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La majoria 
d’aficionats a 
la mar tenim en 
ment disposar d’un 
bon equipament de pesca, 
des de la canya, passant pel 
carret, els hams o esquers i aca-
bant per tenir a bord la millor sonda 
possible. Però ningú, o gairebé ningú, té 
en compte la importància de tenir un transduc-
tor adequat i correctament instal•lat, circumstàn-
cia fonamental per tenir una bona lectura de sonda.  

El transductor
una eina fonamental



el transductor

31

El transductor és el cor d’un sistema d’ecosonda. És l’aparell que 
transforma els impulsos elèctrics en ones sonores o energia acústica 
i torna novament. En altres paraules, és l’aparell que envia les ones 
i després rep els ecos. D’aquesta manera, la sonda pot interpretar el 
que hi ha davall de l’aigua. 

La freqüència és el nombre de cicles complets o vibracions 
que es produeixen dins d’un cert període de temps, per norma 
general un segon. La forma més fàcil d’entendre una freqüèn-
cia és pensar en ella en termes d’un so familiar. Per exemple, 
un timbal té un so de to baix (baixa freqüència), és a dir, que 
vibra poques vegades en un segon. En canvi una flauta, té un 
to alt (alta freqüència) i vibra molt més en el mateix període de 
temps. La freqüència de les ones es mesura en una unitat a-
nomenada Hertz. Un transductor de 150 kHz opera a 150.000 
cicles per segon, per exemple.

La freqüència del transductor ha de ser la mateixa que la uni-
tat de sonda, és a dir, si disposes d’una sonda de 200 kHz, 
necessites un transductor de 200 kHz. A menor freqüència, 
menor absorció i més eco. A major freqüència, més absorció i 
menys eco. Aquest equilibri no és senzill, i per això l’ús de dues 
freqüències en la mateixa sonda és la millor solució.

l’ElEcció dEl transductor

1) Freqüència de funcionament
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Aquestes són una sèrie de recomanacions a l’hora d’escollir un 
transductor, que s’haurien de considerar: 

LA frEqüènciA DE fUncionAmEnt

L’AngLE DEL con

i LA instAL·LAció

Aquestes són les freqüències més utilitzades per a la pesca 
recreativa i esportiva:

• 200HHz:
freqüència alta, molt utilitzada per a la detecció de peix pe-
làgic i tonyines. Poc abast: 100 metres.

• 83kHz:
freqüència intermèdia, per a profunditats de fins a 300 me-
tres.

• 50kHz: 
freqüència baixa, la més usada en el món de la pesca: una 
raonable resolució fins a 700 metres.
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En aquestes tres imatges es poden veure les diferents composi-
cions dels transductors de dues potències: elements, angles i 
freqüències de 50kHz i 200kHz. 

¿?

El transductor està compost de diversos elements ceràmics. 
En uns models es comparteixen per a les dues freqüències 
(50/200 kHz) i en altres n’hi ha un de gran per a 200 kHz i un 
conjunt de petits per a 50kHz. 

L’element més gran és el que treballa a 200 kHz, i és el que 
dóna una excel·lent resolució i unes imatges clares i deta-
llades. El conjunt dels 7 elements són els que treballen a 50 
khz, que s’utilitza per a la pesca més profunda a l’oceà. 
 
En conclusió, si tenim el conjunt d’elements separats per a 
cada freqüència és millor que si els tenim compartits per a les 
dues freqüències.

L’angle del con d’un transductor determina la seva cobertura submarina. com més gran 
sigui l’angle del con, més zona cobreix però amb menys definició, i a l’inversa. 2) angle del con

com és un transductor?
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mirant el nostre transductor es pot detectar visualment si està 
ben instal·lat o no, quan la part del sensor ens dibuixa una línia 
imaginària vertical o si està desplaçada cap a un costat.

3) la instal·lació

La correcta instal·lació d’un transductor juga un paper fona-
mental en el funcionament d’una sonda. molts dels casos de 
baix rendiment es deuen a què la situació del transductor no 
és l’adequada. Lamentablement aquest és un punt crític i on 
l’instal·lador juga un paper fonamental, perquè la localització 
ideal varia molt segons la forma del casc i les condicions de 
càrrega. 

com a norma general, el transductor ha de ser instal·lat en 
una zona d’aigües netes, el més allunyat possible de la super-
fície de contacte, fonts de renou i turbulències. En els cascs 
de barques ràpides sempre resulta complicat trobar el punt 
exacte. 

conclusions

• Evitar instal·lar transductors darrere de preses d’aigua o 
en general qualsevol discontinuïtat en el casc que pugui 
produir turbulències. 

• Per norma general, no es recomana pintar el transductor 
i, en gene-ral, una neteja anual és suficient. 

• si, pel contrari, es pre-
veuen llargs intervals entre 
varades, el perill de pèrdua 
de rendiment és real, fet pel 
qual és acceptable l’aplicació 
de pintures antiencrustants 
(antifouling) a base d’aigua. 
mai hem d’aplicar antifouling 
amb bases químiques, per-
què poden atacar el plàstic 
que recobreix el transductor.

UnA instAl·lAció incorrectA
El faig que transmet el transductor, com que no és 
vertical, rebota contra la superfície del fons, es des-
via i no capta cap so, fet pel quan no tenim una 
lectura del fons. 

Figura 1

UnA instAl·lAció correctA
com podem veure hi ha una verticalitat absoluta i la 
lectura del fons serà, per tant, correcta.

Figura 2

Tres nomes a l’Hora d’insTal·lar un TransducTor:


