’una caixa bass-reflex, però enlloc 

d’un simple tub convencional, aquest es blega formant un laberint. Això fa que 

els greus encara es potenciïn més que en la caixa bass-reflex. 

Foto 15: Caixa infinita 

(http://www.ieslosviveros.es/alumnos/asig8/carpeta729/3altavocesPDF.pdf) 

Foto 16: Caixa bass-reflex 

(http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Cajabass.gif) 

 

http://www.ieslosviveros.es/alumnos/asig8/carpeta729/3altavocesPDF.pdf
http://www.wikipedia.es)/
http://www.wikipedia.es)/
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Cajabass.gif
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2.5.5. Filtres de freqüència 

Un to greu produeix un gran desplaçament de l’altaveu, mentre un to agut produeix 

un recorregut molt petit. Si un altaveu ha de reproduir aquests dos tons junts, això 

provocarà una distorsió de les ones sonores en la seva part superior, produint una 

distorsió de modulació. 

Quan es vol aconseguir un nivell de reproducció acceptable i corregir el problema 

descrit abans, es pot recórrer a la combinació de dos o tres altaveus. Cadascun 

d’aquests altaveus està especialitzat en una determinada gamma de freqüències 

dins de l’espectre audible com ja he explicat en la pàgina 9, on parlo d’una de les 

característiques dels altaveus, la resposta en freqüència. 

Els sistemes d’altaveus que usen un woofer i un tweeter s’anomenen de dos vies. 

Quan es vol augmentar la qualitat del so, s’afegeix un tercer altaveu per a la gamma 

de freqüències mitjanes audibles denominat squawker. Llavors, aquest sistema 

d’altaveus serà de tres vies. 

 

Per distribuir tota la gamma de freqüències de la senyal que arriba als altaveus, 

s’utilitzen filtres de freqüència. Aquests filtres reparteixen a cada altaveu la gamma 

Foto 17: Radiador auxiliar de greus (http://www.wikipedia.es) 

 

http://www.wikipedia.es/
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de freqüències en la que aquest està especialitzat mitjançant l’associació de 

diversos components.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els sistemes d’altaveus s’utilitzen dos tipus de filtre: 

- Filtre passiu: És aquell filtre electrònic format únicament per elements 

passius, és a dir, resistències, condensadors i bobines. Aquest es col·loca 

després de l’amplificador i té sortides per als diversos altaveus.  

Font:  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18: Filtre de freqüències (http://spanish.alibaba.com/product-gs/two-way-

crossover-filters-for-15-sound-box-sd-2008a-246380455.html) 

) 

 

Foto 19: Filtre de freqüències 

(http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/428-crossover-filtro-de-

cruce) 

) 

 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/two-way-crossover-filters-for-15-sound-box-sd-2008a-246380455.html
http://spanish.alibaba.com/product-gs/two-way-crossover-filters-for-15-sound-box-sd-2008a-246380455.html
http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/428-crossover-filtro-de-cruce
http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/428-crossover-filtro-de-cruce
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- Filtre actiu: És aquell filtre electrònic analògic que usa un o més components 

actius, que poden ser tubs de buit, transistors o un amplificador de més a més. 

Aquest rep la senyal elèctrica directament de la font d’entrada i té sortides per 

als diferents amplificadors que després, donen la senyal als altaveus. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20: Filtre de freqüències 

(http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/428-crossover-filtro-de-

cruce) 

) 

 

http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/428-crossover-filtro-de-cruce
http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/428-crossover-filtro-de-cruce


27 
 

3. Projecte 
 

Un cop he recopilat tota la informació sobre els altaveus i el seu comportament, he 

començat a pensar en quin ha de ser el meu projecte pràctic. Primerament, se m’ha 

acudit mesurar alguns paràmetres de diversos tipus d’altaveus per comparar-los 

després i extreure’n conclusions; com podrien ser la relació qualitat-preu, la 

sensibilitat de cadascun dels altaveus, la distorsió, etc. Més tard, com que per 

Internet he vist molts projectes de gent que comprava altaveus i acabava muntant 

una parella de bafles per a casa seva, m’he preguntat: “perquè no faig el mateix jo?”. 

Així doncs, m’he sentit en disposició d’encaminar aquest projecte, però, finalment, al 

veure que el número de gent que construïa bafles a partir d’altaveus comprats era 

tant alt, m’he fet una última pregunta: “i perquè no construeixo els meus propis 

altaveus partint de 0?”. D’aquesta manera he procedit a iniciar el meu projecte.  

 

3.1. Enginyeria inversa 

Ja que no he vist mai el funcionament intern d’un altaveu ni sé en que basar-me per 

construir el meu de propi, el que he fet per començar ha estat desmuntar uns 

altaveus Infinity de 2 vies que tenia per casa. A aquest procés l’he anomenat 

enginyeria inversa. 

 

Fotos 21, 22 i 23: Altaveus vells (Elaboració pròpia) 
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Aquest bafle consta d’un tweeter , un altaveu mid-bass i un filtre passiu de 2 vies i 

formava part de l’equip de música vell del meu pare. El sistema d’altaveus utilitza 

una caixa infinita plena de material absorbent. 

Poc a poc, he anat desmuntant peça per peça els altaveus per veure’n totes les 

parts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 24, 25, 26 i 27: Parts altaveus vells (Elaboració pròpia) 
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Si alguna cosa m’ha impressionat durant el procés de desmuntatge, aquesta ha 

estat la bobina, ja que és molt petita i té moltes voltes de fil de coure en molt poc 

espai. 

 

3.2. Prototip 

He volgut construir un prototip d’altaveu per començar amb una cosa senzilla i entrar 

en matèria. Aquest prototip es basa en l’altaveu dinàmic tot i que li falten alguns 

elements bàsics com l’iman permanent. 

 

3.2.1. Construcció 

Per elaborar el prototip he necessitat el següent material: un plat de plàstic, cinta 

adhesiva, una moneda de 2 cèntims, paper de plata, tisores i uns auriculars vells. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29: Material (Elaboració pròpia) 

 

 

Foto 28: Bobina (Elaboració pròpia) 
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Amb paper de plata he cobert tota la part superior del plat. El plat farà de base i el 

paper de plata de membrana que vibra per produir ones sonores. Després he tallat 

els auriculars amb les tisores deixant uns 10cm entre el jack i allà on he fet el tall. 

Per acabar, he posicionat la moneda al mig del paper de plata, he pelat el cable dels 

auriculars perquè el fil de coure toqués directament amb la moneda i ho he adherit 

tot al paper de plata amb un tros de cinta adhesiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Anàlisi  

En connectar el prototip a l’iPod i reproduir una cançó res no ha alterat el silenci que 

hi havia en la meva habitació. El prototip no funciona, això és degut a que aquest no 

compta amb un iman permanent ni amb una bobina, ja que la moneda de coure no 

serveix com a bobina. 

 

Foto 30: Prototip (Elaboració pròpia) 
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3.3. Altaveu mid-bass 

He decidit basar-me en l’altaveu de greus que forma part del bafle que he desmuntat 

per construir el meu altaveu. Llavors, el meu altaveu serà dinàmic i reproduirà una 

gamma de freqüències de mitjanes a baixes, ja que, al formar part d’un sistema de 

dos vies, el diàmetre d’aquest altaveu és més petit que el d’un woofer per cobrir una 

part de la gamma de freqüències que realitzaria un squawker, a més dels baixos. 

D’aquest tipus d’altaveu se’n diu mid-bass. 

 

3.3.1. Plànol 

Veure annex. 

 

3.3.2. Construcció 
 
Base 

Per construir la base he utilitzat tauler DM de 19mm i de 5mm de gruix, xapa d’acer 

galvanitzat, cargols i cola blanca de fusta. 

Primer de tot he tallat dos cercles foradats de 140mm de diàmetre exterior, un amb 

el tauler de 19mm i un diàmetre interior de 100mm i l’altre amb el tauler de 5mm i un 

diàmetre interior de 40mm. Aquests  dos cercles els he enganxat entre ells amb cola 

blanca de fusta. 

Després he tallat un tercer cercle foradat de 19mm de gruix, 230mm de diàmetre 

exterior i 180mm de diàmetre interior. Aquest tercer cercle l’he unit als altres dos 

amb cargols mitjançant 4 xapetes d’acer galvanitzat que he modelat a mà.  
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Iman permanent 

He utilitzat l’iman permanent dels altaveus vells del meu pare per al meu altaveu ja 

que no he trobat enlloc més cap iman que compleixi els requisits que jo vull ni tinc 

els mitjans suficients per modelar-ne un. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 31 i 32: Detall base (Elaboració pròpia) 

 

 

Foto 33: Iman permanent (Elaboració pròpia) 
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Con o diafragma 

Per simular la forma exacta del diafragma, que no és un con perfecte sinó que 

s’aplana cap als extrems, primer he fet un motlle de fang del diafragma de l’altaveu 

de l’enginyeria inversa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Més tard, he utilitzat el motllo per fer el con amb trossos de paper diari amarats amb 

cola blanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 34: Motlle de fang (Elaboració pròpia) 

 

 

Fotos 35 i 36: Con (Elaboració pròpia) 
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Finalment, l’he pintat amb esprai negre per motius estètics. 

 

Bobina 

Aquest ha estat l’element que m’ha causat més problemes en tot el treball per la 

seva complexitat. He hagut de fer 3 bobines perquè aquesta funcionés. 

Per enrotllar el fil de coure de 0,3mm de diàmetre, primer he construït un suport que 

em facilités la feina amb diferents retalls de fusta que tenia per casa i dos tubs de 

PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fil de coure l’he enrotllat sobre un retall de llauna de tònica. Una curiositat és que 

només he pogut utilitzar la llauna d’una marca de tònica específica ja que aquesta no 

és atreta per l’iman, en canvi, la resta de llaunes del mercat si que són atretes per 

l’iman. Amb aquesta llauna he fet un tub just de la mida exacta per introduir-se en 

l’iman permanent. 

El problema de la 1a bobina que he construït és que a l’anar enrollant i estrenyent el 

fil de coure, el diàmetre del tub de llauna s’ha reduït i, un cop acabada la bobina, 

aquesta no entra en l’iman permanent. Per solucionar aquest problema, he enrotlat 

Foto 37: Detall elaboració bobina (Elaboració pròpia) 
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el tub de llauna a un tub de PVC de 26mm de diàmetre exterior, la mida justa de del 

forat de l’iman permanent. 

El problema de la 2a bobina que he construït és que el gruix de cable acumulat 

sobre el tub de llauna és massa gran. Això provoca que la bobina fregui amb les 

parets interiors de l’iman i atura el seu moviment. 

A l’acabar la 3a bobina, l’he envernissat amb vernís per a metalls perquè el fil de 

coure quedés compacte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 38: Tub de llauna (Elaboració pròpia) 

 

 

Foto 39: 1a bobina (Elaboració pròpia) 

 

 

Foto 40: 2a bobina (Elaboració pròpia) 

 

Foto 41: 3a bobina (Elaboració pròpia) 
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Membrana de suport de la bobina o spyder 

Aquesta part de l’altaveu l’he fet amb el plàstic d’una funda per posar fulls. Té un 

diàmetre exterior de 140mm i un diàmetre interior de 26mm. 

Li he realitzat uns foradets per no obstruir el pas de l’aire de sota la membrana a 

sobre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntatge final 

Un cop he tingut totes les parts muntades per separat, només m’ha calgut unir-ho tot 

per donar l’altaveu per finalitzat. 

Per unir la base amb l’iman permanent he utilitzat Araldit. Per unir la membrana de 

suport de la bobina amb la base he utilitzat una anella de fusta, una anella de 

càmera de pneumàtic de camió i cargols per exercir pressió sobre la membrana. Per 

unir la membrana amb la bobina i el con amb la bobina he utilitzat dos peces fetes 

amb llauna com la de la foto ?. Aquestes peces uneixen les peces amb l’ajuda d’un 

adhesiu d’enduriment ràpid. 

Foto 42: Detall membrana de suport de la bobina (Elaboració pròpia) 
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3.4. Caixa de proves 

Aquesta és la caixa que he utilitzat per fer totes les mesures per obtenir el volum de 

la caixa ideal per al meu altaveu. 

 

3.4.1. Plànol 

Veure annex 

 

3.4.2. Construcció 

Per construir aquesta caixa he utilitzat tauler DM. He tallat 2 peces de 

300x300x16mm, 2 peces de 300x218x16mm i 2 peces més de 268x218x16mm.  A 

una de les peces de 300x300x16mm li he fet un forat al mig de 180mm de diàmetre. 

Després ho he collat tot amb cargols i l’he segellat hermèticament aplicant silicona a 

les cantonades per dins. Finalment, he collat l’altaveu a la caixa amb cargols.  

