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A la natura es poden trobar alguns exemples d’animals 
que, després de molts anys d’evolució, han desenvolu-
pat un complex sistema sensorial que es coneix amb el 
nom d’ecolocació.

Es tracta d’un mecanisme sensorial que consisteix en 
l’emissió d’un conjunt d’ones sonores que, en rebo-
tar contra un determinat objecte, produeixen un eco 
que retorna i és captat per l’animal emissor. El cervell 
d’aquests animals analitza l’eco i és capaç de crear una 
imatge tridimensional molt precisa de l’objecte o l’és-
ser viu que l’ha produït. Literalment, l’ecolocació per-
met veure-hi a través del so.

En el món animal trobem principalment dos grups de 
mamífers que han desenvolupat al màxim aquest me-
canisme: els cetacis odontocets (dofins i orques) i els 
quiròpters (ratpenats). 

 

En el cas dels dofins aquest mecanisme permet que 
puguin localitzar i caçar les preses en la profunditat i 
foscor del mar, on la visió és gairebé nul·la.

Els dofins produeixen unes emissions anomenades 
clicks, que són ràfegues d’impulsos sonors que dirigeix 
cap a una zona concreta gràcies a l’acció d’un òrgan 
ple d’una substància lipídica, situat al front de l’animal, 
i que s’anomena meló. L’eco produït per l’emissió és 
recollit per una cavitat plena de greix que el dofí té a la 
mandíbula inferior. Amb aquesta informació sonora, el 
cervell de l’animal és capaç de determinar la distància 
i la direcció a la qual està situat l’objecte o la possible 
presa que ha produït l’eco.

Si el que vol el dofí és fer-se una imatge topogràfica de la 
zona, per tal d’esquivar possibles obstacles, emet clicks 
de baixa freqüència, ja que són ones que poden recórrer 
llargues distàncies sense dissipar-se en l’aigua del mar. Si 
vol localitzar i perseguir una possible presa propera a ell, 
emet clicks de freqüència molt alta (fins a 130 khz). 

Els ratpenats emeten ultrasons generats per la boca o 
per la laringe i en capten l’eco gràcies a l’extraordinària 
sensibilitat de la seva oïda.

Un cop han detectat la presència d’una possible presa, 
augmenten molt la freqüència d’emissió de sons, per 
tal d’obtenir la informació més precisa possible sobre la 
distància i posició de l’animal localitzat. En alguns casos, 
poden arribar a emetre més de 200 senyals per segon 
(amb menys d’un mil·lisegon de durada cadascun).

Aplicacions tecnològiques de l’ecolocació

La tecnologia utilitza el principi de l’ecolocació, obser-
vat en els animals, per a diferents aplicacions: en l’ela-
boració dels pronòstics meteorològics, en la navegació 
de vaixells, submarins, avions, etc.

Potser l’aplicació més coneguda i més estesa d’aquest 
fenomen és el sonar (de Sound Navegation and Ran-
ging).Es tracta d’un aparell que emet ones sonores i en 
capta l’eco, de manera que pot fer un dibuix topogràfic 
i de possibles obstacles del fons marí amb gran precisió. 

El dofí dirigeix el 
so gràcies a un 
òrgan anomenat 
meló, situat a la 
part de dalt del 
cap, i en capta 
l’eco mitjançant 
una cavitat situa-
da a la mandíbu-
la inferior.

Les ones sonores, en xocar contra el peix, produeixen un 
eco que informarà el dofí de la distància i la posició de la 
seva presa.

El sonar dels vai-
xells rastreja el 
fons marí eme-
tent ones sono-
res i recollint-ne 
l’eco per tal de 
conèixer la topo-
grafia de la zona 
o bé trobar algun 
objecte.

Alguns ratpenats poden detectar objectes de menys de 2 
mm situats a més de 5 m de distància, gràcies al seu sofisti-
cat mecanisme d’ecolocació.
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