
Primera part. Com es produeix el so?

Moviment harmònic simple

Els sons que sentim són fluctuacions de la pressió de l'aire. Una vibració produeix una oscil·lació 
en la pressió que es pot representar per una funció sinusoïdal. L'amplitud d'una ona és la mesura 
del canvi de pressió, respecte de la pressió atmosfèrica. Normalment parlem d'amplitud per 
referir-nos a l'amplitud màxima de l'ona, en anglès, peak amplitude.

El moviment oscil·latori d'una ona simple, semblant al moviment d'un pèndol, s'anomena movimet 
harmònic simple. Una vibració completa es produeix en un interval de temps constant, que 
s'anomena periode. El nombre de cicles per segon es diu la freqüència de la vibració i la seva 
unitat de mesura és l'hertz.

Perquè una vibració sigui audible:
(1) Ha de tenir una intensitat suficient per afectar el nostre timpà, però prou petita com per no 
danyar-lo. En la pràctica, la intensitat ha d'estar entre 10^{-9} i 10^{-3}  vegades la pressió 
atmosfèrica.
(2) Les fluctuacions s'han de repetir a una freqüència prou alta com per ser percebudes com un so, 
més que com fluctuacions individuals, però no tan alta que excedeixi la nostra capacitat auditiva. 
El rang de freqüències audibles és variable segons la persona, l'edat i l'estat de salut de l'aparell 
auditiu. Es pot dir que es troba entre 20 Hz i 20000Hz. 

Tons complexos

La majoria d'objectes vibren a moltes freqüències a la vegada. Un so que conté més d'una 
freqüència, és a dir, qualsevol so que no sigui una ona sinusoïdal, es diu un to complex. 

Per exemple, en una una corda de guitarra, la vibració simple es produeix entre els dos extrems, 
de manera que al mig de la corda la oscil·lació és més ampla. 

També, però, pot vibrar en altres modes, que sempre vindran determinats pel fet que la corda té 
els dos extrems fixos. Per tant, les distàncies entre nodes de la vibració seran sempre divisors de 
la longitud de la corda i els modes de vibració, o freqüències, seran múltiples enters de la 
freqüència fonamental.
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De fet, una corda polsada vibra en tots els modes possibles simultàniament, creant energia en 
totes les freqüències. Cada freqüència tindrà una amplitud diferent. Els segments més llargs 
tindran més llibertat per vibrar i, per tant, les freqüències greus tindran amplituds és grans.

El fregament fa que la vibració s'aturi, i cada freqüència mor a una velocitat diferent. Les diferents 
variacions de les d'amplitud de les freqüències que componen un so és un dels factors 
fonamentals en la nostra percepció del que anomenem timbre.

Harmònics

La combinació de freqüències, amb les corresponents amplituds, que són presents en un so es diu 
el seu espectre. Cada freqüència que apareix en la composició d'un to complex es diu un parcial. 
Quan els parcials (les freqüències components) són múltiples enters d'una freqüència fonamental, 
es diu que el to té un espectre harmònic. En aquest cas els parcials s'anomenen harmònics, i la 
forma de l'ona és periòdica, amb el mateix periode que l'harmònic fonamental.

Teorema de Fourier
Qualsevol ona periòdica és la suma de freqüències diferents relacionades harmònicament, és a dir, 
ones sinusoïdals amb freqüències múltiples d'una fonamental, cadascuna amb la seva amplitud i 
fase. La fase és un desplaçament en temps, en anglès offset, d'una fracció de cicle.

Les freqüències harmònicament relacionades presenten un conjunt d'afinacions relacionades, 
segons la nostra percepció musical. Per exemple, els diferents harmònics amb fonamental un do 
de 65,4 Hz són (aproximadament) les notes següents.

Al doblar una freqüència s'incrementa l'afinació en una octava. Sembla que totes les cultures tenen 
en comú la percepció de dues notes separades d'una octava com a notes en certa manera iguals. 
Així, una freqüència fonamental multiplicada per les potències de 2 és un conjunt de tons amb la 
mateixa afinació. Els altres múltiples enters d'una fonamental dónen afinacions diferents. De fet, 
quan sentim un to complex harmònic estem sentint un acord. Però la combinació dóna lloc a una 
ona periòdica, amb periode igual al de la fonamental, de manera que tendim a sentir aquestes 
freqüències en conjunt com d'una única afinació.

Tons inharmònics i soroll

Alguns objectes vibren de manera encara més complexa, amb diferents modes de vibració que 
poden no produir un conjunt de parcials harmònicament relacionats. Si les freqüències presents 
en un to no són múltiples enters d'una única fonamental, l'ona no es repeteix periòdicament. Així, 
un conjunt de parcials inharmònic no es combina fàcilment en un sol to en la nostra percepció. 
Fins i tot pot ser que poguem distingir els parcials individuals i, especialment si hi ha molts 
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parcials completament inharmònics, pot ser que no siguem capaços de discernir una afinació 
fonamental.

Quan un to és tan complex que conté moltes freqüències diferents sense relació matemàtica 
aparent, percebem el so com soroll. Un to amb una gran quantitat de freqüències i amplituds 
corresponents totalment aleatòries, distribuïdes uniformement, és el so estàtic conegut com a 
soroll blanc.

Pot ser útil pensar els sons en un continu de la puresa i predictibilitat totals de la sinusoïdal a 
l'aleatorietat total del soroll blanc. La majoria de sons es troben entre aquests dos extrems. Un to 
harmònic, com per exemple una nota de trompeta o de guitarra, es troba en l'extrem més pur del 
continu, proper a la sinusoïdal, mentre que el cop d'un plat de bateria és més proper de l'extrem 
sorollós del continu. Les campanes poden ser prou suggeridores d'un espectre harmònic que 
podem identificar amb una afinació, encara que contenen altres parcials inharmònics. Altres 
percussions produeixen sorolls amb bandes de freqüències limitades, és a dir, freqüències 
relacionades aleatòriament però dins d'un cert rang, que fan la sensació de rang d'afinació, o 
afinació no específica, més que d'una fonamental identificable. 

Envolvent d'amplitud

Un altre factor important en el so és el canvi en l'amplitud total del so al llarg de la seva durada. La 
forma d'aquest canvi macroscòpic es diu envolvent d'amplitud. La part inicial del so, quan 
l'envolvent creix des del silenci fins a una amplitud audible, i fins a arribar a la seva amplitud 
màxima es diu atac. L'envolvent i, especialment, l'atac, d'un so són factors importants en la nostra 
capacitat de distingir, reconèixer i comparar sons. 

Se sap molt poc sobre com llegir una representació gràfica d'una ona de so i sentir el so en el 
nostre cap, tal com un músic que sap llegir partitures pot fer amb la notació musical. Tot i així, 
l'envolvent d'amplitud ens dóna informació sobre l'evolució general de la intensitat del so en el 
temps.

Amplitud i intensitat

La relació entre la mesura objectiva de l'amplitud d'un so i la nostra impressió subjectiva de la 
seva intensitat és molt complicada i depèn de diversos factors. Sense intentar explicar tots aquests 
factors, almenys podem assenyalar que la nostra percepció de la intensitat relativa de dos sons 
està relacionada amb la raó, més que amb la diferència, de cadascun dels dos sons. Per exemple, 
la relació entre un so d'amplitud 1 i un so d'amplitud 0.5 és la mateixa per a nosaltres que la 
relació entre un so d'amplitud 0.25 i un so d'amplitud 0.125.

Però en general, quan es dobla l'amplitud d'un so, l'oïda no percep una intensitat doble. El sentit 
subjectiu de la intensitat no és directament proporcional a l'amplitud. Alguns experiments 
mostren que, per a la majoria d'oients, per notar que la intensitat d'un so es dobla es requereix un 
increment de l'amplitud molt més gran que el doble. A més, la nostra percepció de la intensitat 
canvia molt segons la freqüència del so que estiguem escoltant. Som molt més sensibles a les 
freqüències entre 300 Hz  i 7000 Hz que a les freqüències fora d'aquest rang. Possiblement degut 
a la importància evolutiva de la capacitat de sentir la parla i altres sons que es troben en aquest 
rang de freqüències.
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Tot i això, hi ha una correlació, encara que no lineal, entre amplitud i intensitat i, per tant, 
conèixer l'amplitud relativa de dos sons ens dóna informació. Com es comenta més amunt, el so 
més fluix que podem escoltar té una amplitud aproximadament una mil·lionèsima de la del so més 
fort que podem escoltar. Per comparar amplituds no s'utilitza una escala lineal entre 0 i 1000000, 
sino que és més corrent utilitzar una escala logarísmica.