Foto 43: Peça unió (Elaboració pròpia) 

 

 

Foto 44: Detall bobina amb membrana (Elaboració pròpia) 
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3.5. Caixa bass-reflex 

Ja acabant, he construït la caixa bass-reflex. El volum d’aquesta no correspon amb 

el volum ideal calculat.  

 

3.5.1. Plànol  

Veure annex. 

 

3.5.2. Construcció 

Per construir-la he utilitzat tauler de DM. He necessitat 2 peces de 600x266x16mm, 

2 peces de 266x302x16mm i 2 peces de 600x270x16mm. Aquestes dos últimes 

peces les he foradat de la següent manera: a una li he fet tres forats de 70, 180 i 

60mm de diàmetre i a l’altra un forat de 90mm de diàmetre.  

A continuació ho he collat amb cargols i l’he polit amb una polidora elèctrica. 

Fotos 45 i 46: Caixa de proves (Elaboració pròpia) 
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Més tard, he ficat massilla a les juntes i, quan s’ha assecat l’he polit amb una 

polidora elèctrica, amb un paper de vidre menys abrasiu que l’anterior cop. 

 

Després l’he pintat amb pintura plàstica de color negre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 47: Caixa bass-reflex (Elaboració pròpia) 

 

 

Fotos 48 i 49: Caixa bass-reflex (Elaboració pròpia) 
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Per al tub del bass-reflex he utilitzat un got de plàstic. A aquest li he tret el fons i l’he 

adherit a la caixa utilitzant cola calenta.  

 

3.6. Muntatge final 

Per acabar, he muntat el meu altaveu, l’altaveu d’aguts o tweeter (reutilitzat dels 

altaveus del meu pare) i el filtre a la caixa bass-reflex amb cargols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 50: Caixa bass-reflex amb altaveus (Elaboració pròpia) 
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3.7. Pressupost 

Veure annex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 51 i 52: Caixa bass-reflex amb altaveus (Elaboració pròpia) 
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4. Càlcul de la caixa bass-reflex 
ideal 
 

Per calcular el volum de la caixa acústica ideal per al meu altaveu he hagut de medir 

alguns dels paràmetres Thiele-Small. Els paràmetres Thiele-Small són aquells que 

es refereixen al conjunt de paràmetres electromecànics que defineixen el rendiment 

a baixes freqüències específiques d’un altaveu. Aquests van ser definits pels 

científics A. Neville Thiele (4 de desembre de 1920 – 1 d’octubre de 2012) i Richard 

H. Small (1935). 

Hi ha molts paràmetres Thiele-Small, però els que jo he utilitzat són els següents: 

- QMS: Correspon a la sobretensió mecànica. És l’amortiment de la ressonància 

per motius purament mecànics com la fricció. La calculem amb la següent 

fórmula: 

 

- QES: Correspon a la sobretensió elèctrica. És l’amortiment de la ressonància 

per motius purament electromagnètics. La calculem amb la següent fórmula: 

 

 

- QTS: Correspon a la sobretensió total. És l’amortiment de la ressonància per 

motius mecànics i electromagnètics. La calculem amb la següent fórmula: 
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- VAS: Correspon a l’elasticitat acústica. És el volum d’aire que té la mateixa 

elasticitat que la suspensió de l’altaveu. La calculem amb la següent fórmula: 

 

Per calcular aquests paràmetres he hagut de mesurar les següents dades que 

apareixen a les fórmules anteriors: 

- Fs: S’anomena freqüència de ressonància i correspon a la freqüència en la 

que l’altaveu presenta una major impedància. 

- Re: És la resistència per a la corrent contínua. 

- RMAX: És la resistència màxima i correspon a la resistència de la freqüència de 

ressonància. 

- Z: Impedància de l’altaveu. 

- Vre: Voltatge en la resistència re. 

- Ire: Intensitat en la resistència re. 

 

He muntat el següent circuit elèctric per mesurar les dades: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 53: Circuit (Elaboració pròpia) 
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El material que he necessitat per muntar el circuit i realitzar les medicions ha estat el 

següent: 

- Amplificador Yamaha CRX-330 

- Voltímetre RMS 

- Resistència de 6,3 Ω 

- Generador de funcions (he utilitzat una 

aplicació de l’iPhone anomenada 

Oscillator) 

- Fil de coure 

- Altaveu 

- Filtre  

 

 

 

Després de recollir els valors de Vr i V per a cada freqüència (f) he calculat la 

intensitat (I) i la impedància (Z) mitjançant la Llei d’Ohm amb les seqüents fórmules: 

             i         

 

 

He agrupat els valors en la següent taula: 

f (Hz) Vr altern (V) V (V) I (A) Z (Ω) 

20 3,04 6,29 0,48253968 6,73519737 

21 3,05 6,35 0,48412698 6,81639344 

22 3,06 6,39 0,48571429 6,85588235 

23 3,07 6,42 0,48730159 6,87459283 

24 3,08 6,45 0,48888889 6,89318182 

25 3,08 6,47 0,48888889 6,93409091 

26 3,09 6,48 0,49047619 6,91165049 

27 3,09 6,5 0,49047619 6,95242718 

Foto 54: Obtenint dades (Elaboració pròpia) 
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28 3,09 6,5 0,49047619 6,95242718 

29 3,07 6,5 0,48730159 7,03876221 

30 3,08 6,5 0,48888889 6,99545455 

31 3,06 6,5 0,48571429 7,08235294 

32 3,04 6,5 0,48253968 7,17039474 

33 3,02 6,5 0,47936508 7,25960265 

34 3,02 6,5 0,47936508 7,25960265 

35 3 6,5 0,47619048 7,35 

36 2,96 6,6 0,46984127 7,7472973 

37 2,93 6,6 0,46507937 7,89112628 

38 2,92 6,6 0,46349206 7,93972603 

39 2,91 6,6 0,46190476 7,98865979 

40 2,9 6,6 0,46031746 8,03793103 

45 2,9 6,6 0,46031746 8,03793103 

50 2,89 6,6 0,45873016 8,08754325 

55 2,88 6,6 0,45714286 8,1375 

60 2,86 6,6 0,45396825 8,23846154 

65 2,85 6,6 0,45238095 8,28947368 

70 2,84 6,7 0,45079365 8,56267606 

75 2,84 6,6 0,45079365 8,34084507 

80 2,84 6,6 0,45079365 8,34084507 

85 2,83 6,6 0,44920635 8,39257951 

90 2,83 6,6 0,44920635 8,39257951 

95 2,84 6,6 0,45079365 8,34084507 

100 2,87 6,6 0,45555556 8,18780488 

110 2,98 6,6 0,47301587 7,65302013 

120 3,06 6,6 0,48571429 7,28823529 

130 3,09 6,6 0,49047619 7,15631068 

140 3,15 6,6 0,5 6,9 

150 3,15 6,6 0,5 6,9 

160 3,17 6,6 0,5031746 6,81671924 

170 3,17 6,6 0,5031746 6,81671924 

180 3,17 6,6 0,5031746 6,81671924 

190 3,16 6,6 0,5015873 6,85822785 

200 3,16 6,6 0,5015873 6,85822785 

225 3,12 6,6 0,4952381 7,02692308 

250 3,11 6,6 0,49365079 7,06977492 

275 3,08 6,6 0,48888889 7,2 

300 3,04 6,6 0,48253968 7,37763158 

325 3,04 6,6 0,48253968 7,37763158 
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350 2,96 6,6 0,46984127 7,7472973 

375 2,94 6,6 0,46666667 7,84285714 

400 2,89 6,6 0,45873016 8,08754325 

425 2,86 6,6 0,45396825 8,23846154 

450 2,82 6,6 0,44761905 8,44468085 

475 2,8 6,6 0,44444444 8,55 

500 2,76 6,6 0,43809524 8,76521739 

550 2,69 6,6 0,42698413 9,15724907 

600 2,63 6,6 0,41746032 9,50988593 

650 2,56 6,6 0,40634921 9,9421875 

700 2,51 6,6 0,3984127 10,2657371 

750 2,44 6,6 0,38730159 10,7409836 

800 2,39 6,6 0,37936508 11,0974895 

 

Més tard he elaborat la següent gràfica de la impedància respecte la freqüència: 
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Taula 2: Dades obtingudes (Elaboració pròpia) 

 

 

Gràfic 6: Freqüència-impedànica (Elaboració pròpia) 
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En aquesta ampliació es poden apreciar millor les dades que necessito.  

