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1. Kapitulua

Soinuaren oinarriak

Soinua egon dadin, bibrazio mekanikoko

1.1. Soinua
Soinua fenomeno fisiko bat da, eta ingurune
elastiko baten bidez gorputz baten bibrazioak
transmititzen direnean sortzen da.
Soinua, haren propietateak eta hari lotutako
fenomenoak
Akustika.

aztertzen

Soinuaren

dituen

zientzia

da

azterketa

honako

bi

ikuspegi hauetatik egin daiteke:
 Fenomeno fisikotzat hartzen denean. Ikuspegi
fisikotik aztertuz gero, bibrazio mekaniko
batek gizakiaren belarrian sortzen duen
entzumen-sentsazioa da soinua.
 Fenomeno fisiologikotzat hartzen denean.

iturriaz gain, airea bezalako ingurune elastiko
bat behar da, perturbazioa hedatu dadin. Hori
dela eta, soinua ezin da hedatu hutsean, argiak
egiten duen bezala.
Soinuaren sortzaile tipikoak musika tresnak eta
ahots-kordak dira, eta, soinu-iturriak bibratzen
duenean sortzen da soinua. Bibrazioa inguruan
dauden

aire-partikuletara

doa,

eta

horiek

inguruko partikuletan eragiten dute. Esan
beharra dago aire-partikulak ez direla mugitzen,
beren

oreka

posizioan

oszilatzen

dutela.

Mugimendu horri uhin-higidura deitzen zaio.

Ikuspegi fisiologikotik aztertuz gero, bibrazio
mekaniko batek sortzen duen entzumensentsazioa da soinua.

1.1.1. Nola sortzen da soinua
Danborrak soinua sortzeko honela jokatzen du:

fenomeno fisikoa denean?

oszilatzean,

danborrak

inguruko

airea

Soinuaren sorkuntzan honako hiru elementu

desplazatzen du, periodikoki konprimatuz edota

hauek hartzen dute parte, honela: gorputz baten

deskonprimatuz, mintzaren posizioaren arabera.

bibrazioak

Honela:

(igorleak)

soinua

hedatzen

du

(transmisio ingurunea) entzulearen (hartzailea)
belarriraino. Ikus 1.1 irudia.

 Mintza kanporantz doanean, ondoko airepartikulak haien artean elkartu egiten dira,
konpresio-zona sortuz.
 Mintza barrurantz doanean partikula horiek
banatu egiten dira, dilatazio-zona sortuz.
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Desplazaturiko molekulek ondoko molekulei
bultza egiten diete soinuaren hedatze-norabide.
Horrela, presioaren aldaketa periodikoa hedatuz
doa, soinu-uhinak sortuz.

Soinuaren oinarriak

1.2. Soinuaren propietate fisikoak
Puntu jakin batean, soinu-presioaren aldaketak
definitzen du soinu-uhina. Kasurik errazena
soinu-presioak uhin sinusoidalaren itxura (tonu
purua) hartzen duenean gertatzen da.

1.1.2. Nola sortzen da soinua?
Fenomeno fisiologikoa?
Belarrian

sartzen

diren

aire-bibrazioak

1.2.1. Soinuari loturiko magnitude
fisikoak

barrurantz hedatzen dira barneko nerbio-zelulak

Frekuentzia, periodoa, anplitudea eta fasea dira

kitzikatzeko, eta horiek burmuinera heltzen

soinuari lotutako magnitude fisikoak.

diren pultsuak sortzen dituzte. Ikus 1.4 irudia.

Seinale sinusoidal baten adierazpen tenporalak
honako ezaugarri hauek ditu (ikus 1.6 irudia):
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 Frekuentzia (f). Segundo batean zenbat
ziklo diren adierazten du, eta hertzetan (Hz)
neurtzen da. Periodoa eta frekuentzia honela
erlazionatzen dira:
f=

1
T

1.2.2. Espektroa
Seinale baten osagai frekuentzial guztien
adierazpena

da

espektroa.

Frekuentzien

banaketaren arabera, hainbat soinu mota daude:


Anplitudea (A). Neurtutako magnitudearen
aldiuneko balioa adierazten du. Soinuaren
kasuan, anplitudearen lotutako magnitudeak
presioa eta intentsitatea dira. Zenbat eta
intentsitate handiagoa, orduan eta presio eta
entzumen-sentsazio handiagoak. Aldiuneko
balioa

beti

dago

minimo (-AP)

eta

tonu purua, soinu harmonikoa, soinu konplexua
eta zarata.
Tonu purua
Soinu mota hauetan soinu-presioa senoidalki
aldatzen da denboran eta posizioan; beraz,
soinu-presioak anplitudeko osagai frekuentzial
bakarra du. Ikus 1.7 irudia

maximo (AP) zehatz batzuen artean dago,
eta unitatea magnitudearen araberakoa da.
Adibidez, presio akustikoa adierazi nahi
denean, unitatea Pascal (Pa) da. Bestalde,
seinale baten anplitudea bere puntatik
puntarako

balioaz (APP)

edo

balio

efikazaz (Aef) adierazi daiteke.
 Periodoa (T). Seinalearen ziklo baten
denbora adierazten du, eta segundotan (s)
neurtzen da.
 Fasea (). Erreferentzia-puntu batekiko

Eskala musikala har genezake adibidetzat. Nota
musikal bakoitzak frekuentzia jakin bat du, eta,
ondorioz,

horiek

ordenan

jartzean

eskala

musikala egituratzen da. Ikus 1.8 irudia.

zikloaren hasiera-puntua markatzen du.
12
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Soinu harmonikoa
Tonu

purua

eta

horren

Soinu konplexua
multiplo

diren

frekuentzien multzo finituak edo infinituak
gainjartzen

direnean

sortzen

da

soinu

harmonikoa.

Infinitu tonu puru gainjartzen direnean sortzen
da soinu konplexua; gainera, tonu puru horiek
anplitude diferentekoak eta frekuentzia oso
hurbilekoak izan behar dute. Esaterako, giza

 Oinarrizko frekuentzia gorputzaren lehen
bibrazio frekuentzia da.
 Harmonikoa,

ahotsaren soinua konplexua da.
Normalean, seinaleak ez dira periodikoak eta,

berriz,

oinarrizko

frekuentziaren frekuentzia multiploa da.

gainera, frekuentzia asko dituzte; horrek ez du
uzten espektroaren adierazpen diskretu bat

Tresna musikalek sortzen dituzten soinuak dira

sortzen.

Hala

ere,

seinaleek

adierazpen

soinu harmonikoen adibide ohikoenak.

estatistiko jarraitua onartzen dute. Adibidez,
1.10 irudian, ahotsaren denborarekiko eboluzioa
eta haren espektro tipikoa ageri dira. Esan

Frekuentzia eta anplitude ezberdineko tonuak

beharra dago giza ahotsa 300 Hz eta 3.400 Hz

konbinatuta lortzen da edozein soinu konplexu.

bitartean kokatzen dela.

1.9 irudiko

seinalea

500 Hz

eta

1000 Hz

frekuentzietako bi tonuren batuketa da. 500 Hzeko seinalea da oinarrizko frekuentzia, eta
1000 Hz-ekoa bigarren harmonikoa.
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Zarata
Soinu konplexuaren kasu partikularra da zarata.

1.2.3. Espektro entzungarria

Izan ere, zarata sortzeko hainbat faktorek bat

Giza

egin behar izaten dute: ausazko frekuentzia

frekuentzien multzoa da. Orokorrean, pertsona

ezberdinak dituzten soinuak izan behar dute,

osasuntsu

eta, gainera, oso hurbileko frekuentziak dituzten

20 Hz-etik 20 kHz-era bitartekoa da. 20 Hz-etik

soinuak elkartu behar dute. Intentsitatearen

beherakoak infrasoinuak dira, eta 20 kHz-etik

arabera, honako mota hauek daude:

gorakoak ultrasoinuak.

 Zarata konstantea edo jarraitua. Denboran

1.2.4. Frekuentzia-bandak

konstante

mantentzen

intentsitatea.

da

Adibidez,

zarataren
ingurune

industrialeko makinak.
 Zarata

aldakorra.

entzumenak
bati

hautematen

dagokion

dituen

frekuentzia-tartea

Soinua aztertzeko orduan espektro entzungarria
hainbat bandatan banatzen da; soinu-presioaren
azterketa aparte egiteko banda bakoitzean.

Bere

intentsitatea

denboran aldatuz doa, periodikoki edo ausaz.
Adibidez, trafikoa.
 Bulkada-zarata. Denbora laburreko zarata
da, eta intentsitatea oso azkar aldatzen duena.
Adibidez, mailu-kolpeak edo leherketak. Ikus

Esan beharra dago banda-zabalera (BW) goiko
frekuentziaren (fg)
frekuentziaren (fb)

eta
arteko

beheko
diferentziatzat

definitzen dela, honela:
B W = fg – fb

1.11 irudia.
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Bandaren

erdiko

frekuentzia (f0)

Soinuaren oinarriak

puntako

frekuentzien batez besteko geometrikoa da, eta
honela adierazten da:

Zortzidun hereneko bandak
Banda hauetan zortzidun bakoitza hiru zatitan
banatzen da, seinalearen espektroaren ikuspegi
zehatzagoa lortzeko.

f 0=√ f g−f b

Gehien erabiltzen diren bandak zortzidunak eta

Gainera, honako erlazioa dago banda hauen

zortzidun 1/3-ekoak dira.

goiko eta beheko frekuentzien artean:
fg = fb . 21/3

Zortzidun bandak
Banda hauetan, goiko frekuentzia beheko

Izan kontuan UNE-74002-78 arauak zehazten

frekuentziaren bikoitza izaten da.

dituen erdiko frekuentziak honako hauek direla:
16 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 31,5 Hz, 40 Hz, 50 Hz,

fg = 2. fb

63 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz, 200 Hz,

Hori hala izanik, espektro entzungarria hamar

250 Hz, 315 Hz, 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz,

bandatan banatzen da. Ikus 1.12 irudia:

800 Hz, 1 kHz, 1,25 kHz, 1,6 kHz, 2 kHz,
2,5 kHz, 3,15 kHz, 4 kHz, 5 kHz, 6,3 kHz,
8 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 16 kHz eta 20 kHz.

1.3. Soinuaren nolakotasunak
Eman

dezagun

adibide

bat:

177 Hz-etik

354 Hz-era doan banda zortzidun banda da,
beraren goiko frekuentzia behekoaren bikoitza
delako.

Soinuaren oinarrizko nolakotasunak lau dira:
tonua, intentsitatea, tinbrea eta iraupena.

1.3.1. Tonua
Fg = 2. fb = 2.177 = 354 Hz

Erdiko frekuentzia 250 Hz-ekoa da:
f 0=√ f g . f b=√ 177 .354=250 Hz

Banda zabalera 177 Hz-ekoa du:
BW = fg – fb = 354 – 177 = 177 Hz

Soinu

baten

tonua

uhinen

oinarrizko

frekuentziak determinatzen du.
Zer da oinarrizko frekuentzia? Sistema batek
aske

bibratzen

duenean

sortzen

duen

frekuentziarik txikiena da. Hau da, serie
harmonikoaren behereneko maiztasuna da.
Soinu-uhinean

oinarrizko

maiztasunak
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soinuaren

tonua

determinatzen

gainerako

maiztasunak

Soinuaren oinarriak

du,

tinbrearekin

eta

Intentsitatea soinu batek duen energia akustiko

daude

kantitatea da, eta soinu-iturriaren potentziarekin

lotuta, bereziki. Tonuaren arabera, soinuak

eta

hartzailearekiko

grabeak, erdikoak eta agudoak izan daitezke.

erlazionatuta dago.

distantziarekin

1.3.2. Tinbrea
Oinarrizko frekuentzia bera duten bi soinu
bereiz dezake tinbreak, hau da, tonu berekoak
direnak; izan ere, nolakotasun hori oinarrizko
frekuentziari laguntzen dioten harmonikoek
zehazten dute.

1.3.4. Iraupena

1.13 irudian tonu bereko (220 Hz) bi soinu
agerri dira, baina harmonikoak diferenteak dira
(440 Hz eta 880 Hz).

Soinu baten iraupena soinu-iturriaren bibraziodenborari dago lotua. Horren arabera, soinuak
jarraituak edo kolpeka banatuak izan daitezke.

1.4. Maila akustikoak
Akustikan

ez

dira

sistema-unitateak,

erabiltzen

haien

nazioarteko

ordez

dezibelak

erabiltzen dira. Horrela egitearen abantailak
honako hauek dira:
 Zenbakizko kopuru sinpleagoak erabiltzen
dira. Adibidez, giza entzumenak hauteman

1.3.3. Intentsitatea

dezakeen

soinu-intentsitatearen

maila

20 uPa-etik 20 PA-era artekoa da, izan ere,

Soinu-eremu baten magnitudea neurtzeko balio

1.000.000 presio ezberdin batzen dira tarte

du soinu-uhinaren intentsitateak; beste modu

horretan. Dezibeletan (dB) adieraziz gero,

batera esanda, soinu-uhinaren anplitudearen

presio tarte hori 0 dB-etik 120 dB-era artekoa

araberakoa da soinuaren indarra edo ahultasuna.

da.
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 Gizakion

entzumen-sistemak

estimuluei

erantzuten

era

Soinuaren oinarriak

ez

die

W=

linealean,

E
t

presio

Hona hemen hainbat iturriren zenbait adibide:

akustikoa bikoizten denean sortzen duen

lagun baten hitz-jarioa 0,00001 W (70 dB);

sentsazioa

lagun

logaritmikoan

baizik.

ez

da

Hau

bikoizten,

da,

sentsazio

bat

uluka

0,001 W (90 dB);

mailu

bikoiztu hori lortzeko, presioa halako hamar

pneumatikoa kolpeka 1 W (120 dB); sirena-

handitu behar da. Hori dela eta, dezibelak

hotsa 1000 W (150 dB).

erabiltzen direnean, fenomeno akustikoen
adierazpena era linealean egin daiteke.
Dezibela (dB) unitate logaritmikoa da, eta

Dezibeletan emandako balio horiek lortzeko,
erreferentzia-potentziatzat

entzumen-ataria

hartzen da (10 -12 W).

akustikan eta telekomunikazioetan erabiltzen
den unitatea da. Dezibelak bi magnituderen
erlazioa adierazteko balio du: aztertzen den
magnitudea eta erreferentzia-magnitudea. Haren
adierazpena honakoa hau da:
P(dB)=10. log(

1.4.2. Soinu-intentsitatea (I)
Denbora-unitatean azalera bat (A) zeharkatzen
duen

P
)
P0

soinu-energia (W)

soinu-intentsitatea (I), eta W/m2-tan neurtzen
da. Honela:

Akustikan P0-k 20 uPa balio du. Gainera, ez da

I=

ahaztu behar, presioaren unitatea Pascal (Pa)
dela.

magnitudeak

soinu-potentzia,

soinu-

presioa eta soinu-intentsitatea dira.

Denbora-unitatean iturriak igorritako soinuenergia da soinu-potentzia, eta soinu-iturriaren
igorpen-ahalmena

neurtzen

du,

egoten da:
 Soinu-iturriaren

potentzia.