La raó entre dues amplituds es mesura sovint en decibels (dB). Un nivell expressat en decibels no 
és una mesura absoluta, sinó una relació entre dos valors. Si considerem una amplitud de 
referència, A0, aleshores l'amplitud relativa d'un altre so en decibels es calcula amb l'equació 

nivell en decibels = 20 log10 (A/A0).

Si l'amplitud màxima s'associa al valor 1, aleshores un so amb amplitud 0.5 té un nivell

20 log10 (0.5/1)=20·(-0.3)=-6dB.

Cada vegada que l'amplitud es redueix a la meitat es produeix una variació de -6dB. Quan es dobla 
l'amplitud, s'incrementa el nivell en 6dB. Per exemple, si una amplitud és 48dB més gran que una 
altra, aleshores és aproximadament 256=28 vegades més gran.

Entendre a nivell teòric les ones sinusoïdals, els harmònics, els tons complexos inharmònics i el 
soroll, tal com hem comentat aquí, és útil per entendre la natura del so. Tot i això, la majoria de 
sons són, de fet, combinacions complicades d'aquestes descripcions teòriques, que canvien d'un 
instant a un altre. Per exemple, una corda fregada amb un arc pot contenir soroll del fregament de 
l'arc, canvis d'amplitud deguts a variacions de pressió i velocitat, canvis en la predominància de 
certs harmònics deguts a la posició de l'arc, canvis d'amplitud i en la freqüència fonamental (i els 
seus harmònics) deguts a moviments de vibrato de la mà esquerra, etc. Una nota de percussió pot 
ser sorollosa, però pot evolucionar fins a emfasitzar certes regions de l'espectre que impliquin un 
to harmònic, de manera que doni una impressió d'afinació fonamental. L'examen de sons 
existents i l'experimentació en la síntesi de nous sons permet aprofondir en com els sons es 
componen. L'ordinador ens dóna l'oportunitat de fer-ho.

Segona part. Representació digital del so

Mostreig i quantització del so

Per entendre com l'ordinador representa el so, podem pensar com una pel·lícula representa el 
moviment. Una pel·lícula guarda fotos fixes en una seqüència a velocitat constant, normalment 24 
imatges per segon. Quan les fotos es mostren en seqüència a la mateixa velocitat, la nostra 
percepció ens enganya fent-nos creure que estem veient moviment continu, encara que estiguem 
veient 24 imatges per segon, discretes. La gravació digital de so segueix el mateix principi. Es 
guarda un cert nombre de mostres discretes de l'amplitud instantània de l'ona del so, per 
reproduir-les després a la mateixa (normalment) freqüència que la de mostreig, per crear la il·lusió 
d'una ona contínua.

Un micròfon fa de transductor (converteix una forma d'energia en una altra), passant d'un canvi en 
la pressió de l'aire a un canvi anàleg en el voltatge. Aquest voltatge que canvia de manera contínua 
es pot mostrejar periòdicament per mitjà d'un procés conegut per sample and hold. A instants 
equiespaiats en el temps es mesura el voltatge, que es manté constant entre un instant i el 
següent. La informació es redueix a un cert nombre discret de voltatges.

Un dispositiu conegut com conversor analògic-digital (ADC) rep els voltatges del dispositiu de 
mostreig i associa un valor numèric a cada amplitud. Aquest procés de convertir voltatges en 
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nombres es coneix com quantització. Els nombres s'expressen en l'ordinador com una tira de 
dígits binaris (zeros i uns). Els nombres binaris resultants es guarden a la memòria. Per reproduir 
el so, es llegeixen els nombres de la memòria i s'envien al conversor digital-analògic (DAC) a la 
mateixa velocitat que han estat gravats. El DAC converteix cada nombre en un voltatge i comunica 
aquests voltatges a un amplificador per augmentar-ne l'amplitud.

Perquè un ordinador representi el so de manera acurada el nombre de mostres per segon ha de 
ser prou gran; moltes més que el nombre d'imatges que premeten representar el moviment. De 
fet, ens calen almenys un nombre de mostres el doble de la freqüència més alta que es vulgui 
representar. (L'explicació es troba més endavant.) Si volem gravar freqüències fins a 20000Hz, 
hem de mostrejar al menys 40000 mostres per segon. L'estàndar per a la gravació en àudio digital 
sense compressió és 44100 mostres per segon per a cada canal. El nombre de mostres per segon 
es coneix com freqüència de mostreig.

Això vol dir que l'ordinador només pot representar de manera acurada freqüències fins a la meitat 
de la freqüència de mostreig. Qualsevol freqüència que excedeixi aquesta quantitat s'ha de filtrar 
abans que el procés de samplejat tingui lloc. Això s'aconsegueix mitjançant un filtre passa baixes 
que elimini les freqüències per sobre d'un cert llindar. A més, quan el senyal digital s'envia al DAC 
per a ser reconvertit en senyal elèctric continu, el so que surti contindrà algunes freqüències altes 
generades en el procés de sample and hold. Són degudes a les "punxes" que apareixen en la 
discretització de l'ona sonora. Per tant, també haurem de passar el senyal de sortida per un filre 
passa baixes.

El procés de gravació i reproducció digital és, doncs, una cadena d'operacions:

Limitacions de l'àudio digital

Freqüència de mostreig i freqüència de Nyquist

Hem comentat més amunt que hem de tenir almenys tantes mostres per segon com el doble de la 
freqüència més alta que volguem gravar. Això va ser demostrat per Harold Nyquist i es coneix com 
a Teorema de Nyquist. Dit d'una altra manera, l'ordinador només pot representar de manera 
acurada freqüències de com a molt la meitat de la freqüència de mostreig. La meitat de la 
freqüència de mostreig s'anomena sovint freqüència de Nyquist.

Per exemple, si es prenen 16000 mostres per segon d'un senyal d'àudio, només podrem 
representar les freqüències fins a 8000Hz. Qualsevol freqüència per sobre de la freqüència de 
Nyquist es replega per sota de la freqüència de Nyquist. Així si el so que estem intentant mostrejar 
conté alguna energia a la freqüència de 9000Hz, el procés de mostreig en farà una mala 
representació com una freqüència de 7000Hz, no present en el so original. Aquest efecte es 
coneix com aliasing. El prolema principal amb l'aliasing és que pot afegir freqüències en el so 
digitalitzat que no eren presents en l'original, i si no coneixem exactament l'espectre del so 
original no hi ha manera de saber quines freqüències han de ser en el so digitalitzat i quines 
corresponen a l'aliasing. Per això és essencial utilitzar el filtre passa baixes abans del procés de 
sample and hold, per eliminar qualsevol freqüència per sobre de la freqüència de Nyquist.
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Per entendre per què es prodeix l'aliasing, tornem a l'exemple de la càmera que grava 24 imatges 
per segon. Si estiguéssim gravant un cotxe, i les rodes anessin a més de 12 voltes per segon, 
aleshores la roda fa més de mitja volta a cada imatge. Si, per exemple, fes 18 voltes per segon, és 
a dir, 3/4 de volta per imatge, ens faria la impressió que la roda va enrere a una velocitat de 6 
voltes per segon. De fet, tres quarts de volta endavant no es poden distingir d'un quart de volta 
enrere. Les mostres que obtenim en un cas i en l'altre són iguals.

El fenomen és pràcticament idèntic en el cas del mostreig d'àudio. Qualsevol freqüència que 
excedeix la de Nyquist és indistingible de la freqüència negativa que s'obté restant la freqüència 
de Nyquist. A partir del moment que una freqüència excedeix la freqüència de Nyquist, es replega 
enrere la mateixa quantitat, respecte aquesta.

Considerem dos exemples. Primer, una sinusoïdal (en aquest cas la funció cosinus) a 4000Hz, 
samplejada a una freqüència de mostreig de 22050Hz (una freqüència de mostreig acceptable per 
sons que no tenen massa energia en la octava més alta del nostre rang d'audició). Estem usant una 
freqüència de mostreig acceptable, perquè la màxima freqüència que estem gravant està per sota 
de la freqüència de Nyquist.

Ara considerem la mateixa ona a una freqüència de mostreig inadequada, per exemple, 6000 
mostres per segon. L'ona completa més de mig cicle per mostra, de manera que no es poden 
distingir dels que s'obtindrien d'una ona amb freqüència 2000Hz. 