 

RMAX correspon al valor de la impedància en el pic més alt de la gràfica i fs correspon 

al valor de la freqüència també en aquest pic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

F₁ i f₂ els trobem en el punt on el valor de la impedància és   .   
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Gràfic 7: Freqüència-impedànica (Elaboració pròpia) 

 

 

Gràfic 8: Freqüència-impedànica 

(http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/audio/thiele-small.pdf) 

 

 

http://www.fceia.unr.edu.ar/acustica/audio/thiele-small.pdf
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Així doncs, he obtingut els valors següents: 

Fs=70Hz 

F₁=35,5Hz 

F₂=110Hz 

Amb aquests valors he calculat QMS, QES i QTS amb les fórmules que he citat 

anteriorment. D’aquesta manera, he obtingut: 

QMS=1,408 

QES=0,186 

QTS=6,081 

 

 

Finalment, he calculat VAS. Per fer-ho he hagut de repetir tot el procés anterior, però, 

aquest cop, amb l’altaveu muntat en una caixa d’un volum conegut. D’aquesta 

manera, el valor fs augmentarà ja que s’ha afegit una elasticitat a l’altaveu, el volum 

contingut en la caixa. Es tracta de veure com varia la seva resposta en condicions 

conegudes per després saber com es comportarà en altres condicions. 

 

 

 

 

 

 

Veure procés de construcció de la caixa de proves. 

 

La caixa de proves que he muntat té un volum de 15657,632 mm³.  

Foto 55: Caixa de proves (http://www.wikipedia.es) 

 

 

http://www.wikipedia.es/
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La taula següent ens mostra totes les noves dades que han estat mesurades amb 

l’altaveu i la caixa de proves: 

 

f (Hz) Vr altern (V) V (V) I (A) Z (Ω) 

20 2,96 6,21 0,46984127 6,91722973 

21 3,02 6,5 0,47936508 7,25960265 

22 3,02 6,5 0,47936508 7,25960265 

23 3,02 6,5 0,47936508 7,25960265 

24 3,02 6,6 0,47936508 7,46821192 

25 3,02 6,6 0,47936508 7,46821192 

26 3,02 6,6 0,47936508 7,46821192 

27 3,02 6,6 0,47936508 7,46821192 

28 3,02 6,6 0,47936508 7,46821192 

29 3,01 6,6 0,47777778 7,51395349 

30 3,01 6,7 0,47777778 7,72325581 

31 2,99 6,7 0,47460317 7,81705686 

32 2,99 6,7 0,47460317 7,81705686 

33 3 6,7 0,47619048 7,77 

34 3 6,7 0,47619048 7,77 

35 2,95 6,7 0,46825397 8,00847458 

36 2,97 6,7 0,47142857 7,91212121 

37 2,97 6,7 0,47142857 7,91212121 

38 2,95 6,7 0,46825397 8,00847458 

39 2,95 6,7 0,46825397 8,00847458 

40 2,94 6,7 0,46666667 8,05714286 

45 2,92 6,7 0,46349206 8,15547945 

50 2,89 6,7 0,45873016 8,30553633 

55 2,89 6,7 0,45873016 8,30553633 

60 2,88 6,7 0,45714286 8,35625 

65 2,87 6,8 0,45555556 8,62682927 

70 2,86 6,8 0,45396825 8,67902098 

75 2,86 6,8 0,45396825 8,67902098 

80 2,9 6,8 0,46031746 8,47241379 

85 2,96 6,8 0,46984127 8,17297297 

90 2,99 6,8 0,47460317 8,0277592 

95 3,04 6,8 0,48253968 7,79210526 

100 3,09 6,8 0,49047619 7,56407767 

110 3,17 6,8 0,5031746 7,21419558 

120 3,23 6,8 0,51269841 6,96315789 

130 3,26 6,8 0,51746032 6,84110429 

140 3,29 6,8 0,52222222 6,7212766 

150 3,29 6,8 0,52222222 6,7212766 
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160 3,27 6,8 0,51904762 6,80091743 

