
PRECISIÓ EN LA DIGITALITZACIÓ DEL SO. Comprovació experimental de la
reversibilitat del teorema de Nyquist
Ían Patón Vázquez
Institut Vilanova del Vallès

Introducció
El teorema de Nyquist, que estableix uns paràmetres freqüencials per tal que no hi hagi

pèrdues d’informació en la conversió analògico-digital, és l’eix vertebrador de la digitalització

del so, present en quasi tots els àmbits de la nostra vida diària i amb una gran fonamentació

matemàtica.

De manera general, les matemàtiques solen ser desprestigiades pel seu elevat grau

d’abstracció; per tant, l’objectiu últim de la recerca és mostrar una aplicació tangible de les

matemàtiques en el nostre dia a dia.

El treball presentat se centra en aprendre, comprendre i experimentar amb aquest teorema,

mitjançant la realització d’un gran nombre de digitalitzacions sonores i la comparació dels

resultats obtinguts amb els suposats segons el teorema de Nyquist i comparant-ne si la

precisió de la transformació varia en la conversió analògico-digital i en la conversió inversa.

Hipòtesi
Sempre i quan es compleixi el teorema de Nyquist, la conversió d’analògic a digital i la

conversió inversa han de ser precises, és a dir, no ha d’haver-hi pèrdues d’informació.

Objectius
Comprovar experimentalment el teorema de Nyquist.

Comprovar si la fiabilitat i precisió dels aparells emprats varia depenent del registre

freqüencial.

Comparar les dades de convertidors homologats amb les obtingudes amb el dispositiu mòbil

Xiaomi Poco F3.

Mostrar una aplicació tangible de les matemàtiques en el nostre dia a dia.

Metodologia
La primera part del treball consta de la realització d’un marc teòric en què es defineixen

conceptes com els fonaments de les ones, els tipus de senyal i els pilars de la teoria de la

informació, sent aquests la teoria de Nyquist i la de Fourier. A més, es fa menció de

l’evolució dels aparells de gravació i de reproducció del so al llarg de la història.

En la segona part, de caire experimental, es realitza l’estudi de nombroses digitalitzacions

realitzades amb diversos convertidors que compleixen el teorema de Nyquist.



Primerament, es mesuren les freqüències d’una melodia interpretada amb un piano digital.

Seguidament, es fa la digitalització d’aquesta melodia amb un convertidor analògico-digital

homologat i, un cop digitalitzada la informació, es fa la conversió inversa amb un altre

convertidor homologat. Finalment, es comparen els resultats obtinguts al final amb els

inicials i es calcula la seva diferència. A part d’aquest estudi, s’ha realitzat la digitalització de

la mateixa melodia inicial però amb el dispositiu mòbil Xiaomi Poco F3 i s’han comparat les

dades obtingudes amb les inicials.

Resultats
En total, s’ha realitzat l’estudi de 180 melodies, repartides en diferents registres freqüencials

(tons greus, mitjans i aguts), amb la finalitat de veure si hi havia diferències entre els

resultats.

De cada melodia, se n’extreia la mitjana i el valor màxim de les freqüències i es comparaven

els paràmetres prèviament mencionats. Amb aquest resultats, es confeccionaven gràfiques

de barres per a facilitar les comparacions.

Generalment, no hi ha hagut cap diferència entre els resultats obtinguts en els diferents

registres freqüencials; a més, la mitjana de la variació dels resultats finals i inicials amb

convertidors homologats és del 0,2%, però, en canvi, amb el telèfon mòbil Xiaomi Poco F3

és del 1,8%.

Conclusions
Amb la realització d’ambdós estudis, la hipòtesi ha quedat verificada sempre i que els

convertidors compleixin el teorema de Nyquist, no ha d’haver-hi cap pèrdua entre la

digitalització i la reconversió a analògic. Consegüentment, en els casos estudiats, el

teorema de Nyquist és de caràcter reversible.

Degut a la recerca, s’ha comprovat aquest teorema pilar de la teoria de la informació de

manera experimental. Seguint els objectius, s’ha fet una comparativa entre els diferents

convertidors emprats i s’ha vist que ambdós són precisos, especialment els homologats,

puix que la variació no arriba ni al 0,5%. També s’ha observat que la precisió dels

convertidors estudiats no depèn del rang freqüencial en què s’utilitzin.

El fenomen conegut com “la digitalització” és present ja sigui en comunicacions telefòniques

o en la reproducció de música; veure-hi la seva base matemàtica i experimentar-hi amb els

fonaments és una bona mostra de les aplicacions matemàtiques en la nostra vida.
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