Precisió de la quantització

El procés de quantització és el procés d'assignar a cada mostra d'un senyal un valor numèric, que 
serà emmagatzemat a la memòria. Aquest valor numèric expressa l'amplitud instantània del senyal 
al moment en el qual es mostreja. El rang de nombres que usem per a aquest valor numèric ha de 
ser prou ample com per expressar de manera adequada tot el rang d'amplituds del so que 
mostregem.

El rang possible d'un valor numèric en un ordinador depèn del nombre de digits binaris (bits) 
utilitzats per emmagatzemar-lo. Un bit té només dos possibles valors, 0 i 1. Amb dos bits podem 
representar quatre valors: 00, 01, 10 i 11. A mesura que el nombre de bits creix, el rang de valors 
possibles creix com una potència de 2. Un byte, és a dir, un paquet de 8 bits, permet representar  
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un rang de 256=28 nombres. En canvi, amb 2 bytes tenim un rang de valors molt més gran, 
perquè 216=65536.

El nombre de bits utilitzats per representar un nombre en l'ordinador és important perquè 
determina la resolució a la qual podem mesurar l'amplitud del senyal. Si utilitzem un byte per 
representar cada mostra, hem de dividir el rang de possibles amplituds del senyal en 256 parts, 
que és el rang de valors que tenim i, per tant, el nombre de maneres que tenim per representar 
una amplitud. 

Per exemple, si l'amplitud del senyal elèctric es troba en un rang entre -10 i 10 volts, i fem servir 
un byte per a cada mostra, cada nombre representa una porció de 0,078125 V del rang total. Cada 
mostra que es trobi dins d'aquesta porció tindrà assignat el mateix nombre. Això vol dir que 
l'assignació d'un valor numèric a un mostra pot estar a una distància de 0,078125 V del valor real 
(que equival a 1/256 vegades el rang total d'amplituds). A la pràctica, cada mostra tindrà un error 
com a molt 1/256 vegades el rang total de l'amplitud. L'error mitjà serà de 1/512 vegades el rang.

Aquest error s'anomena error de quantització. No es pot evitar, però es pot reduir a un nivell 
acceptable utilitzant més bits en la representació de cada nombre. Per exemple, dos bytes per 
mostra dóna un error de quantització de com a molt 1/65536 i un error mitjà de 1/131072 
vegades el rang total de l'amplitud. 

Com que l'error de quantització per a cada mostra és, normalment, aleatori (a vegades massa alt, 
a vegades massa baix) normalment sentim l'efecte d'aquest error com soroll blanc, que no és 
present en el senyal original. S'afegeix al senyal digital per la natura imprecisa de la quantització. 
S'anomena soroll de quantització. 

La raó entre el rang total d'amplitud i l'error de quantització es diu signal-to-quantization noise-
ratio (SQNR). És la raó entre l'amplitud màxima del senyal i la mitjana del nivell de quantització del 
soroll de quantització, i normalment es mesura en decibels.

Com a regla general, es pot dir que cada bit de precisió utilitzat en la quantització afegeix 6 dB al 
SQNR. Així, un so quantitzat amb precisó numèrica de 8 bits tindrà en el millor dels casos un 
SQNR de 48 dB. Aquest valor és adequat per a casos en els quals la fidelitat no és important, però 
no és desitjable per a la música o per altres propòsits més crítics. El so mostrejat a 16 bits de 
precisió té una SQNR de 96 dB, que millora la qualitat de les cintes de cassette tradicionals.

En resum, com més bits s'utilitzin per a emmagatzemar cada mostra, millor serà potencialment la 
raó entre senyal i soroll.

Memòria i emmagatzematge

Hem vist que la freqüència de mostreig estàndar per a àudio d'alta fidelitat és 44100 mostres per 
segon. També hem vist que per tenir una bona precisió, una bona relació entre senyal i soroll, 
necessitem almenys una precisió de 16 bits per mostra. Amb aquesta informació es pot calcular la 
memòria necessària per a l'emmagatzemat de l'àudio digital: 44100 mostres per segon, per 2 
bytes per mostra, per 2 canals, per a l'estèreo, per 60 segons per minut ens dóna 

44100 x 2 x 2 x 60 =  10584000 

10584000 bytes per minut de gravació, és a dir, més de 10 Mb. Per això un CD pot 
emmagatzemar més d'una hora de gravació.
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Clarament, la memòria que es requereix per a l'àudio digital és substancial. 

Clipping

Si l'amplitud del senyal elèctric excedeix l'amplitud màxima que es pot expressar numèricament, 
llavors el senyal digital és una versió retallada del so real. 
La mostra tallada pot sonar diferent de l'original. A vegades aquest tipus de tall només produeix 
una distorsió en el so que es percep com un canvi tímbric. Però més habitualment, sona com un 
soroll desagradable que s'afegeix al so. Per això és important evitar el clipping. L'amplitud del 
senyal elèctric no ha d'excedir el màxim esperat per l'ADC.

A més, es poden produir nombres en l'ordinador que excedeixen el màxim esperat pel DAC. Això 
provoca que el so que surt del DAC sigui retallat per l'ADC. Per tant, s'ha d'anar amb compte de no 
generar senyals digitals que vagin més enllà del rang numèric que el DAC pot manejar.

Avantatges de l'àudio digital

Síntesi digital d'àudio

Com que la representació digital del so no és més que una llista de nombres, qualsevol llista de 
nombres podria ser considerada, teòricament, com la representació digital d'un so. Perquè una 
llista de nombres sigui audible com un so, els valors numèrics han de fluctuar amunt i avall a una 
freqüència d'àudio. Es pot escoltar una llista d'aquest tipus enviant els nombres al DAC, on es 
converteixen en voltatges. Aquesta és la base de la síntesi digital d'àudio. Qualssevol nombres que 
poguem generar amb un programa, es poden escoltar com un so.

Hi ha molts mètodes per generar nombres que produeixen sons interessants. Un d'ells és escriure 
un programa que resolgui repetidament una equació en dues variables, de manera que a cada pas 
s'incrementa en una quantitat fixa el valor d'una de les variables que representa el temps. El valor 
de l'altra variable, un cop resolta l'equació, s'utilitza com amplitud en aquest instant. La sortida del 
programa és una amplitud que varia amb el temps.

Per exemple, l'equació següent, incrementant n a cada pas, donaria lloc a una sinusoïdal.

y=A sin(2fn/R+p)

on A és l'amplitud, f és la freqüènciade l'ona, n és el número de mostra, R és la freqüència de 
mostreig i P és la fase. Si donem valors a A, f, R i p, el valor de y  variarà sinusoïdalment a mesura 
que n s'incrementi.

Llavors, un to complex es pot aconseguir mitjançant una suma de sinusoïdals

y=A1 sin(2f1n/R+p1) + A2 sin(2f2n/R+p2) +...

Aquest seria un exemple de com una expressió algebraica senzilla pot produir un so. Els 
programes per a la síntesi de so poden ser molt més complicats. Alguns dels mètodes més 
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coneguts són la síntesi additiva, la síntesi a partir de taules, modulació de freqüència i el 
waveshaping.

Manipulació digital de senyals

Qualsevol so en format digital, tant si ha estat sintetitzat amb ordinador com si ha estat quantitzat 
a partir d'una so real, no és més que una seqüència de nombres. Qualsevol operació aritmètica 
que es faci amb aquests nombres es tradueix en una forma de processat d'àudio.

Per exemple, multiplicar el senyal digital equival a amplificar el so. Multiplicar cada mostra per 2 
dobla l'amplitud del senyal, és a dir, l'incrementa en 6 dB. Multiplicar cada mostra per un nombre 
entre 0 i 1 redueix l'amplitud del senyal. La suma equival a la barreja d'àudio. Donats dos senyals, 
se'n pot crear un de nou sumant les mostres corresponents de cadascun. També es pot crear un 
eco sumant a la mostra actual les mostres anteriors. 

De fet, els efectes que aquestes operacions poden tenir en la forma d'un senyal (d'àudio o de 
qualsevol altre tipus) són tants i tant variats que conformen una branca de l'enginyeria, el 
processat digital del senyal (o DSP). Bàsicament podem dir que el DSP tracta dels efectes dels 
filtres digitals, és a dir, les fórmules per modificar un senyal combinant retard, multiplicació, 
suma, i altres operacions numèriques.
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