170 3,27 6,8 0,51904762 6,80091743 

180 3,27 6,8 0,51904762 6,80091743 

190 3,26 6,8 0,51746032 6,84110429 

200 3,25 6,8 0,51587302 6,88153846 

225 3,22 6,8 0,51111111 7,00434783 

250 3,19 6,8 0,50634921 7,12946708 

275 3,16 6,8 0,5015873 7,25696203 

300 3,13 6,8 0,4968254 7,38690096 

325 3,1 6,8 0,49206349 7,51935484 

350 3,08 6,8 0,48888889 7,60909091 

375 3,04 6,8 0,48253968 7,79210526 

400 3,01 6,8 0,47777778 7,93255814 

425 2,97 6,8 0,47142857 8,12424242 

450 2,93 6,8 0,46507937 8,32116041 

475 2,9 6,8 0,46031746 8,47241379 

500 2,87 6,8 0,45555556 8,62682927 

550 2,79 6,8 0,44285714 9,05483871 

600 2,72 6,8 0,43174603 9,45 

650 2,67 6,8 0,42380952 9,74494382 

700 2,6 6,8 0,41269841 10,1769231 

750 2,52 6,8 0,4 10,7 

800 2,49 6,8 0,3952381 10,9048193 

 

 

D’aquesta segona recollida de dades n’he extret la següent gràfica: 
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Taula 3: Dades obtingudes (Elaboració pròpia) 

Gràfic 9: Freqüència-impedànica (Elaboració pròpia) 
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Després de fer els càlculs necessaris com he fet anteriorment, he aconseguit els 

següents valors: 

Fs=75Hz 

F₁=34Hz 

F₂=97Hz 

QMS=1,574 

QES=0,205 

QTS=5,514 

 

En últim lloc, he calculat VAS, aquest m’ha donat un valor de 2,32 · 10–9 m3. 

Després d’obtenir el valor VAS, he calculat el volum d’una caixa bass-reflex amb la 

següent fórmula: 

 

                                                    

 

 

El càlcul m’ha donat 1,409 · 10-3 m3. 
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Gràfic 10: Freqüència-impedànica (Elaboració pròpia) 
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5. Conclusions 
 

 
Respecte als objectius plantejats al principi, crec que no he acabat de complir el 

primer, ja que l’altaveu funciona i reprodueix música, però aquest no la 

reprodueix amb la qualitat que buscava (en una cançó de rock, per exemple, la 

veu i la guitarra solista se senten bé, però el baix, la bateria i les guitarres 

rítmiques estan molt distorsionades) . Això és degut als materials utilitzats en el 

con i en la membrana de suport de la bobina. Aquests dos materials són bastant 

senzills i no tenen la complexitat dels materials utilitzats en altaveus Hi-Fi que es 

comercialitzen. El segon objectiu l’he complert a la perfecció. Gràcies a aquest 

treball he pogut fer un salt quantitatiu i qualitatiu en quan al coneixement 

d’aquesta matèria (ara bé, tampoc es pot dir que en sigui un expert).  

 

Respecte al càlcul del volum ideal de la caixa bass-reflex, els valors obtinguts 

corresponen a un volum molt petit. Això és degut a la baixa sonoritat del meu 

altaveu. Per això, he decidit construir una caixa amb uns volums normalitzats.  
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3.7.  Pressupost 

 

 

Quant. Descripció Import Proveïdor 

1 Plafó 0,5 x 0,5 m x 5 mm MDF 

10,00 € Fusteria Rajolet 1 Plafó 0,5 x 0,5 m x 19 mm MDF 

1 Plafó 1,2 x 1,5 m x 19 mm MDF 15,00 € Fusteria Rajolet 

1 

Fil per bobina  
DN2E0.30/0.25 Coil wire;double coated 
enamelled;0.3mm;0,25kg;-65÷200°C 22,64 € TEM Electronic Components 

1 Tub PVC per fer la bobina 0,00 € Cortesia INDESOL 

2 Llaunes de refresc d'alumini 0,00 € Reciclatge 

1 Filtre per a altaveu 0,00 € Reciclatge 

1 Iman permanent 0,00 € Reciclatge 

1 Làmina de plàstic (funda folis) 0,00 € Reciclatge 

1 Làmina bossa aïllant d'embalatge 0,00 € Reciclatge 

1 Visos per fusta, peces planxa galvanitzat i pega 0,00 € Bicolatge de casa 

1 Retall de càmara de roda de camió 0,00 € Reciclatge 

1 Aplicació per a Ipod "Oscilator" 4,49 € Appstore 

1 Fang 3,80 € Cal Grifell 

1 Pinzell 1,20 € Cal Grifell 

1 Pintura plàstica color negre 6,10 € Cal Grifell 

16 Cargols 40x2mm 0,60 € La Clau 

 

TOTAL 63,23 € 
 

 