Zenbat

eta

handiagoa izan soinu-iturriaren potentzia,

1.4.1. Iturri baten soinu-potentzia (W)

Honela:

W
A

Soinu-intentsitatea honako faktore hauen menpe

Soinu-uhin baten anplitudea ebaluatzeko balio
duten

da

wattetan.

orduan eta intentsitate handiagoa hautemango
du entzuleak.
 Soinu-iturriarekiko distantzia. Zenbat eta
handiagoa izan soinu-iturriarekiko distantzia,
orduan eta gutxiago jasoko du entzuleak.
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 Transmisio-ingurunearen izaera. Espazio

Kontuan izan, nazioarteko sisteman, soinu-

librean uhinak moteldu egiten dira, partikulen

presioaren unitatea Pascal (Pa) dela. Bestalde,

arteko marruskaduragatik. Gainera, ingurune

gogoratu 1 kHz-eko soinu-uhin baten min-ataria

ez-elastikoek

20 Pa inguruan dagoela, eta entzumen-ataria

elastikoek

baino

gehiago

20 Pa inguruan.

moteltzen dute uhina.
Demagun,

W

potentzia

bidez,

norabide

Soinu-presioaren mailak (LP) soinu-presioaren

guztietara berdin igortzen duen puntu-iturria

intentsitatea neurtzen du, dezibeletan, eta

aztertu behar dugula. Halakoetan, d distantziara

honako adierazpen matematiko honen bidez

dagoen soinu-intentsitatea honako hau izaten

ezagutzen da:

da. Ikus 1.15 irudia.

LP = 20. log (P/P0) = 20 .log (P/ 2.10-5)
Beraz,

P

neurtutako

presioa

da,

eta

P0 = 2.10 5 N/m2 erreferentziazko soinu-presioa.
Sarritan, soinu-presioaren balioa dBSPL-etan
ematen da (SPL Sound pressure level).

1.4.4. Soinu-uhinak hedatzea espazio
librean
Soinu-iturria puntuala edo lineala dela kontuan
hartzen bada, orduan honako bi portaera hauek

1.4.3. Soinu presioa (P)

bereizi daitezke:
• Soinu-iturri puntuala. Iturriak soinu-energia

Soinu-eremu baten magnitudea kuantitatiboki
adierazteko era bat da soinu-presioa (P), eta,

norabide guztietara eta intentsitate beraz
igortzen du.

azalera-unitatean, aire-partikulek egiten duten
presioa adierazten du. Honela:
P=

F
A
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• Soinu-iturria lineala. Iturriak dimentsio
batean besteetan baino soinu-energia gehiago
igortzen du.

Fenomeno horri soinu-uhinen dibergentzia
geometrikoa deitzen zaio, gainera, gogoratu
beharra dago bi punturen soinu-presioen arteko

Soinu-iturri puntuala

erlazioa honakoa hau dela:

Soinu-iturri puntual batek uhinak airera igortzen
dituenean, eremu zuzen bakarra sortzen da,
uhinak libre hedatzen direlako, hots, oztoporik

L2 = L1 + 20 log (d1/d2)
Soinu-iturri linealak

gabe. Kasu horretan, iturritik aldentzen den

Honako hau kasu berezia da. Izan ere, soinu-

neurrian, soinu-presioaren maila gutxituz joaten

uhinak zeharkatzen duen gainazala zilindrikoa

da, energia d erradioko gainazal esferikoan

eta ez-esferikoa denean gertatzen da. Hori dela

banatzen delako. Distantzia hori bikoizten den

eta, soinu-presioaren maila distantziarekiko

bakoitzean,

linealki moteltzen da, baina aurretik aipatutako

gutxitzen da.

soinu-presioaren

maila

6

dB

kasuan baino astiroago: distantzia bikoiztu
ahala presioa 3 dB moteltzen da, hain zuzen ere.
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1.4.5. Soinu mailen batuketa
Puntu zehatz batean, soinu-iturri ezberdin biren
eragina jasotzen denean sortzen den soinuintentsitatearen balioa ez da batuketa zuzena
izaten. Horren arrazoia ezaugarri logaritmikoak
izaten dira. Honako bi kasu hauek bereizi behar
dira:
Soinu-iturriaren norabidea

 Iturri koherenteak. Halakoetan, fase berean

Orokorrean, iturriak ez dira ez puntualak ez

eta denboran lerrokatuta sortzen dira iturri

norabide orotakoak, norabide eta frekuentziaren

biak. Oso arraroa da errealitatean halakorik

arabera potentzia desberdinekin igortzen dute,

gertatzea, baina kasu horretan balioa lortzeko

eta

aplikatu behar den adierazpena honako hau

frekuentzia

handitu

ahala

direkzionalago da (ikus 1.20 irudia) .

soinua

da:
P2TOTALA = P12 + P22 + 2P1P2
 Iturri ez-koherenteak. Halakoetan, seinale
diferenteak sortzen dituzte, bai fasean, bai
frekuentzian.

Horrela

gertatzen

da

gehienetan, nahiz eta bi iturrik seinale bera
sortu, zein bere fasean helduko direlako
espazioko edozein puntura. Honela:
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P2TOTALA = P21 + P22

akustikoen

ozentasuna

ebaluatzeko

kurba

isofonikoak erabiltzen dira.

Beraz:

Kurba isofonikoek adierazten dute zer presio

LTOTALA = 10 log(10L1/10 + 10 L2/10)

izan behar duen frekuentzia jakin bateko soinu
batek 1000 Hz-eko frekuentziako soinu baten
Ikus 1.21 irudian, banakako iturrien maila
kontuan hartuz gero, soinu-intentsitate bera
duten

bi

iturrik

sortzen

duten

soinu-

intentsitatearen totala nola handitzen den 3 dB.

sentsazioa eta ozentasun jakin bat sortzeko.
Gizakiaren entzumen-sentsazioa frekuentziaren
arabera

aldatzen

da,

hau

da,

gizakiak

frekuentzia batzuk beste batzuk baino hobeto

LTOTALA = 10 log ( 1020/10 + 1020/10) = 10 log200 =

jasotzen ditu, eta, beraz, ozentasuna ere

23 dB

frekuentziaren araberakoa izaten da. Gainera,
ozentasuna ebaluatzeko frekuentziarekiko giza
entzumenaren erantzun-kurbak erabiltzen dira.
Ikus 1.22 irudian min-ataria eta entzumenataria, frekuentziaren arabera, eta entzumensentsazio bera sortzen duten zenbait kurba.
Fon-a

 Kalkula ezazu 30 dB-eko hiru soinu-iturrik

Fon-a unitate bat da, eta 0 dB-eko soinu-presioa

puntu batean sortzen duten soinu-presioa,

eta 1 kHz dituen tonu puruak sortzen duen

dB-etan. (34,77 dB)

ozentasuna adierazten du.

 Kalkula ezazu zenbat dB handitzen den soinu-

Gainera,

jakin

beharra

dago

entzumen-

presioa, iturri bakarra egon beharrean 2, 3, 4,

atariarekin bat egiten duen kurba 0 fon-ekoa

5, 6, 10 edo 20 iturri koherente badaude.

izaten dela, eta min-atariarekin bat egiten duen

(Emaitzak: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13 dB)

kurba, berriz, 120 fon-ekoa.
Erreparatu

1.22

irudiari.

1

kHz-eko

1.4.6. Ozentasuna

frekuentziaren entzumen-ataria 0 dB da, aldiz,

Gizakiak hartzen duen soinu-intentsitatearen

250 Hz-eko tonuak 10 dB izan behar ditu giza

sentsazio subjektiboa da ozentasuna, eta seinale

entzumenak detektatzeko.
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bada, eta 20 ºC-ko tenperatura eta 1 atm-eko

1.5. Soinua hedatzeko

presio atmosferikoa badago, orduan, soinua

mekanismoak

340 m/s-ko abiaduran hedatuko da.

Aurretik aipatu bezala, soinu-uhinak ingurune
elastikoa behar du hedatzeko. Hala ere,
ingurunearen ezaugarriak aldatzen direnean,
soinu-uhina hedatzeko modua aldatzen duten
fenomenoak agertzen dira.

gehiago zeharkatzen dituenean, energiaren zati
bat jatorrizko ingurunera (Ei) itzultzen da, eta
beste zatia ingurune berrian (Eh) hedatzen da.
Gainera, energiaren zati bat ingurunearen
mugaldeak xurgatzen du (Ex).
kontserbazio-printzipioa

hedatzen
Orokorrean,

den

ikus

daiteke

soinuaren

1.1 taulan.

hedatze-abiadura

handiena material solidoetan sortzen da; eta
abiadura txikituz doa material likidoetan eta

Soinu-uhin eragileak (Ee) ingurune bat edo

Energiaren

Hainbat materialetan soinua zer abiaduratan

kontuan

hartuz gero, honako formula hau betetzen da:

gaseosoetan, hurrenez hurren.
Materiala
Airea
Ura
Egurra
Altzairua
Kristala
Beruna
Kautxua
Zementua

Hedatze abiadura (m/s)
340
1.460
1.000-5.000
4.700
5.000
1.320
40-150
4.000
1.1 Taula

Hedatze-abiaduran tenperaturak zer eragin duen

1.5.1. Hedatze-abiadura

honako erlazio honek ematen du:

Transmisio-ingurune jakin batean soinu-uhinen
mugimenduak duen abiadura da hedatzeabiadura. Hainbat ezaugarriren menpe dago beti

Erlazio hori ulertzeko, izan kontuan c0 soinuaren

abiadura: tenperatura eta presioa batetik, eta,

hedatze-abiadura dela, airean 0º C-an. Kasu

bestetik eta batez ere, soinu-uhinak hedatzen

horretan c0 -ren balioa 330 m/s-koa izaten da,

diren ingurunearen ezaugarriak.

gutxi gorabehera.

Eman dezagun adibide bat. Ingurunea airea
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1.5.2. Uhin-luzera
Transmisio-ingurune batek biltzen du objektua.
Objektu

horrek,

bibratzen

duenean,

transmisio-ingurunea

kitzikatzen

ondorioz,

hori

ingurune

du,

osatzen

bere
eta,
duten

molekulak dilatatu eta konprimatu egiten dira
hedatze-norabidean. Ikus 1.24 irudia.

Soinu-uhin

batek

handiagoa

den

bere

uhin-luzera

gainazal

batean

baino
eragiten

duenean, seinalearen zati bat islatu egiten da.
Izan kontuan, islapen legearen arabera, eragiteangelua eta islatze-angelua berdinak izaten
Bibrazio-egoera berean dauden ondoz-ondoko
bi punturen arteko distantzia da uhin-luzera ().

direla. Ikus 1.25 irudia.
Material baten islapen-koefizientea

Gogoratu uhin-luzera () honako adierazpen

Soinu-uhina islatu arren, soinuaren intentsitatea

honen bidez erlazionatzen dela frekuentzia (f)

txikiagoa

eta hedatze-abiadurarekin (c) :

transmititzen delako edo gainazalak xurgatzen

c
λ=
f

izaten

da,

energiaren

zati

bat

duelako. Eragin-energiaren eta islatzen den
energiaren arteko erlazioari islapen-koefizientea
deitzen zaio (r). Honela adierazten da:

1.5.3. Islapena
r=

Ei
Ee

Esaterako, kontzertu-geletan, soinua islatzeko
eta entzuleenganaino helarazteko erreflektoreplakak erabiltzen dira, eta islapen-koefiziente
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Izan

kontuan

material

baten

xurgapen-koefizientea 0 eta 1 artean dagoela
beti. Beraz:
α = 1 denean, uhinaren energia osoa xurgatzen
du. Hau da, materialaren xurgatze-mailarik
handiena adierazteko balio du 1 balioak.
 = 0 denean, uhinaren energia guztia islatu

1.5.4. Xurgapena

egiten da, eta xurgatzea minimoa da.

Uhin batek gainazal batean eragiten duenean,

Xurgapen-koefizientea

uhinaren energia zati bat bero bihurtu eta galdu

frekuentziaren

egiten da. Fenomeno horri xurgapena deitzen

frekuentziatan adieraz daiteke koefiziente hori.

zaio, eta, gutxi asko, material guztietan

Esaterako, 1.2 taulan ageri diren koefizienteak

gertatzen da; hala ere, material berezi batzuetan

1 kHz-eko frekuentziari dagozkionak dira.

aldatu

arabera,

egiten
eta

da

hainbat

beste batzuetan baino handiagoa izaten da
efektua. Horregatik, material berezi horiei
material xurgatzaileak deitzen zaie.
Xurgapen-koefizienteak esaten du nolakoa den
material baten xurgapen-ahalmena, gainera,
uhinaren eraginaren energia kopurua (Ee) eta
xurgatzen den energia (Ex) erlazionatzen ditu.
Honela:
α=

Ex
Ee

Materiala
Adreilua
Parket
Igeltsua
Zementua
Marmola
Beira-zuntza
Egurra
Egur-aglomeratua
Beira

α
0,04
0,05
0,03
0,02
0,01
0.9
0.07
0,5
0,12
1.2 Taula

1.5.5. Errefrakzioa
Zenbait

ingurune

zeharkatzen

dituenean

hedatzen da soinua -izan gogoan uhinaren zati
bat islatu egiten dela beti, eta beste zatia, ordea,
hedatu--. Soinu-uhin batek hainbat ingurune
zeharkatzen dituenean norabidea aldatzen du,
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eta norabide-aldaketa horri errefrakzioa deitzen

 Uhin luzera objektua baino handiagoa denean

zaio. Hori horrela gertatzen da hedapenaren

(L<), soinua sakabanatuta hedatzen da, eta

abiadura ingurune batetik bestera aldatu egiten

uhinak oztopoa inguratzen du eta hedatzen

delako. Izan kontuan errefrakzio-angelua ez

jarraitzen du, oztoporik ez balego bezala.

dela eragite-angeluaren berdina.
Errefrakzio-legeak honako hau dio:
sen θ1 c 1 n1
= =
sen θ2 c 2 n2

 Oztopoaren

tamaina

uhin-luzera

baino

handiagoa edo antzekoa denean (L>), aldiz,
uhina

islatu

egiten

da

(islapena),

eta

oztopoaren atzean soinu-itzala sortzen da.

non n1 eta n2 errefrakzio-indizeak diren eta

Difrakzioa behe-frekuentzietan gertatzen da

c1 eta c2 hedatze-abiadurak.

gehien bat (tonu baxuetan), eta gutxitu egiten

Hedapen-koefizientea

da frekuentzia handitu ahala (tonu altuetan).

Hedatutako uhinaren eta eragindako uhinaren
arteko erlazioa da hedapen-koefizientea (t).
τ=

Eh
Ee

1.5.6. Difrakzioa
Difrakzioa sakabanaketa efektua da; uhinak
oztopo edo zuloak aurkitzen dituenean, ohiko
norabidean hedatu beharrean, sakabanatu egiten
denean gertatzen da.
Objektu bat oztopo bihurtzen da soilik bere
tamaina soinuaren uhin-luzera baino handiagoa
denean. Esan beharra dago entzun daitezkeen
soinuen uhin-luzerak 17 m (20 Hz) eta 1,7 cm
(20 kHz) artekoak direla.
Uhin-luzeraren eta oztopoen tamainak kontuan
hartuz gero, honako efektu hauek ager daitezke:
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 Atzerapena

1.6. Soinuari dagozkion

bada,

batean integratzen direlako.

Giza entzumenaren ezaugarriak aztertu izan
zenbait

beherakoa

erreberberazioa sortzen da, bi soinuak bakar

fenomenoak
dituztenean,

100ms-tik

fenomenok

sentsazio

akustikoa determinatzen dutela ikusi da:

Oihartzuna

egon

dadin,

soinu-uhin

batek

34 m-ko distantzia egin behar du, gutxi
gorabehera. Honela adierazten da distantzia

 Entzumenaren iraunkortasun akustikoa

hori:

 Mozorrotzea

e = c.t = 340 . 0,1 = 34 m

 Haas efektua

Aldiz, tartean oztopo bat badago, soinuuhinaren eta oztopoaren arteko distantziak
34/2 = 17 m-koa izan behar du, gutxienez. Izan

1.6.1. Entzumenaren iraunkortasun

ere, uhinak joan etorria egingo du, eta 34 m-ko
distantzia bete.

akustikoa
Giza entzumenaren ezaugarria da iraunkortasun

Erreberberazioa

akustikoa. Hori dela eta, gizakiak ezin izaten

Barruti itxi batean gertatzen den soinuaren

ditu bereizi denbora tarte txikian banatuta

iraunkortasuna da erreberberazioa, eta bertan

dauden bi soinu-seinale. Hau da, entzumena ez

sortzen diren islapen ugariek sortzen dute.

da gai soinua eta haren islapenak bereizteko,
baldin eta bien arteko denbora tartea 100 ms
baino txikiagoa bada.
Islatutako soinua atzeratuta heltzen bada,
atzerapen

horren

zenbatekoaren

soinuaren

oihartzuna

edo

arabera,

erreberberazioa

gertatuko da.
 Atzerapena

Barruti bateko edozein puntura bi motako
soinuak heltzen dira: soinu-iturriaren soinu

100 ms-tik

gorakoa

bada,

zuzena eta islapen-soinua. Hala ere, soinuaren

oihartzuna sortzen da, izan ere, entzumenak

iraunkortasuna dela eta, 0,1 s baino gutxiagoko

soinua eta oihartzuna bereizita antzemango

atzerapenarekin heltzen diren soinuak jatorrizko

ditu; bi soinu ezberdin balira moduan.

soinuarekin batzen dira.
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Islapenak bi multzotan bereizten dira:

Eman dezagun adibide bat: alboko gela bateko

• Islapen goiztiarrak. 100 ms-ko atzerapena
baino

txikiagoa

mesedegarriak

duten

izaten

islapenak

dira

soinu-

• Islapen berantiarrak. Erreberberazio-buztana
efektua

estalita

gera

daiteke,

leihoa

irekitzean kanpoko trafikoaren zarata entzuten
bada. Aldiz, gauez, kanpoko zarata baxua
denean, oso ondo entzun daiteke elkarrizketa.

presioarentzat.

izeneko

elkarrizketa

sortzen

dute

islapen

berantiarrek. Gainazalen eta gelako airearen
absortzioa dela eta, islapen berantiarren
energia oso txikia izaten da, eta, ondorioz,
ulergarritasuna oztopatzen dute.
Mozorrotze efektua

1.6.2. Haas efektua
Burmuinak egiten duen interpretazioa aztertzen
du

Haas

efektuak,

hainbat

intentsitate ezberdinekin

soinu-iturri

edota atzerapen

ezberdinekin jasotzen dituenean burmuinak.
Hainbat iturritako soinuak jasotzen direnean,
eta iturri horiek 50 ms baino atzerapen

Giza entzumenak duen ezaugarri psikoakustiko

txikiagoa dutenak badira, burmuinak batu

bat da mozorrotze-efektua, eta honako ondorio

egiten ditu eta itxurazko iturri bakartzat hartzen.

hauek izaten ditu:
Tonu-frekuentzia bat intentsitate txikiagoko
beste baten ondoan badago, giza entzumenak ez
du frekuentzia hori entzungo, eta, ondorioz,
entzumen-ataritik gora dauden seinaleak ez
entzutea eragin dezake.

Soinuaren atzerapenak eragin handia izaten du
burmuinaren interpretazioan. Ikus 1.32 irudia:
 Seinaleen arteko atzerapena 5 ms baino
txikiagoa

denean,

soinua

lehendabiziko

estimulu-fokuan kokatzen du burmuinak.
 Soinuak 5 eta 50 ms arteko atzerapena
duenean, burmuinak estimuluetako bat indar
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1.7. Soinua neurtzeko tresnak eta

jatorria bi iturrien arteko puntu batean

ekipoak

kokatzen du.
 Seinalearen atzerapenak burmuinean eraginik
izan ez dezan, hau da, burmuinak soinua
erdiko puntu batetik datorrela interpreta
dezan, atzerapena duen seinaleak besteak
baino intentsitate handiagoa izan behar du.

1.7.1. Sonometroa
Soinuaren

presio-maila

neurtzen du sonometroak,
puntu baten sonoritatearen
zenbakizko

informazioa

emanez, dB-etan.
Hiru atal ditu:
 Mikrofonoa. Soinuaren
presio-maila

seinale

elektriko bihurtzen du.
Alegia,

soinua

elektronikoki tratatzeko
moduan uzten du.
 Prozesatze-unitatea.
Seinalea denboraren eta
frekuentziaren
ardatzetan
Haas efektua soinu-inguratzaileko sistemetan
(home cinema) erabiltzen da. Ikus 1.33 irudia.

ebaluatzen

du.
 Aurkezpen

unitatea.

Zenbakizko

informazioa ematen du pantailan.
Sonometro motak
Oinarrizko mota bi daude, honako hauek:
 Erabilera orokorreko sonometroa. Unean
uneko soinu-presioa neurtzen du, dB-etan.
Zarata egonkorra neurtzeko balio du, eta ez
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denean

zehaztasun

Soinuaren oinarriak

handiegirik

behar

erabiltzen da.

◦ B kurba (dBB). Intentsitate ertaineko
soinuen aurrean entzumenaren erantzuna

 Sonometro integratzailea. Zarata-mailaren

neurtzen du.

bataz bestekoa neurtzeko ahalmena du. Hori

◦ C kurba (dBC). Intentsitate handiko

dela eta, edozein zarata mota neurtu dezakete.

soinuen

aurrean

entzumenak

duen

erantzuna neurtzen du. Batik bat soinu
baxuak neurtzean erabiltzen da.
Sonometroen funtzio orokorrak
Teknikari batek doitu ditzakeen funtzioak
honako hauek dira:

◦ D kurba (dBD). Hegazkinak sortzen
duten zarata neurtzeko erabiltzen da.
◦ U kurba (dBU). Ultrasoinuen esparruan

 Anplitudeen tarte dinamikoa (range).
Neurtu beharreko soinuaren presio-mailen
arteko tartea da. Irakurketa zehatzagoa egitea
ahalbidetzen du. Honako hauek dira tarte
ohikoenak:

erabiltzen da.
Soinu-presioaren maila dB-etan ematen denean,
balio erreala neurtzeko balio du, baina apenas
balio du entzumenaren pertzepzioa neurtzeko;

- 20-80 dB: zarata gutxiko inguruetan

horregatik erabiltzen dira haztatze-kurbak.

- 50-110 dB: inguru normaletan

Haztatze-kurben honako eskala hauek daude:

- 80-140 dB: inguru oso zaratatsuetan

 Geldoa (Slow, S). Soinu-presioaren mailaren

 Frekuentziaren haztatze-kurba (weighting).
Sonometro

integratzaileak

haztatze-kurba

hautatzea ahalbidetzen du, presio-mailaren
frekuentzia-tarte

guztien

bataz

bestekoa

egiten denean. Kurbarik ohikoenak honako
hauek dira:
◦ A kurba (dBA). Intentsitate baxuko
soinuen aurrean, entzumenaren erantzuna
neurtzen du. Gehien erabiltzen den kurba da
hau.

bataz

bestekoa

Presio-mailaren

egiten
aldaketei

du
oso

1 s-an.
astiro

erantzuten die.
 Azkar (Fast, F). 125 ms-ko denborakonstantea erabiltzen du.
 Inpultsua (Impulse, I). Denbora-konstante
txikia (35 ms) erabiltzen du. Iraupen txikiko
zaratak ebaluatzeko erabiltzen da.
 Pikotxa (Peak, P). Soinu-presioaren puntako
balioa neurtzen du (50s). Iraupen oso
laburreko zaraten min-arriskua neurtzeko
29

1. Kapitulua

Soinuaren oinarriak

 Zarata arrosa: Zarata-patroi honen espektro-

erabiltzen da.

dentsitatea frekuentziarekiko alderantzizko

1.7.2. Soinu-kalibragailua

proportzionala

da,

horregatik,

zortzidun

Sonometroen osagarria da soinu-kalibragailua,

bandetan ikuskatzen dugunean, konstantea

eta

ikusten da zarata banda guztietan.

haien

funtzionamendu

egokia

eta

linealtasuna egiaztatzeko balio du. Horretarako,
sonometroak

doitzeko

soinu

egonkor

bat

sortzen dute, frekuentzia zehatz batean.
Bozgorailu txiki-txikia izaten dute soinukalibragailuek,

eta

aparatua

doitzeko

erreferentziazko soinu-seinalea igortzen du.

1.7.3. Espektro-analizatzailea
Puntu jakin batean soinu-presioa neurtzeko
gailurik egokiena da, frekuentzia bakoitzerako
soinu-presioa
Horretarako,

neurtzeko

gai

delako.

zortziduneko

edo

zortzidun

hereneko iragazkiekin egiten du neurketa.
Bestalde, kalkulu konplexuak ere egiten ditu,
hala nola, erreberberazio-denbora kalkulatzen
du (RT).
Neurketak egiteko hainbat zarata-patroi mota
erabiltzen

dira.

Honako

bi

hauek

dira

ezagunenak:
 Zarata zuria: Zarata-patroi honek espektrodentsitate konstantea du. Hau da, zortzidun
banda bat igotzen dugun bakoitzean, soinupresioa 3dB handitzen da.
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. Web-orri interesgarriak
Soinu-kalitatearen aldeko Espainiako elkartea:
http://www.aecor.es
Neurgailu fabrikatzaileak; analizadoreak eta
sonometroak:
http://www.cesva.com/es/
http://spanish.testequipmentconnection.com
Neurgailuak:
http://www.pce-iberica.es
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Azter

dezagun

adibide

bat:

Soinuaren oinarriak

espektro-

.

analizatzailea barrutien ekualizazioan
Barruti bat ekualizatzerakoan lortu behar dena

.

honako hau izaten da: frekuentzien erantzuna
konpentsatzea eta kate elektroakustikoan edo

.

soinu-iturrian egon daitezkeen zenbait akats

.

zuzentzea.

.
.
.
.
.
.
.
Zarata

arrosaren

sorgailuak

ematen

duen

seinaleak energia kopuru bera du zortzidun
bakoitzeko.
analizatzaileak

Doikuntza
esaten

hasi
du

aurretik
barrutiaren

frekuentzia-erantzuna ez dela laua, zortzidun
batzuek

soinu-presio

handiagoa

dutelako.

Ekualizadorearekin lortzen da desoreka hori
konpentsatzea.

.
.
.
.
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1.4. Zer uhin-luzera du 2 kHz-eko seinaleak?

1.8. ARIKETAK
1.1. Demagun

bi

lagun

elkarrizketan ari direla, eta, gainera,

atea

zabalik

alboko

gela

dagoela.

ahalbidetuko du

Zein

batean,

soinu-fenomenok

a) 1,7 m
b) 8,3 m
c) 0,17 m

elkarrizketa hori entzutea,

baldin eta hizlariak ez badaude begi-bistan?

d) 0,83 cm
1.5. Puntuko soinu-iturri jakin batek 2 m-ra dagoen

a) Soinu-difrakzioak

puntuan 80 dB-eko soinu-presioa sortzen badu,
b) Soinu-islapenak

zenbateko soinu-presioa sortuko du 4 m-ra

c) Soinu-xurgapenak

dagoen puntuan?

d) Aurreko guztiek

a) 86 dB

1.2. Snell legearen arabera, zein baieztapen da
zuzena?
a) Angelu-eragilea

b) 83 dB
c) 77 dB

eta

errefrakzio-angelua

eta

errefrakzio-angelua

d) 74 dB

ezberdinak dira.
1.6. Zein frekuentzia-tarte dauka giza entzumenak?
b) Angelu-eragilea
berdinak dira.
c) Islapen-angelua eta errefrakziokoa berdinak
dira.
d) Angelu erasotzailearen eta islapen-sinuen
arteko erlazioa 1 da.
1.3. Zein da entzumen-atariaren soinu-intentsitatea ?

a) 300-400 Hz
b) 0-5 Mhz
c) 20-20.000 Hz
d) 300-15.000 Hz
1.7. Zein gailu erabiltzen da fabrika bateko langileek
jasaten duten zarata-maila neurtzeko?

a) 0 μPa

a) Mikrofonoa

b) 20 μPa

b) Espektro-analizatzailea

c) 100 μPa

c) Dosimetroa

d) 120 kPa

d) Soinu-kalibratzailea
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1.8. Zein efektuk sortzen du oihartzuna?
a) Islapenak
b) Difrakzioak
c) Xurgapenak
d) Errefrakzioak
1.9. Soinu harmoniko baten oinarrizko frekuentzia
500 Hz bada, zein frekuentzia du haren
hirugarren harmonikoak?
a) 500 Hz
b) 1.000 Hz
c) 1.500 Hz
d) 3.000 Hz
1.10. Zenbat gutxitzen da soinu-iturri baten soinuintentsitatea distantzia bikoizten denean?
a) 6 dB
b) 3 dB
c) 9 dB
d) 12 dB
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. Tresneria eta transduktore elektroakustikoak:
Mikrofonoak
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. Soinu-katea
Soinu-katea soinu-seinalea sortzen den puntutik
erreproduzitu nahi den lekura eramateko behar
diren tresneria, gailu eta elementuek osatzen
dute. Honako hauek, esaterako: soinuztapenekipamenduak, anplifikadoreak, edota grabaziosistema profesionalak.

2. Soinu-iturriak

1. Soinu-katearen etapak

Soinu-seinalearen seinale elektrikoa ematen

Honako hiru etapa hauek bereiz daitezke:

baina, betiere, ematen duen seinale elektriko

Sarrera-etapa. Tratamendu-ekipoak prozesatu

hori

behar duen seinalea ematen du. Sarrera-etapa

proportzionala bada.

mikrofonoa

Soinu-katea

bezalako

duen edozein gailu izan daiteke soinu-iturria,

transduktore

elektroakustiko bat izan daiteke edo, bestela,
tresneria

elektroniko

bat:

adibidez,

soinu-erreproduzitzailea edo irrati-hartzailea.
Tratamendu
Soinu-iturriak

elektronikoaren
ematen

duen

etapa.
seinalearen

ezaugarriak irteera-etapara egokitzen ditu etapa
honek.

osatzen

zuzenki

duten

oinarrizko

elementuak honako hauek dira:
• Mikrofonoa. Mikrofonora heltzen den eta
eragiten dion soinu-energia energia elektriko
bihurtzen duen transduktore elektroakustikoa
da.
• CD

erreproduzitzailea.

CD

diskoak

erreproduzitzeko gai den irakurgailu optikoa

Irteera-etapa. Tratamendu-etapak egokitu duen
seinalea eraldatu egiten du etapa honek.
Normalean, bozgorailuek egiten dute lan hori,
nahiz eta, gaur egun, gero eta gehiago erabiltzen
diren metatze- eta erregistro-tresneriak.
Soinu-kate

audio-seinalearekiko

sinpleena

mikrofonoa

anplifikadoreari konektatua egoten da, eta
anplifikadorea bozgorailuei. Ikus 21. irudia.

da.
• Irrati-sintonizadorea.

Irrati-igorpen

elektrikoak jaso ditzakeen gailua da, bai AM
frekuentziak, bai FM frekuentziak.
• Besteak. Gaur egun asko daude, honako
hauek, esaterako: MP3 erreproduzitzailea,
TB-a, DVD-a, bideo-kamera, etc.
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erabiltzen dira:

3. Mikrofonoak

• Sentikortasuna

Aurretik aipatu bezala, mikrofonoa transduktore

• Fidagarritasuna

elektroakustikoa bat da, eta soinu-energia
energia elektriko bihurtzen du, jarraian, seinale

• Norabidetasuna

hori beste tresneria batean erregistratzeko,

• Barne inpedantzia

prozesatzeko, transmititzeko edo metatzeko,

• Tarte dinamikoa

hala beharko balitz.

• Inguru-zarata

Hainbat mikrofono mota dago, bakoitza bere
ezaugarriekin

eta

aplikazioaren

araberako

egokitasunarekin.

• Distortsioa

1. Sentikortasuna
Mikrofonoak jasotzen duen soinu-presioaren eta
bere irteeran sortzen duen tentsioaren arteko
erlazioa da sentikortasuna. Gainera, jakin
beharra

dago

fabrikatzaileak

1

kHz-eko

frekuentziarako zehazten duten mV/Pa unitatea
erabiltzen dela sentikortasuna neurtzeko.

. Mikrofonoen ezaugarri
teknikoak
Mikrofonoen ezaugarriak zehazterako orduan,
kontuan izan behar da zein aplikaziotan
erabiliko den bakoitza. Mikrofonoen artean
konparazioak egiteko honako parametroa hauek

Zenbat eta sentikortasun handiagoa izan, orduan
eta handiagoa da irteera-seinalea, eta, ondorioz,
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hobeto erantzungo du mikrofonoak seinale

mikrofonoren erantzun-kurbak:

txikien aurrean.
Sentikortasuna dB-etan ere adieraz daiteke,
betiere, erreferentziatzat 1 V/Pa hartzen bada,
honela:
S (dB)=20 log (

S
S ERREF

)=20 log(

S
)
1 V /Pa

Aldiz, sentikortasuna V/Pa unitatean jakin behar
bada, honela adieraziko da:
Mikrofono ideala entzumen-espektro osoan

S(V/Pa) = 10S(dB)/20
Ikus

dezagun

fabrikatzaile

adibide
batek

erantzun

bat.
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Demagun
mV/Pa-eko

merkatuan,

laua

duena

izaten

frekuentzia-tarte

sentikortasuna

gutxi

da;

baina,

zabal

batean

gorabehera

konstante

sentikortasuna duen mikrofono bat ekoizten

mantentzen duten mikrofonoak aurkitzen dira

duela. Lehenengo adierazpena erabiliz gero, eta

batik bat (ikus 2.4 irudian, 2 kurba). Mikrofono

dB-eko

horrek

gehienak tonu batzuetan beste batzuetan baino

-32 dB-eko sentikortasuna izango du; baina

sentikorragoak izaten dira (ikus 2.4 irudian, 3

sentikortasuna -53 dB-ekoa badu, mikrofono

eta 4 kurbak); eta, kalitate eskasekoak direnak,

horren, orduan,

berriz, frekuentzian erantzun irregularra ematen

emanez

gero,

mikrofono

sentikortasun baliokidea

2,2 mV/Pa-ekoa izango da.

dute.

2. Frekuentziarekiko erantzuna
Mikrofonoen
araberakoa

erantzuna
izaten

mikrofonoaren

denez,

erantzun-kurba

frekuentziaren
fabrikatzaileek
zein

den

adierazten dute. Zer da, ordea, erantzun-kurba
bat? Intentsitate berdineko baina frekuentzia
ezberdineko soinuak aditzean lortzen den
adierazpen grafikoa da.

3. Norabidetasuna
Soinu-eragilearen

hedatze-norabideak

eta

mikrofono-ardatzaren arteko aldaketek sortzen
duten sentikortasun aldaketari deitzen zaio
norabidetasuna. Mikrofono baten sentikortasun
erlatiboa soinu-uhinaren aditze-norabidearen
menpe dago, eta koordenatu polarren diagrama
bidez adierazten da. Ikus 2.5 irudian nola egiten

Ikus 2.4 irudia. Bertan ageri dira hainbat

den mikrofono baten diagrama polarra. Izan
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kontuan sentikortasunaren balio izendatua nola

• Norabide

bakarrekoa.

Mota

honetako

gutxitzen den adierazten duen diagrama izaten

mikrofonoek sentikortasun ona dute paretik

dela emaitza.

datozen soinuen aurrean. Aitzitik,

atzetik

datozen soinuak indargabetu egiten dituzte.
Aurreko
dituztenez,

soinuak
oso

bakarrik

egokiak

jasotzen

dira

ingurune

zaratatsuetan soinu-iturri bakarra jasotzeko.
Mota honetako mikrofonoak multzokatzeko
honako sailkapen hau egin daiteke:
Gainera, diagrama polarrak mikrofonoak bere

◦ Cardioidea.

Mikrofono

honen

kurbaren araberako sailkatzea ahalbidetzen du.

diagramak bihotz-itxura duelako hartzen du

Honako sailkapen hau, hain zuzen:

izen hori.

• Norabide orotakoa. Mikrofono mota honek

◦ Hipercardioidea.

Cardiodea

edozein norabidetan eta era uniformean

norabidetasun

jasotzen du soinua. Erantzun mota hau egokia

nagusian,

da soinua ingurune irekietan jasotzeko.

sentikortasuna ere handitu egiten duelako

• Norabide bikoa. Sentikortasun maximoa du
aurretik eta atzetik datozen soinuak jasotzeko
orduan,
datozenak

baina

txikiagoa

jasotzeko.

aldamenetik

Norabide

biko

zehatzagoa

baina

atzeko

du

baino
ardatz

soinuekiko

lortzen du zehaztasun hori. Oihartzun handia
dagoen lekuetan erabiltzen da, islatutako
seinalea errefusatzeko.
◦ Supercardiodea.

Norabide

biko

mikrofonoa egokia da aurrez aurre dauden bi

mikrofonoen eta mikrofono cardioidearen

hizlariren jarduna jasotzeko.

tarteko mikrofonoa da.

Ikus 2.8 irudian ageri da zeintzuk diren
mikrofono komertzial baten ezaugarriak:
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Inpedantziaren arabera, honako mikrofono mota
bi hauek daude:

• Inpedantzia altuko mikrofonoa. Mikrofono
mota honek irteera-inpedantzia handia izaten
du, 1 k baino handiagoa, eta, gainera,
tentsio-maila nahiko altua ematen du, 10 mV
eta 30 mV artekoa, hain zuzen. Transmisiolinean sortzen dituen galerak handiak direnez,
konexio-kable laburrak erabili behar izaten

4. Barne-inpedantzia

dira konexioetarako; kableak ez dira inoiz

Mikrofonoaren zirkuitu elektrikoaren baliokidea

10 m baino luzeagoak izan behar. Hori dela

tentsio-iturria eta barne-inpedantzia seriean

eta, gutxi erabiltzen da mikrofono mota hau.

duen zirkuitua da. Ikus 2.9 irudia. Garrantzitsua
da mikrofonoak tentsio egokiarekin konektatzea
dagokien

tresneriara.

Horregatik,

mikrofonoaren irteera-inpedantziak (Z0) ahalik
eta txikiena izan behar du, eta anplifikadorearen
sarrera-inpedantzia (ZANP) ahalik eta handiena.

• Inpedantzia

baxuko

mikrofonoa.

Mikrofonoak mota honen irteera-inpedantzia
100 W eta 600 W artean egoten da, eta tentsio
txikia (0,5 mV eta 2 mV artekoa) ematen
duen arren, konexio-kable luzeak erabili
daitezke (100 m artekoak).
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5. Inguru-zarata
Mikrofonoaren

6. Tarte dinamikoa

sarreran

dagoenean,

irteeran

elektrikoa

da

seinalerik

agertzen

inguru-zarata;

den

ez

Mikrofonoak sortzen dituen seinale elektrikoen

seinale

artean soinurik ahulena eta soinurik indartsuena

hau

da,

(distortsiorik gabekoa) egoten dira. Bi soinu

mikrofonoaren barne-osagaiek sortzen duten

horien

zarata termikoa izaten da.

dinamikoa deitzen zaio. Mikrofono baten tarte

Mikrofonoak

konparatzeko

zarata-maila

baliokidea deitzen den parametroa erabiltzen

presio mailen arteko erlazioari tarte

dinamikoa

140

dB

ingurukoa

izaten

da

normalean. Ikus 2.11 irudia.

da. Normalean, A hautatze-kurba erabiltzen da
datu hori neurtzeko, eta 10 eta 20 dB artean
egoten da.

7. Distortsioa
Dena den, izan kontuan zenbait fabrikatzailek
zarata-maila baliokidearen balioa seinale/zarata
erlazioaren bidez ematen dutela.

irteera-seinalea

Mikrofonoaren irteera-seinale erabilgarria eta
sortzen

duen

ez diren, seinaleak ebaluatzen ditu distortsioak.
Mikrofonoari seinalea aplikatzen zaionean,

Seinale/zarata erlazioa

mikrofonoak

Mikrofono-irteeran dauden, baina apropos sortu

inguru-zarata

erlazionatzen ditu seinale/zarata erlazioak (S/N)
edo SNR-ak (Signal Noise Ratio). Zenbat eta
S/N handiagoa izan, orduan eta babes hobea
zarataren aurka. Seinale/zarata erlazioaren balio
ohikoena 70 dB eta 80 dB artean egoten da.

berekoak

eta

izan

sarrera-seinalea

beharko

lirateke,

forma
baina,

errealitatean, ez da hala izaten. Irteeran beti
agertzen

dira

sarreran

frekuentzia-osagaiak.

ez

Ezberdintasun

zeuden
horri

distortsioa deitzen zaio, eta mikrofonoaren
ez-linealtasunak sortzen du.
Distortsioa ehunekotan adierazten da, eta batez
besteko

horrek

irteera-seinalearen

distortsio-mailaren eta seinale erabilgarriaren
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arteko erlazioa adierazten du. Distortsioa
THD (Total Harmonic Distortion)

balioarekin

adierazten da, eta, betiere, SPL presio zehatz
maximo batentzat zehaztua; balioa % 1 baino
txikiagoa izaten da.
Distortsioak

mikrofonoaren

irteera-seinale

maximoa mugatzen du; horregatik, distortsiorik
gabe ezarri daitekeen sarrera-soinuaren presio
maximoa zehazten dute fabrikatzaileek.
Adibidez,

mikrofono

baten

soinu-presio

1. Funtzionamenduaren araberako
mikrofonoa

maximoa 140 dB ingurukoa da, % 5eko THD

Erabilitako transduktore akustiko mekanikoak

baliorako. Horregatik, sarrera-soinuaren presioa

zehazten du mikrofonoaren norabidetasuna, eta

140 dB baino handiagoa bada, irteera-soinuak

ezaugarri horren arabera sailkatzeko aukera

gehiegizko distortsioa izango du.

eskaintzen du. Honela:
• Presio-mikrofonoa. Mikrofono mota honen
karkasa itxia da guztiz, eta kaxaren alboetako

. Mikrofono motak
Mikrofonoaren

batean

funtzionamenduan

bi

transduktorek hartzen dute parte. Ikus 2.12
irudia. Honako hauek, hain zuzen:

ezartzen

da

mintza.

Mintzaren

atzealdeak ingurune-presioa jasotzen du, eta
aurrealdeak

soinuak

presio-aldaketak.

Mintzaren

sortutako
bi

aldeetan

gertatzen diren presioen arteko diferentziak

Transduktore akustiko-mekanikoa (TAM).

sortzen du mintzaren mugimendua. Mota

Soinu-presioaren

honetako mikrofonoen erantzuna norabide

aldakuntzak

mintza-posizioaren aldakuntza bihurtzen ditu.

orotakoa da. Ikus 2.13 irudia.

Transduktore mekaniko-elektriko (TME).
Mintza-mugimenduak

irteerako

seinale

elektriko bihurtzen ditu. Esan beharra dago
seinale

horiek

erabilitako

transduktorearen

arabera sailkatzen direla.
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• Presio-gradientedun

mikrofonoa.

honetako mikrofonoa. Honako bi azpi mota

Karkasaren atzealdeak zulo irekiak izaten

hauek

ditu, eta mintzak bi aldeetako presio-

zintaduna.

diferentziagatik (gradiente) bibratu egiten du.
Mikrofono mota hau norabide bikoa da, eta
uhinek albotik eragiten dutenean efektua
baliogabea da ia.

daude:

mikrofono

dinamikoa

eta

• Mikrofono dinamikoa. Bobina mugikorreko
mikrofonoa ere deitzen da. Soinu-presioak
eraginda,

iman

iraunkorraren

gainean

mugitzen den bobinan, tentsio induzitua
sortzen da, eta tentsio horretan oinarritzen da
mikrofono mota honen funtzionamendua.
Barne-inpedantzia txikia izaten du (150  eta
600 

artekoa), eta frekuentzia-erantzuna

onargarria izaten da banda entzungarri osoan.
Aldiz,

beraren

sentikortasun

txikia

desabantaila bat izaten da, 1 mV/Pa eta
5 mV/Pa artekoa baita.
• Presiodun

eta

mikrofonoa.

presio

Aurreko

gradientedun
bi

mikrofonoen

ezaugarriak konbinatzen direnean lortzen da

Ikus 2.15 irudian zein den mikrofono honen

mikrofono mota hau.

itxura eta zein den dagokion zirkuitu baliokidea.

2. Erabilitako transduktorearen
araberako mikrofonoa
Transduktore mekaniko-elektrikoak mikrofonomintzaren

mugimendua

seinale

elektriko

bihurtzen du. Mota honetako mikrofonoak
honela sailka daitezke:
Elektromagnetikoa
Mintzaren mugimenduarekiko proportzionala
den

seinale

elektrikoa

elektromagnetikoan

sortzeko,

oinarritzen

indukzio
da

mota

• Zintadun mikrofonoa. Dinamikoak duen
funtzionamendu bera du mota honetako
mikrofonoak. Iman iraunkorraren poloen
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artean aluminiozko zinta-metalikoa kokatzen

Elektrostatikoa

da, eta zinta horrek mintzaren funtzioa

Energia elektrikoa metatzeko kondentsadoreen

betetzen du, eta presioaren araberako tentsioa

ahalmenean oinarritzen da mikrofono mota hau,

sortu. Iman iraunkorreko mikrofonoak baino

eta honako bi azpi mota hauek daude:

sentikortasun txikiagoa du batetik, eta,
bestetik, frekuentzia-erantzuna uniformea du
(50 Hz-etik 15.000 Hz-etara artekoa), eta,
gainera, norabide bikoa da. Bestalde, bere
barne-inpedantzia txikia da, eta, horregatik,
200 

inguruko

inpedantzia

lortzeko,

transformadore egokitzailea behar du. Esan
beharra dago oso garestia delako gutxi
erabiltzen dela.

• Kondentsadore-mikrofonoa.

Mikrofono

mota honek plaka paraleloko kondentsadore
laua du: plaketako bat finkoa da, eta bestea
soinu-uhina jasotzen duen mintz mugikorra.
Kondentsadorearen kapazitatea plaken arteko
distantziaren araberakoa da. Esan beharra
dago kondentsadoreak eta erresistentzia batek
tentsio-zatitzailea osatzen dutela, eta, hori
dela eta, erresistentziaren muturren arteko

Ikus 2.16 irudian bere benetako itxura eta

tentsioa kondentsadorearen kapazitatearen

zirkuitu baliokidea.

araberakoa izaten dela. Ikus 2.17 irudia.
Mikrofono
elikatze-iturria

mota

honek

behar

kanpoko

izaten

du

funtzionatzeko, eta seinalea daraman kable
bidez lortzen du elikadura hori. Horregatik,
fantasma-elikadura (phantom) deitzen zaio
elikatze modu horri. Elikadura horren balioak
9 V eta 48 V artean egoten dira, eta, esan
behar da mikrofonoak berak inpedantzia
baxuko aurreanplifikadorea izaten duela,
sentikortasun

handia

ahalbidetzen

diona

(20 mV/Pa eta 30 mV/Pa artekoa).
Mikrofono honen abantailak honako hauek
dira: frekuentzia-erantzun laua, sentikortasun
handia eta seinale/zarata (SNR) erlazio ona.
Desabantailak, aldiz, honako hauek: garestiak
dira, eta kanpoko elikaduraren beharra dute.
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Piezoelektrikoa
Mikrofono

mota

honek

material

piezoelektrikoen ezaugarriak ditu, hau da,
eragindako

presioaren

araberako

seinale

elektrikoa ematen du. Gainera, kuartzozko

• Electret

mikrofonoa.

Kondentsadore-mikrofonoak duen antzeko
funtzionamendua du mikrofono mota honek.
Electret mikrofonoaren berezitasuna da

•

plaka finkoa elektrikoki polarizatua dagoen

xaflak erabiltzen ditu. Esan beharra dago

polimero batez egina dagoela. Gainera,

irteera-inpedantzia

bestelako mikrofonoek baino sentikortasun

horregatik, transformadorea erabiltzen duela

txikiagoa du, eta frekuentzia baxuetan

inpedantzia egokitzeko. Mikrofono mota honen

erantzun eskasa ematen du.

frekuentzia-erantzuna eskasa da, eta ez da
erabiltzen

oso

grabazio

altua

duela,

profesionaletan.

eta,

Ikus

2.19 irudia.
Beste batzuk
Irteeran

tentsio-aldaketak

sortzen

dituen

edozein transduktore erabili daiteke mikrofono
batean.

Adibidez,

Horrelako

ikatzezko

mikrofonoetan

mikrofonoa.
ikatz-partikulaz

betetako kapsulak egoten dira, eta bertan
gertatzen
oinarritzen

diren
da

funtzionamendua.

erresistentzia
transduktore

aldaketetan
horren

Soinu-presioak

ikatz-partikulak konprimatzen edo askatzen
ditu, eta, ondorioz, kapsulak duen erresistentzia
aldatu egiten da. Erresistentzia-aldaketa hori
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bihurtzen

da,

kanpotik

1. Haririk gabeko

elikatutako tentsio-zatitzaile baten bidez. Mota
honetako mikrofonoek ez dute frekuentziaerantzun onik izaten, baina merkeak direnez,
asko erabiltzen dira telefonoetan eta atezain
automatikoetan. Ikus 2.20 irudia.

mikrofono-sistemak
Irrati-transmisioek jarraitzen duten eskema bera
jarraitzen

dute

mota

honetako

mikrofono-sistemek. Orokorrean, honako hiru
osagai

hauek

dituzte:

sarrera-iturria,

transmisorea eta hartzailea.
Sarrera-iturriak

transmisoreari

ematen

dio

seinalea, eta horrek hasiera-seinalea irratifrekuentziako

seinale

bihurtzen

du;

eta,

jarraian, antena batek ingurura hedatzen du
seinale hori, hartzailearen antenak jaso dezan;
eta

hartzaileak

berriz

bihurtzen

du

soinu-seinalea, ondoren, sistemara konektatua
Mikrofono mota bakoitzak bere sinboloa dauka.

dagoen

soinu-tresneriak

(anplifikadoreak,

Hona hemen zenbait adibide:

nahasgailuak eta abarrek) prozesa dezan.

2. Haririk gabeko soinu-sistemen
oinarrizko konfigurazioak
Igorlearen eta hartzailearen mugikortasunaren
arabera, honako lau konfigurazioa mota hauek
daude:
• Hartzaile

. Haririk gabeko soinu-sistemak
Tresneria

ezberdinen

erradioelektrikoa

egitea

arteko
ahalbidetzen

haririk gabeko soinu-sistemek.

lotura
dute

finkoa,

Halakoetan,
eramaten

du,

ahalbidetuz.
finko

igorle

transmisorea

erabiltzaileak

horrela

mugikortasuna

Hartzailea,

batean

mugikorra.

egoten

ordea,
da.

kokaleku

Hartzailearen

irteera-seinalea soinu-sistema, grabazio-ekipo
edo difusio-sistema batera bidaltzen da. Mota
honetako

mikrofonoen

konfigurazioa
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estandarra izaten da, eta ikuskizunetan gehien

soinu-sistema

erabiltzen dena.

transmisioa egiteko erabili daitezke.

• Hartzaile

mugikorra,

Halakoetan,

igorle

erabiltzaileak

finkoa.

eramaten

du

da.

Normalean,

sarrera-iturria

tresnerien

arteko

3. Igorle mugikorra eta hartzaile
finkoko haririk gabeko sistemak

hartzaile mugikorra, eta transmisorea finkoa
izaten

baten

Mota honetakoak dira gehien erabiltzen diren

da.

haririk gabeko sistemak; hartzaile finkoa eta

Konfigurazio mota hau hainbat sistemek

igorle mugikorra dutenak, hain zuzen. Gainera,

erabiltzen dute, esaterako, bat-bateko itzulpen

gehienetan,

hartzailea

zerbitzuek, In-Ear sistemek (wireless systems

mikrofonoa

izaten

for

mugikortasuna

erreprodukzio-sistema

in-ear

bat

izaten

monitor), IFB Berrelikadura

behar

haririk
da.

gabeko

Erabiltzaileak

duen

kasuetarako

Sistema Etengarriek (interruptible foldback

diseinatzen dira haririk gabeko mikrofonoak;

systems), etc.

izan ere, mikrofonoen kableak mugikortasuna
zailtzen dute, eta saihesteko sistema egokia da

•

honakoa. Ikus 2.22 irudia.

Esaterako, eszenatokian, musikari batek In-Ear
sistema erabiliko balu, jotzen ari den musika
entzungo luke, baina publikoak ezingo luke

Oinarrian, haririk gabeko sistema batek honako
hiru osagai hauek izaten ditu:
• Sarrera-iturria. Haririk gabeko mikrofonoa

musikariaren aurikularra ikusi.
Bestalde, IFB sistemak zuzeneko produkzioetan

edo beste soinu-ekipo bat izaten da.

erabiltzen dira, izan ere, sistema honekin

• Transmisorea. Sistema hauetan, gehienetan,

errealizadoreak aurkezlearekin komunikatzeko

irrati-emisore txiki batera eta antenara lotutako

ahalmena izango du, emisioa eten gabe.

mikrofono-kapsula bat erabiltzen da.

• Hartzaile mugikorra, igorle mugikorra. Bi

• Hartzailea. Antena batek haririk gabeko

elementuak dira eramangarriak, eta, beraz,

mikrofonoak bidali duen seinalea jasotzen du,

izenak

eta hartzaileak soinu-seinale bihurtzen du

dioen

erabiltzaileak

bezala,

mutur

bietako

mugikortasuna

dute.

berriz.

Normalean, sarrera-iturria mikrofonoa izaten
da, eta irteera-iturria, berriz, aurikularrak.
• Hartzaile finkoa, igorle finkoa. Sistema
hauei puntuz puntukoa deitzen zaie, eta
47

2. Kapitulua

Tresneria eta transduktore elektroakustikoak. Mikrofonoa

berean batzen ditu mikrofonoa, transmisorea,
bateria eta antena.
• Bi piezako sistema. Mikrofonoa aparteko
transmisio-sistemara batera konektatzen da,
alegia,

gerrikoan

daitekeen

edo

poltsikoan

transmisio-sistema

lotu
batera.

Ikus 2.24 irudia.

5. Tresneria transmisoreak
Soinu-seinalea

Halako mikrofonoak irrati-transmisore txiki
batera konektatzen dira, eta, transmisoreak,
laguntzaz,

seinale

bihurtzen dute, eta uhin elektromagnetiko

4. Haririk gabeko mikrofonoak

antenaren

irrati-frekuentziako

soinu-seinalea

uhin-elektromagnetiko bihurtzen du. Aipatu

moduan igortzen dute antena baten bidez.
Antena mikrofono barruan integratua egon
daiteke, edo, bestela, kable txiki baten itxura
izan dezake antenak.

beharra dago osagai elektronikoak pila bidez

Haririk gabeko mikrofonoen frekuentzia-banda

elikatzen direla.

estatuetako agintariek kudeatzen dute, alegia,
herrialde bakoitzak erabakitzen du frekuentziatartea,

irrati

edo

telebista

seinaleekin

interferentziarik egon ez dadin.

Haririk gabeko honako bi mikrofono mota
hauek daude:
• Eskuko

mikrofono

FM irrati-frekuentzietan (87 Mhz-108 MHz) lan
egiten duten mikrofonoak saltzen diren arren,

integratuak.

Multzo

FM irrati

arrunt

baten

bidez

jasotzeko,
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Tresneria eta transduktore elektroakustikoak. Mikrofonoa

(Cuadro

Nacional

de

esan beharra dago, zenbait modelotan, tresneria

Atribución de Frecuencias) zehazten dituen

bakarrak haririk gabeko hainbat mikrofonorekin

frekuentzia-bandatan

lan egin dezakeela.

lan

egiten

dute

mikrofono-modelo profesionalek.
Zerbitzu

horietan

aritzeko

banda

libreak

6. Interferentziak

– lizentziarik gabe lan egiteko balio duten

Haririk gabeko mikrofonoen arazorik handiena

bandak– honako hauek dira:

da interferentzia erradioelektrikoekiko duten

• 30 Mhz-tan

haririk

mikrofonoentzako

gabeko
interfaze

erradioelektrikoa. Hona hemen frekuentziabandak:

31,375-31,875 MHz;

37,725-37,975 MHz; 38,175-38,675 MHz.

seinaleak elektromagnetikoak direnez, beste
tresneria

elektronikoek

igortzen

dituzten

antzeko frekuentzien eragina izaten dute maiz;
alegia, oso sentikorrak dira interferentzien
aurrean.

• VHF interfaze erradioelektrikoa. Hona
hemen

sentikortasuna. Transmisoreak hedatzen dituen

frekuentzia-bandak:

Haririk gabeko transmisioen beste arazo bat
islapenak izaten dira. Ikus dezagun adibide bat.

174,0-174,4 MHz;

175,4-175,6 MHz;

176,2-176,4 MHz;

179,1-179,3 MHz;

Hartzaileak bi seinale jasotzen ditu, seinale

188,0-188,2 Mhz;

188,4-188,6 MHz;

zuzena (erabilgarria) eta hainbat objektutan

189,0-189,2 MHz;

189,8-190,0 MHz;

islatua datorrena. Bigarren seinale horrek,

191,8-192,0 MHz;

194,4-194,6 MHz.

islapenak alegia, jatorrizko seinaleari eragiten

• UHF interfaze erradioelektrikoa. Erabilera

dio. Ikus 2.25 irudia.

profesionaletarako, frekuentzia-banda honako
hau da: 863-865 MHz.
• 1.800 MHz interfaze erradioelektrikoa.
Erabilera
frekuentzia-banda

profesionaletarako,
honako

hau

da:

1.785-1800 MHz.

Atal biek, bai transmisoreak, bai hartzaileak,
frekuentzia berean lan egin behar dute. Gainera,

7. Haririk gabeko hartzaileak
Komunikazio

egoki

batek,

mikrofonoaren

irteera-seinale on bat eduki behar du, baina,
gainera, interferentzia gabeko seinaleak jaso
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behar

ditu

Tresneria eta transduktore elektroakustikoak. Mikrofonoa

hartzaileak.

Horretarako,

8. Haririk gabeko zenbait

interferentziak saihesteko, antenak ondo kokatu
behar izaten dira.

mikrofonoren erabilera
Aurretik esan bezala, mikrofonoek frekuentzia

Izan kontuan honako bi hartzaile mota hauek

zehatz batean transmititzen dute, baina, bada

daudela:

aukera

transmisio-kanala

konfiguratzeko,

• Hartzaile bakarrak atzealdean kokatutako

hainbat frekuentzia batera erabili nahi direnean.

antena bakarra dauka. Mota honetako

Berez hautaketa aurreratuak saihestu egiten du

hartzaileak arazoak izaten ditu transmisorea

base batek frekuentzia bereko bi mikrofonoen

mugimenduan dagoenean.

seinalea jasotzea.

• Hartzaile dualak bi antena erabiltzen ditu.

Hartzaile bakarra denean, badago aukera haririk

Hartzaile mota hau dibertsitate-printzipioan

gabeko

mikrofono

bat

baino

oinarritzen da; hau da, hartzaile-zirkuitu

erabiltzeko.

bikoitza dauka, zein automatikoki batetik

saihesteko mikrofono bakoitzak frekuentzia

bestera kommutatzen den, eta, horrela,

diferentean transmititzen du.

Halakoetan

gehiago

interferentziak

irrati-frekuentziako seinalerik onena lortzen
duen.

9. Beste osagai batzuk
Aurretik aipatu bezala, hiru dira oinarrizko
osagaiak (mikrofonoa, emisorea eta hartzailea),
Baldintza
mikrofonoak
transmititu

egokietan,

haririk

irrati-seinalea
dezake.

Hormak

gabeko

200 metrora
edota

beste

objekturen batzuk zeharkatu behar baditu,
distantzia hori gutxitu egiten da. Gainera,

baina

badaude

sistemaren

beste

osagai

ahalmenak

batzuk

handitzeko

ere,
balio

dutenak. Hona hemen horietako batzuk:
• Splitter-a, banatzaile pasiboa

soinu-moteltzea handia bada, zenbait hamarreko

• Antena-banatzailea

gutxi batzuetara murriztu daiteke.

• Antena-anplifikadorea
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Splitter-a

4 hartzailerentzat. Tresneria mota honek bi

Haririk gabeko hainbat mikrofonoren seinaleak
prozesatu behar direnean, Splitterra erabiliz

antena ditu aurrealdean, eta antena-seinaleak
4 hartzaileri banatzeko balio du. Gainera,
4 hartzaileentzat

gero, antena multzo bakarra erabili daiteke.

CA/CC elikadura

bakarra

erabili dezake.
Splitterrak antena bakoitzak bidaltzen duen
seinalea jaso eta bi hartzaile independenteetara

Horretaz

gain,

antenak

konektatzeko

bi

RF sarrera ditu antena-banatzaileak, eta bi

banatzen du. Ikus 2.28 irudia.

antena-irteera begiztan, beste banatzaile batzuk
konektatzeko.

Antenen

konexioak

TNC

(Threaded

Neil- Concelman) konektoreak erabiliz egiten
dira.

Konektore

Neil- Concelman)

horiek

BNC

konektorearen

(Bayonet
hariztatuko
Antena-anplifikadorea

bertsioa dira. 50 -eko inpedantzia dute, eta
frekuentzia-tarte

oso

zabalean

lan

egin

dezakete.

Haririk
hobetzeko

gabeko

mikrofonoen

erabiltzen

dira

irismena
antena-

anplifikadoreak. Ikus 2.30 irudia.

Antena-banatzailea
Hainbat haririk gabeko mikrofonoen seinalea
prozesatu behar denean, antena-banatzailea
erabiltzen da. Horrela, erradiofrekuentziako
seinalea antena multzo bakarraz jaso dezake,
eta, gero, dagokion hartzaileari banatu.
Splitterra ez bezala, antena-banatzailea osagai
aktiboa da, elikadura behar duelako.
2.29 irudiko

antena-banatzaileak,

UHF bandako
RF motako

4 hartzailerentzat

sarrera

bi

ditu,

esaterako,
balio

eta

du;

8 irteera
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anplifikadorea asetu egiten da tarteka. Aire-

. Mikrofonoen fenomenoak
Soinua jasotzeaz ari garenean, mikrofonoen
erabilerari lotutako hainbat efektu izan behar
dira kontuan. Hona hemen garrantzitsuenak:

kolpeak sortzen dira ezpainkariak (p, t, b) gogor
ahoskatzen direnean, eta, ondorioz, irteeran
asetasun-distortsioa agerrarazten dute.

•

Hurbiltasun-efektua

•

Bibrazio-zarata

2. Bibrazio-zarata

•

Larsen efektua

Mikrofonoaren
transmititzen

1. Hurbiltasun-efektua

gutxiago jasotzeko, soinu-iturritik ahalik eta
hurbilen egon behar du mikrofonoak –gehienbat
orotako

direnean

bibrazioak

gertatzen

da

bibrazio-zarata. Hori saihesteko bibrazioaren

Soinuaren kalitatea hobetzeko eta inguru-zarata

norabide

euskarriaren

mikrofonoak

erabiltzen

direnean– seinale/zarata erlazioa hobetu nahi

aurkako armazoia erabiltzen da, mikrofonoa
bere euskarritik mekanikoki isolatzen duen
tresna baten bidez.
Bestalde,

mikrofonoek

haizearen

aurkako

kapsulak ere erabiltzen dituzte. Ikus 2.32 irudia.

bada.

Norabide

biko

soinu-iturritik

edo
oso

orotako
gertu

mikrofonoak

kokatzen

badira

gertatzen da hurbiltasun-efektua. Fenomeno
horrek mikrofonoan gainkargak eragin ditzake,
irteeran

distortsioa

sortuz,

baldin

eta

irteera-maila altua bada (ikus 2.31 irudia). Hori
dela

eta,

aire

kolpeak

sortzen

direnean
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3. Akoplamendu akustikoa (Larsen

1. Konektoreak

efektua)

Mikrofonoak beste tresnerietara konektatzeko
soinua

konektore

estandarrak

erabiltzen

mikrofonoak berriz bueltan jasotzen duenean,

Esaterako,

normalean

mikrofono-kableek

berrelikadura

XLR izeneko

Bozgorailuak

igortzen
efektua

duen
sortzen

da,

eta

konektorea

erabiltzen

dira.
dute.

berrelikadura horrek eragiten dituen txistuak

Ikus 2.34 irudia.

dira akoplamendu akustikoaren ezaugarria.

Hala ere, badira 1/4 hazbeteko (0,63 cm)

Ikus 2.33 irudia. Mikrofonoak jasotzen dituen

Jack konektorea

soinuak anplifikatu egiten dira, eta soinu horiek

Ikus 2.35 irudia.

bozgorailuetatik

irteten

direnean,

erabiltzen

dutenak

ere.

hasieran

baino maila altuagoa izaten dute.

Normalean, akoplamendu hori saihestu daiteke
anplifikadorearen bolumen-kontrolari eraginez;
edo mikrofonoaren norabidea aldatuz.

. Mikrofonoen konexioa
Mikrofonoak hurrengo etapara konektatzeko
konexio-kableak,

eta

haiei

dagozkien

2. Fantasma-elikadura

konektoreak erabiltzen dira. Gainera, ez ahaztu

Zenbait mikrofonok elikatze-iturria behar dute

zenbait mikrofonok elikadura ere behar izaten

haien osagai aktiboentzat, eta energia hori

duela.

barne-bateria batetik hartzen dute. Hala ere,
elikatzeko modurik ohikoena honako hau izaten
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da: behar den tentsio elektrikoa seinalea doan
kable bidez ematea, hau da, bide beretik
ekartzea seinalea eta elikadura. Elikadura mota
horri fantasma-elikadura deitzen zaio.
Kondentsadoreko

mikrofono

gehienek

fantasma-elikadura behar dute funtzionatzeko.
Aitzitik, mikrofono dinamikoek ez dute behar
energia mota hau baina egia da kalterik ere ez
diela egiten fantasma-elikadurak.
Hala

ere,

adi

ibili,

izan

ere,

bada

fantasma-elikadura onartzen ez duen mikrofono
motarik ere: mikrofono zintadunak, esaterako,
izorratu egiten dira elikadura mota hau erabiliz
gero.
Ikus 2.36 irudian

mikrofonoaren

aldean

kokatzen den zirkuitu elektrikoa.
Aldiz, ikus 2.38 irudian, nola ematen zaion
energia elektrikoa mikrofonoari, 3.400 -eko
erresistentzia bakarraz, eta transformadorearen
erdiko hargunea erabiliz.

Anplifikadorearen aldean bi zirkuitu erabiltzen
dira.

Ikus

2.37 irudian, esaterako,

nola

erabiltzen diren 6.800 -eko erresistentzia bi,
+48 V-eko elikadura lortzeko.
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2.5. Zein da hurbiltasun-efektua saihesteko

. Ariketak
2.1. Esan ondoko soinu-iturrietatik zein erabili

distantzia egokiena?
a) 5 cm

daitekeen soinu-katean.
a) Mikrofonoa

b) 10 cm

b) CD erreproduzitzailea

c) 20 cm

c) Irrati-sintonizadorea

d) 50 cm
2.6. Zein

d) Denak
2.2. Zein fenomenok sortzen du bozgorailu eta

motako

transduktore

elektriko erabiltzen da mikrofono dinamikoan?
a) Elektromagnetikoa

mikrofonoen arteko akoplamendua?
a) Hurbiltasun efektuak

b) Elektrostatikoa

b) Poping-ak

c) Piezoelektrikoa

c) Larsen efektuak

d) Horietako bat ere ez
2.7. Zein gailuk ahalbidetzen du antena multzo

d) Bibrazio-zaratak
2.3. Zein da berrelikadura akustikoa saihesteko
mikrofonorik egokiena?

eta hainbat hartzaileri banatzea?

b) Antena-banatzaileak

b) Norabide bikoa

c) Antena-anplifikadoreak

c) Norabide bakarrekoa

d) a eta b erantzunak dira zuzenak

d) Horietako bat ere ez
inpedantzia

bakarrarekin irrati-frekuentziako seinalea jaso

a) Splitterak

a) Norabide orotakoa

2.4. Zein

mekaniko-

aurkezten

inpedantzia baxuko mikrofonoek?
a) 50 W baino gutxiago

dute

2.8. Zein

da

elikadura-fantasmaren

ohiko

balioa?
a) + 48 V CC
b) + 48 V CA

b) 100 W eta 600 W artean
c) 1 kW eta 10 kW artean

c) + 5 V CC
d) + 5 V CA

d) 10 kW baino gehiago
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2.9. Zein mikrofonok behar du elikadurafantasma?
a) Dinamikoak
b) Kondentsadoredunak
c) Zintadunak
d) Aurreko guztiek
2.10. Zein konektore mota erabiltzen dute
mikrofono profesionalek?
a) XLR-a
b) RCA-a
c) Jack konektorea
d) CINCH-a
2.11. Zein

konponbidek

saihesten

du

Larsen efektua?
a) Mikrofonoa bozgorailuen eraginpean
ezartzeak
b) Mikrofonoa bozgorailuen eraginetik at
ezartzeak
c) Norabide

orotako

mikrofonoa

erabiltzeak
d) Horietako bat ere ez
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. Tresneria eta transduktore elektroakustikoak:
Anplifikadoreak eta bozgorailuak
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. Anplifikadorea
Soinu-sistema
etapako

batean

elementurik

. Anplifikadoreen ezaugarri
seinaleak

tratatzeko

garrantzitsuena

da

anplifikadorea. Bere funtzioa sarreran duen
seinalearen maila handitzea izaten da, betiere

teknikoak
Anplifikadorearen kalitatea ezaugarri teknikoen
menpe egoten da. Ezaugarri garrantzitsuenak
honako hauek dira:

seinalearen ezaugarriak aldatu gabe; eta, behin
seinalea handitutakoan, seinalea ondoko etapara
bidaltzen du. Esan, normalean, bozgorailuak
izaten direla hurrengo etapako elementuak.
Aplikazioaren arabera, anplifikadoreek honako
ezaugarri

hauek

izan

• Irabaziak
• Distortsioa
• Irteera-potentzia
• Frekuentzia-erantzuna

ditzakete:

irteera-potentzia, sarrera eta irteera mota edota
soinua kontrolatzeko agintea. Ikus 3.1 irudia

• Sentikortasuna
• Inpedantzia
• Seinale/zarata erlazioa
• Diafonia

1. Irabazia
Irabaziak G (Gain) irteera-potentzia (Po) eta
sarrera-potentziaren (Pi) erlazioa adierazten du,
eta dB-etan neurtzen da. Honela adierazten da:
G=

Po
Pi

;

G(dB)=10 log

Po
Pi

2. Irteera-potentzia
Anplifikadore

baten

irteera-potentziak (Po)

anplifikadoreak bozgorailuei eman diezaiekeen
potentzia elektrikoa zehazten du, betiere,
3.1 Irudia

seinaleak distortsiorik jasan gabe eta tresneria
hondatu gabe.
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esanda, THD-a handitu egiten da potentzia
handitzen den heinean.
Zenbait fabrikatzailek anplifikadoreen irteerapotentzia izendatua adierazteaz gain, puntako
potentzia

ere

adierazten

dute.

Adibidez,

4 W-eko kargarako 100 W ematen baditu,
4 W-eko bozgorailura konektatzen denean,
100 W emango ditu.
Aldiz, anplifikadorea 8 W-eko bozgorailura
konektatzen bada, horrek intentsitate gutxiago
eskatuko du, inpedantzia handiagoa delako, eta ,
beraz, potentzia gutxiago emango du –Thevenin
teorema aplikatuz gero, 88 W ematen dituela
Irteera-potentzia adierazteko hainbat modu
daude, baina, tresnerien potentzia-izendatua
adierazteko orduan, ohikoena RMS-a (Root
Mean Square) edo potentzia-efikaza da.

kalkulatu daiteke egoera zehatz horretan–.
Bestalde, inpedantzia txikiagoko bozgorailu bat
konektatzen denean, arazo bat edo beste sor
daiteke.

2 W-eko

bozgorailua

anplifikadoreak

intentsitate

Adibidez,

Gainera, potentzia horri potentzia jarraitua ere

konektatzean,

deitzen zaio. Izan ere, anplifikadore batek modu

gehiago eman behar du, eta hondatu egin

etengabean eman dezakeen potentzia mota da

daiteke.

hori, betiere, aurretik aipatutako inpedantzia
horretan.

3. Frekuentzia-erantzuna

Anplifikadore baten irteera-potentzia aldatu

Anplifikadorearen

egiten

frekuentzia

da

konektatutako

bozgorailuaren

funtzionamenduko

guztietan,

eta

adierazten

du

inpedantziaren arabera. Potentzia izendatuaren

irteera-seinaleen

kalkuluak ematen duen datua osoko distortsio

frekuentzia-erantzunak. Erantzun hori zenbat

harmonikoaren

eta lauagoa izan, orduan eta hobea izango da

maila

(Total

Harmonic

Distortion THD) jakin batzuetan oinarritzen da.

erlazioa

sarrera-

anplifikadorea.

Izan kontuan, anplifikadorearen distortsioak
potentzia mugatzen duela. Beste modu batera

59

3. Kapitulua

Tresneria eta transduktore elektroakustikoak. Anplifikadoreak eta bozgorailuak

Ikus 3.3 irudian, fabrikatzaileek zein grafiko

4. Distortsioa

mota erabiltzen duten tresnerien frekuentzia-

Sarrerako

erantzuna adierazteko. Hala ere, normalean,

anplifikadore baten irteeran dauden, baina

erantzun idealarekiko anplifikadoreak ± 3 dB

apropos

baino gorabehera txikiagoak izaten dituen

ebaluatzen duen parametroa da distortsioa.

frekuentzia-tartea adierazi behar du adierazpen

Egoerarik

horrek, zenbakizko datu batekin. Anplifikadore

sarrera-seinalea

batek,

espektro-entzungarriaren

anplifikatu ondoren, irteera-seinalea bera bada

(20-20.000 Hz) frekuentzia-tartea erreproduzitu

ere, magnitudearen balioa handiagoa izaten da.

behar du.

Aldiz, praktikan, anplifikadoreek, nahi ez diren

gutxienez,

Anplifikadore

baten

frekuentzia-erantzuna

seinalearekin
sortu

ez

diren,

onenean,

alderatuta,
seinaleen

maila

anplifikadoreak

anplifikatzen

du,

eta,

seinaleak sortzen dituzte. Ikus 3.4 irudia.

lineala ez bada, anplitudean distortsioa agertzen

Horregatik, sortzen diren distortsio motak

da, anplifikadorearen irabazia diferentea delako

honako modu honetan sailkatzen dira:

frekuentzia

bakoitzerako.

Distortsio

distortsio lineala deitzen zaio.

horri

• Osoko distortsioa harmonikoa (THD total
harmonic

distortion).

Anplifikadorearen

irteeran sarrera-seinale anplifikatua ageri da,
baina, gainera, balio txikiko harmoniko
batzuk ere agertzen dira. Fabrikatzaileek
osoko

distortsio

harmonikoa

zehazteko

orduan, non edo zertarako zehaztu behar den
izaten

dute

kontuan.

Adibidez,

proba-

60

3. Kapitulua

Tresneria eta transduktore elektroakustikoak. Anplifikadoreak eta bozgorailuak

frekuentzia baterako zehaztu dezakete THD-a

S/N parametroaren kalkulua egiteko honako bi

(% 0,001etik 1 kHz-era), edo frekuentzia-

elementu hauen arteko diferentzia izan behar da

banda osorako –kasu horretan jasotako

kontuan: irteera-seinalea, tresneria

eskasena ematen dute: %0,01 20-20 kHz-

izendatuan lanean ari denean; eta, baldintza

erako, 8 Ω-eko kargan–. Balio tipikoak %1

berean

baino zatia beherago egoten dira, eta irteera-

seinalerik ez dagoenean. Ikus 3.5 irudia.

potentziarekin batera handitzen doaz.
• Intermodulazio-distortsioa

(IMD

irteeran

dagoen

potentzia-

zarata,

sarreran

Normalean, S/N erlazioa ebaluatzeko orduan,
inter-

1 kHz-eko frekuentzia izaten da kontuan baina,

modullation distortion). Distortsio mota hau

egia

anplifikadorearen

frekuentziak har ditzaketela kontuan kalkulua

ezberdinak

sarreran

daudenean

Anplifikadorearen

frekuentzia
agertzen

elementu

aktibo

da

fabrikatzaileek

banda

osoko

da.

egiteko. Horrelakoetan, S/N erlazioaren baliorik

ez-

txarrena ematen dute.

linealek (diodoak, transistoreak, etc.) eragiten
dute sarreran ez zeuden frekuentziak irteeran
agertzea.
• Asetasun-distortsioa.

Irteera-potentzia

maximora heltzean, seinaleek jasaten duten
ebakidurak sortzen duen distortsioa da.
Distortsio mota hau gertatzearen arrazoia da
irteera-seinaleak ezin duela hartu elikatzeiturriak ematen duen tentsio-maila baino
balio altuagorik. Distortsio mota

horri

clipping deitzen zaio.

6. Sentikortasuna

5. Seinale/zarata erlazioa

Irteeran potentzia maximoa sortzeko gai den

Dezibeletan emandako irteera-seinalearen eta

sarrera-seinalearen gutxieneko maila adierazten

zarata-mailaren

du sentikortasunak, betiere, fabrikatzaileek

arteko

diferentzia

da

seinale/zarata erlazioa. Parametro hori zenbat

adierazten

duen

karga

zehatz

horretan.

eta handiagoa izan, orduan eta zarata gutxiago

Sentikortasunak adierazitako maila gainditzen

sortuko du anplifikadoreak, eta hobea izango da

bada, irteeran asetasun-efektua sortuko da, eta

soinu-kalitatea.

seinalearen distortsioa agertuko.
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Anplifikadorearen
motaren

sentikortasuna

araberakoa

izaten

da.

mikrofono-sarreraren

sarrera

sarrera-inpedantzia; zenbat eta handiagoa izan,

Adibidez,

orduan eta hobe. Ikus 3.6 irudian zeintzuk diren

sentikortasuna

ohiko balio tipikoak.

linea-sarrerarena baino txikiagoa izaten da;

Irteera-inpedantzia

beraz, zenbat eta balio txikiagoa izan, orduan
Anplifikadorearen irteera-potentzia maximoa

eta sentikortasun handiagoa izango du.

karga-inpedantzia
Irteeran

7. Inpedantzia
Soinu-katean

dauden

tresnerien

arteko

akoplamendua egokia izan dadin, beharrezkoak
dira

honako

bi

anplifikadorearen

parametro

hauek:

sarrera-inpedantzia

eta

irteera-inpedantzia (ikus 3.6 irudia)

minimoak

konektatzen

diren

zehazten

du.

bozgorailuen

inpedantzia txikia izaten da, 4 Ω eta 8 Ω
ingurukoa.

Bestalde,

maximoa

izan

tentsio-transferentzia

dadin,

anplifikadorearen

irteera-inpedantziak oso txikia izan behar du,
0,2 Ω ingurukoa, hain zuzen.
Adi! Ez da inoiz elkar konektatu behar

Sarrera-inpedantzia

anplifikadorea

eta

bere

irteera-inpedantzia

Soinu-iturriaren eta anplifikadorearen arteko

baino inpedantzia txikiagoko bozgorailurik;

tentsio-egokitzapena

anplifikadorearen irteera-etapa gainkargatu eta

ona

izan

dadin,

anplifikadorearen sarrera-inpedantziak handia

izorratu daitekeelako.

izan behar du.
Orokorrean, anplifikadoreek hainbat sarrera

8. Diafonia

mota izaten dituzte soinu-iturri diferenteetara

Soinu-kanal

egokitzeko (phono, mikro, CD, kasete, etc.).

sistemetan agertzen da diafonia, adibidez,
estereoetan.

bat

baino

Teorian,

gehiago

soinu-kanal

dituzten
bakoitza

independentea da, baina errealitatea da kanal
bateko seinaleak beste baten irteeran eragiten
duela.
Diafonia

neurtzeko

bi

kanaletako

batean

proba-seinale bat ezartzen da, bestean ezer ez
dagoenean. Irteera bien arteko diferentziak
ezartzen du anplifikadorearen diafonia, dB-etan
Soinu-iturritik

anplifikadorera

pasako

den

seinale-maila

zehazteko

inportantea

da

Ikus 3.7 irudia.
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ahalik

eta

inerteena

izan

dadin.

Erreproduzitu behar dituen frekuentzien,
norabidetasunaren

eta

bozgorailuaren

potentziaren araberakoa da bere itxura.
Normalean, borobila edo eliptikoa izaten da.
• Kanpaia.

Bozgorailuaren

elementuen

euskarria da, eta kaxara lotzeko elementua

. Bozgorailua

ere bada, beharrezkoa denean.
Aplikatzen zaion seinale elektrikoa seinale
akustiko bihurtzen duen gailu elektroakustikoa
da bozgorailua. Normalean, anplifikadorearen
irteeran

konektatzen

da,

soinu-iturriak

emandako seinalea erreproduzitzeko.

• Iman

iraunkorra.

Eremu

magnetiko

konstantea sortzeko ardura duen elementu
ferromagnetikoa da.
• Uztarria. Iman iraunkor bat da, eta
bozgorailuen barruan kokatua dago.

1. Bozgorailuaren
funtzionamenduaren oinarria
Bozgorailu mota asko dagoen arren, gaur egun,
gehien erabiltzen dena bozgorailu dinamikoa da
(ikus 3.8 irudia), eta honako elementu hauekin
osatua dago:
• Konoa. Diafragma ere deitzen zaio, eta
material haritsuz eta arinaz egina dago,

• Bobina mugikorra. Hodi zilindrikoan
muntatuta dagoen harilkatua da.
• Armiarma.

Bobina

mugikorra

iman

iraunkorraren burdin tartean kokatzen den
elementua da, eta marruskadura saihesteko
balio du.
• Babes-estalkia.

Zirkuitu

magnetikoa

hautsetik eta beste eragileetatik babesten du.
• Konexio-terminalak.
kanpaian

kokatuta

Bozgorailuaren

daude,

eta

bobina

mugikorraren konexio-borneak bi harirekin
lotzen dituzte.
Seinalerik ez badago, bozgorailuaren bobina
etenaldian egoten da. Aldiz, seinale elektrikoa
aplikatzen

zaionean,

anplitudearekiko

eta

polaritatearekiko proportzionala den eremu
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agertzen

da.

Horrela,

iman

beste

potentzia (P)

batzuekin

kitzikatzen

iraunkorrak sortzen duen eremu magnetikoak

denean, zein soinu-presio ematen duen jakin

bobina erakarri eta aldarazi egiten du, eta

beharra izaten da. Presioa-maila hori honako

horrek aplikatutako korrontearen araberako

adierazpenaz ebaluatu daiteke:

bobinaren

bibrazioa

sortzen

du.

Bobina

L (dB) = S (dB/W/m) + 10 log P (W)

armiarmara lotuta egoten denez, eta armiarma
konora, bobinaren bibrazioak konora hedatzen
dira, airean konpresioak eta dilatazioak sortuz;

non

10log P(W)

terminoak

igoera-maila

adierazten duen, bozgorailuari aplikatzen zaion
potentzia elektrikoa handitzen denean.

alegia, soinu-presioaren uhinak sortuz.

Gainera, ziurtatu daiteke potentzia elektrikoa

2. Bozgorailuen ezaugarri teknikoak

bikoizten den bakoitzean, soinu-presioa 3 dB

Ezaugarri inportanteenak honako hauek dira:

igotzen dela.

sentikortasuna,

Ikus 3.10 irudiko adibidea.

frekuentzia-erantzuna,

inpedantzia,

potentzia,

distortsioa,

norabidetasuna eta errendimendua.

3. Sentikortasuna
Sentikortasunak (S) bozgorailuak sortzen duen
soinu-presioaren maila (L) zehazten du, bere
ardatzetik 1 m-ra dagoenean, eta 1 W-eko
potentziaz

elikatzen

denean.

Horregatik,

sentikortasunaren unitatea dB/W/m da.

zehatz

batekin

eta

1 m-ko

distantziara.
Bozgorailu
soinu-presio
bozgorailuak

maila,

aurrez

zehaztutako potentziara eta distantziara
Soinu-presioa 1 m-ra zein den ezagutu ondoren,

Soinu-presioaren maila, zehaztutako
potentzia

Soinu-presioaren

interesgarria

izan

handiagoetara

sortzen

daiteke
den

distantzia
soinu-presioa

ezagutzea. Dagoeneko 1. kapituluan aipatu den
baten

sentikortasunak (S)

ematen
1 W-eko

duen

zehazten

potentzia

zein

bezala, soinu-iturri puntualetan soinu-presioa

du,

6 dB gutxitzen da distantzia bikoizten den

zehatza

bakoitzean.

duenean. Hala ere, izan kontuan, normalean,

Bozgorailutik 1 m ez den d distantzia bateko

bozgorailuaren potentzia izendatua 1 W baino

soinu-presioa ezagutu nahi denean, honako

altuagoa izaten dela. Horregatik, bozgorailua

adierazpen hau erabiltzen da:
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L(dB) = S(dB/W/m) – 20log d(m) + 10log P(W)

entzungarri

Adibidez, S = 91 dB/W/m duen bozgorailuak,

bozgorailuaren kalitatearen menpe egoten da

8 W-eko potentziaz eta 4 m-ko distantziara,

kurba.

88 dB-eko

soinu-presioa

emango

du;

osoan,

baina

egia

esan,

eta

16 m-ra 76 dB. Aldiz, potentzia 1W bada,
4 m-ra 79 dB emango du, eta 16 m-ra 67 dB.
Ikus 3.11 irudia.

5. Potentzia
Bozgorailuaren potentziak (P) aplikatuko zaion
denbora-unitateko energia-kantitatea adierazten
du, betiere distortsio gabe edota bozgorailua
Distantzia

handitzen

denean

ere

soinu-presioaren galera handia izan daiteke.
Ikus 3.12 irudia.

hondatu gabe dagoenean. Honako espezifikazio
diferente hauek izaten ditu:
• Potentzia izendatua. Kalterik jasan gabe,

4. Frekuentzia-erantzuna

jarraian

jasan

dezakeen

potentzia

da.

Bozgorailuen fabrikatzaileek frekuentziarekiko

erabiltzen

portaera adierazten duen grafikoa ematen dute.

RMS (Root Mean Square) potentzia deitzen

Potentzia hau neurtzeko potentzia efikaza
da.

Zenbait

fabrikatzailek

diote.
• Puntako potentzia maximoa. Oso denbora
tarte txikian, bozgorailuak tarteka jasan
dezakeen
Ikus 3.13 irudia. Kurba horren adierazpena
bozgorailuaren frekuentzia-erantzuna da. Kurba

potentzia

da

hau.

Aplikatu

daitekeen seinalearen puntako balioari lotua
dago.

horrek uniformea izan beharko luke espektro
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dagoenean, bozgorailua ez da operatiboa.

6. Inpedantzia
Korronte

alternoaren

intentsitatea

iragaten

denean sortzen den oposizioa adierazten du
inpedantziak. Ohmetan (Ω) neurtzen da,

eta

anplifikadorearentzako karga adierazten du.
Inpedantzia

bobinaren

zati

Bozgorailuaren

inpedantzia

korronte

zuzenean (f = 0 Hz) polimetroaz neurtzen da.
Honako

taula

honek

adierazten

du

R erresistentziak eta beraren Z inpedantzia
izendatuaren arteko erlazioa:

induktiboaren

(erreaktantzia) eta bobinaren erresistentziaren
konbinazioa da. Ikus 3.14 irudia.

• Erresonantzia-frekuentzian, bozgorailuaren
inpedantziak punta (B) agertzen du. Gainera,
frekuentzia

hau

menpe

eta, inpedantziaren balioa aldatu egingo da

mekanikoak bibratzen duten frekuentzia da.

arabera.

Horregatik,

fabrikatzaileek inpedantziaren kurba-ezaugarria
ematen dute, bertan inpedantzia izendatua
markatuz.

eta

eraikitzaileen

Bozgorailuaren bobinaren erreaktantzia dela
frekuentziaren

dago,

ezaugarri

bozgorailuen

• Erresonantzia-frekuentzia
handiagoak

diren

osagai

baino
frekuentzietan

inpedantzia txikitu egiten da, eta konstante
mantentzen da frekuentzia-tarte batean (C).
Bozgorailuen

inpedantzia

izendatu

normalizatuak honako hauek dira 2Ω , 4Ω,
6Ω , 8Ω, 16 Ω eta 32 Ω.
• Frekuentzia

batetik

handituz

joango

aurrera,
da,

inpedantzia
bobinaren

induktantziaren (D) eragina dela eta.
Ikus

3.15 irudian

zeintzuk diren

kurba-

ezaugarrian agertzen diren zona diferenteak.
• Frekuentzia
erresonantzia-frekuentziaren

7. Estaldura-angelua
Bozgorailuek

ez

dute

berdin

irradiatzen

baxuetan (A),

norabide guztietan. Diagrama polar baten bidez

azpitik

adierazi daiteke bozgorailuaren irradiazioa.
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Esaterako 4.16 irudian ageri dira bozgorailu

handiagoa. Izan ere, horma eta beste oztopo

baten irradiazio-kurbak. Frekuentzia altuak

batzuetan

(soinu

ulergarritasuna kaltetuko lukete.

agudoak)

erreproduzitzen

direnean,

sor

daitezkeen

islapenek

frekuentzia baxuetan (grabeak) erreproduzitzen
direnean baino norabidetasun hobea dute.

8. Errendimendua
Irradiatutako

potentzia

akustikoa

eta

bozgorailuari sarreran aplikatutako potentzia
elektrikoaren arteko erlazioa adierazten du
errendimenduak (h), ehunekotan. Honela:
h = PAKUSTIKOA /PELEKTRIKOA . 100
Bozgorailuen errendimendua oso baxua izaten
da, aplikatutako potentziaren zati handia bero
Bozgorailu

baten

estaldura-angelua

bozgorailuaren ardatzeko sentikortasuna baino
6 dB txikiagoa izaten da. Normalean, irradiazio
horizontal eta bertikalaren diagramak berdinak

eran galtzen delako. Errendimendu tipikoak
% 1 eta % 5 artean egoten dira.

9. Distortsioa

izaten dira. Hala ere, izan kontuan bozina eta

Bozgorailuari

aplikatutako

zutabe akustikoen kasuan diferenteak izaten

benetan erreproduzitutakoen arteko diferentzia

direla diagrama horiek. Ikus 3.17 irudia.

adierazten

du

seinaleak

distortsioak.

eta

Distortsioa

sortzearen arrazoiak asko dira, baina batez ere
honako hauek aipa daitezke: eremu magnetikoa
uniformea ez izatea, konoaren suspentsio
ez-lineala, eta beste hainbat faktore mekaniko.
Distortsioa handitu egiten da potentziarekin eta
frekuentzia baxuekin.

Bozgorailu

baten

estaldura-angelu

horizontalak (aH) ez du sekula izan behar
audientzia estaltzeko behar den estaldura baino
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gertatzen dela. Sarrerako seinale elektrikoak

. Bozgorailu motak
Irizpide

diferenteak

daude

bozgorailuak

sailkatzeko:

mugikorrean

eragiten

du,

eta,

ondorioz, eremu magnetiko bat sortzen da,
zeina seinale elektrikoaren arabera noranzkoa

• Funtzionamendu-oinarria:

aldatzen duen. Eremu horrek eta iman
iraunkorrak sortzen duen eremu magnetikoak

- Elektrodinamikoak

elkarri eragiten diote. Elkarreragin horrek

- Elektrostatikoak

bobina mugikorraren eta berarekin doan

- Piezoelektrikoak
•

bobina

mintzaren

erakartze-

aldaratze-mugimenduak

Irradiazio ingurunera akoplatzea:

eta

sortzen

ditu,

inguruan airea konprimatuz eta dilatatuz, eta,
- Irradiazio zuzena

ondorioz, soinu-uhinak sortuz. Frekuentzia

- Zeharkako irradiazioa
•

altuetan

Frekuentzia-tartea.
- Behe-frekuentzia: woofer

efizientzia

txikia

mintzaren

tamaina

Horregatik

sortu

bozgorailuak

eta

ziren

izaten

dute,

pisuagatik.
soinu

altuen

(tweeter),

funtzionamendu-oinarria berdina da, baina

- Frekuentzia ertainak: squawker

mintzaren tamaina oso txikia da. Ikus

- Frekuentzia altuak: tweeter

3.18 irudian bi bozgorailu, bata frekuentzia
baxukoa eta bestea frekuentzia altukoa.

1. Funtzionamendu-oinarriaren
araberako bozgorailu motak
Bozgorailuen funtzionamendu-oinarria kontuan
izanda, erabiltzen duten transduktore elektrikomekanikoaren arabera sailkatzen dira:
• Bozgorailu elektrodinamikoa edo bobina
mugikorrekoa.

Bobina

mugikorra

eta

mintzaren mugimendu bateratuan oinarritzen
da bozgorailu mota hau, eta izan kontuan
mugimendu bateratu hori iman iraunkor batek
sortzen duen eremu magnetikoaren barruan
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Erdiko plaka elektrikoki kargatua egoten da,
eta diafragma baten lana egiten du, hau da,
mugitu egiten da alboko plaka bien karga
• Bozgorailu

elektrostatikoa

kondentsadore-bozgorailua.

edo
Bozgorailu

elektrostatikoak hiru plaka paralelo izaten
ditu. Erdikoa mugikorra da, eta alboko biek
sortzen

duten

eremu

elektrikoan

dago

kokatuta. Ikus 3.19 irudian nolakoa den
bozgorailu mota honen funtzionamenduoinarria.

elektrostatikoa

aldatzen

denean.

Diafragmaren

bibrazioek

frekuentzia-entzungarriaren seinaleak sortzen
dituzte.

Bozgorailu

mota

honek

frekuentzia-erantzun zabala eta laua du tarte
entzungarrian
gainera,

lan

egiten

dinamikoek

duenean,
baino

eta,

distortsio

gutxiago sortzen dute. Badute, ordea, zenbait
eragozpen:

prezioa,

hauskortasuna

eta

ingurugiroaren baldintzekiko sentikortasuna,
besteak beste.
• Bozgorailu

piezoelektrikoa.

Bozgorailu

piezoelektrikoak mikrofono piezoelektrikoen
osagarriak

dira.

Seinale

elektrikoa

aplikatzerakoan bibratzen duten material
piezoelektrikoz
poliesterrez

eginak
edo

daude,

zeramikaz.

adibidez,
Haien
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errendimendua altua da, baina tamaina
txikikoak direnez, irradiazio azalera txikia
izaten dute. Horregatik, frekuentzia altuko
bozgorailuak

(tweeter-ak)

fabrikatzeko

erabiltzen dira.

3. Frekuentzia-tartearen araberako
bozgorailu motak
Erreproduzitu
kontuan

dezaketen

izanda

frekuentzia-tartea

sailkatzen

dira

honako

bozgorailu hauek:

2. Irradiazio-ingurunera akoplatzen
diren bozgorailu-motak
Erabiltzen

duten

• Baxuen bozgorailua (woofer). Tonu baxuak
erreproduzitzeko

transduktore

mekaniko-akustikoaren arabera sailkatzen dira

erabiltzen

dira.

Haien

erresonantzia-frekuentzia 20 Hz eta 150 Hz
artean dago. Frekuentzia hori diafragmaren
tamainaren araberakoa denez, tamainarik

bozgorailu mota hauek:

handiena duten bozgorailuak dira: 8” eta 12”
• Irradiazio

zuzenekoa.

Bozgorailuaren

diafragmak zuzenean irradiatzen du airera.
Esan beharra dago bozgorailu gehienak

artekoak

zehazki.

frekuentzia-erantzuna

Izan
oso

kontuan

txarra

dutela

frekuentzia ertain eta altuentzat.

horrelakoak direla.
• Ertainen
• Irradiazio

zeharkakoa.

Airea

eta

diafragmaren artean gailu bat tartekatzen da,
haien

arteko

Normalean,

inpedantzia
bozina

egokitzeko.

erabiltzen

da,

bozgorailuaren errendimendua hobetzeko.
Funtzionamendu-oinarri

honen

adibidea

bozgorailua

(sqwaker).

Frekuentzia ertainak erreproduzitzen dituzte
bozgorailu

mota

hauek.

Erresonantzia-frekuentzia 200 Hz eta 400 Hz
artekoa da, eta, beraz, 6 kHz eta 8 kHz arteko
seinaleei ondo erantzuten die. Kanpoko
diametroa 5” ingurukoa izaten dute.

megafonoa da. Ikus 3.20 irudia.
• Altuen

bozgorailua

entzungarriaren
erreproduzitzen

(tweeter).

goiko
dituzte,

Espektro

frekuentziak
bere

erresonantzia-frekuentzia 2 kHz ingurukoa
izaten

delako.

Bolumenari

dagokionean,

besteek baino diametro txikiagoa izaten dute,
1” ingurukoa hain zuzen.
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Ikus 3.22 irudia.

4. Bozgorailuen konexioa
Bozgorailu ugari aldi berean konektatzen
direnean, kontuan hartu behar izaten da fasea;
horrela,

bozgorailuak

kitzikatzen

dituzten

seinaleek konoa noranzko berean mugituko
dute.

Horretarako,

instalazio

bereko

bozgorailuak polaritate bera erabiliz konektatu
behar izaten dira. Ikus 3.21 irudia.

. Kaxa akustikoak
Normalean, bozgorailuak kaxa baten barruan
muntatzen dira. Alde batetik babesa eta euskarri
mekanikoa ematen die kaxak, eta bestetik,
zirkuitulabur akustikoa izeneko fenomenotik
babesten ditu. Ikus 3.23 irudia

Polaritatea markatua egoten da. Hala ere, ez
bada ezagutzen, terminalen muturrean pila bat
konekta daiteke polaritatea jakiteko. Pilaren
polaritate egokiak konoa kanporantz bultzatzen
du.

1. Zirkuitulabur
akustikoa
Bozgorailuari

seinale
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aplikatzen

zaionean,

diafragma

kanporantz irteten da, seinalea positiboa bada;
eta barrurantz, negatiboa bada. Horrek eragiten
du soinu-presioaren mailak zeinu diferentea
izatea

bozgorailuaren

ondorioz,

alde

bozgorailuaren

banatan;
ertzetan

eta,
uhina

ezeztatzen du. Ikus 3.24 irudia.

akustikoa

3.26

irudian

barruti

akustiko sinpleena ageri
da, neurri handiko horma
batean kokatua (egokiena,
infinitua),

eta

bertan

bozgorailuarentzako
bat

2. Barruti akustikoak
Zirkuitulabur

Barruti infinitua

egoten

Horma
saihesteko,

bozgorailuak kaxa edo barruti baten barruan
muntatzen dira. Ikus 3.25 irudia.

edo

da

zulo
eginda.

panelaren

funtzioa da aurreko eta atzeko erradiazioak
banatzea, zirkuitulabur akustikoa saihesteko.
Uhinen indargabetzea saihesteko neurri handiko
panel bat erabili behar da: erreproduzitu nahi
den uhinaren luzera handiena baino handiagoa.
Adibidez, 40 Hz-eko frekuentzietarako 8 m
baino gehiago duten panelak behar dira.
Errealitatean,
sartutako

horrelako

bozgorailuak

barrutiak
izaten

dira.

sabaian
Kasu

horretan, sabaiak banatzen ditu aurreko eta
atzeko uhinak. Ikus 3.27 irudia.

Hainbat barruti edo pantaila akustiko daude.
Honako hauek, esaterako:
• Barruti infinitua
• Barruti itxia
• Bass-reflex barrutia
• Erradiadore pasiboko barrutia

Barruti itxia
Kasu honetan, bozgorailua guztiz itxita dagoen
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kaxa batean sartzen da. Horrela, saihestu egiten

moteltzen ditu seinaleak, eta, ondorioz,

da bozgorailuaren atzealdera irradiatzen diren

frekuentzia baxuetan frekuentzia-erantzuna

uhinen propagazioa. Era berean, akustika

hobetu egiten du.

hobetu egiten da, baina errendimendua gutxitu,
atzealdeko uhinak ez direlako erabiltzen.
Konponbide horrek, aldiz, badu eragozpen bat
ere: frekuentzia-erantzuna eta lan-baldintzak
aldatu egiten dira, kaxaren tamainagatik sortzen
diren

erresonantziak

direla

eta.

Beraz,

frekuentzia baxuetan erantzun on bat nahi bada,
kaxaren tamainak handia izan behar du.
Gainera, izan kontuan kaxa barruan dagoen
aireak egiten duen erresistentzia ere kaltegarria

• Bass-reflex

kaxak.

Bass-reflex

kaxak

dela. Arazo guzti horiek konpentsatzeko hainbat

frekuentzia baxuak islatzen ditu. Kaxak zulo

kaxa mota sortu dira. Hona hemen horietako

bat dauka frekuentzia baxuen erantzuna

batzuk:

hobetzeko, eta bozgorailuaren atzealdean
sortzen den soinua aprobetxatzen du. Ikus
3.30 irudia. Reflex zuloaren tamainak zehatza
izan behar du, uhin zuzena eta zulotik
islatutako

• Kaxa irekia. Atzealdean zuloak ditu. Ikus
3.28 irudia.

uhina

fasean

egon

daitezen.

Frekuentzia baxuetan atzera doan uhina
aprobetxatu egiten da, zuloak uhinaren fasea
behekoz gora jartzen duelako, eta, ondorioz,
seinalea ia 3 dB-etan indartzen da. Aldiz,
frekuentzia ertain eta altuetan mota honetako
zuloak ez du eraginik izaten.

• Konpresio-kaxa.

Material

xurgatzailea

sartzen da kaxa barruan, eta horrek asko
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bakar baten moduan egiten du lan, baina
estaldura bertikal txikiagoa du, eta norabide
zehatzagoa. Ikus 3.32 irudia.

4. Bozina-bozgorailuak

Erradiadore pasiboko barrutiak
bass-reflex

Megafoniari dagokionean, azalera handietan eta

barruti bat da, reflex zuloan bobinarik gabeko

distantzia luzeetan irradiatu behar izaten da,

bozgorailua

ahalik eta bozgorailu gutxien erabiliz, gainera.

Erradiadore

pasiboko
duena.

Horrelakoetan,

barrutia
Ikus

barruti

3.31

barruan

irudia.
dagoen

Egoera

horietan

aire-presioaren aldaketek erradiadore pasiboa

bozina-bozgorailuak.

kitzikatzen dute.

Ikus

3.33

irudian

erabiltzen

zein

osagai

dira

dituen

bozina-bozgorailu batek. Honako hauek hain
zuzen: konpresio-motorra eta bozina batean
irradiatzen duen diafragma zurruna.
Konpresio-ganbarak, diafragma txiki eta arinak
eta bobinara lotzeko egitura duen bobina
mugikorreko

3. Zutabe

bakarraren

elektrodinamikoak

osatzen dute konpresio-motorra.

akustikoak
Bozgorailu

bozgorailu

estaldura-angelua

aldatzeko egiten den ezaugarri berdineko
bozgorailuen taldekatzea da zutabe akustiko
bat. Sortutako bozgorailu multzoak bozgorailu

Mintzaren eta airearen artean kokatzen da
bozina,

ingurune

bien

arteko

inpedantzia

egokitzeko. Bozinaren kanpoaldea ahoa deitzen
da,

eta

barrualdea

eztarria

(konpresio-motorraren ondoan dago).
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Irekiera progresiboa duen hodiak osatzen du
bozina. Hodi horrek konoaren inpedantzia
akustikoa egokitzen du konoa bera inguratzen
duen

airearen

inpedantziara.

potentzia-transferentzia

hobetu

Horrela,
egiten

Ikus 3.33 irudia.

da,

honela: bozgorailuak presio handian dagoen
aire-masa txiki bati –eztarrian dagoena– energia

Bozinen aplikazio tipikoenak honako hauek
dira:

akustikoa ematen dio; eta aire-masa hori
presio-aldaketa txikiago bat bihurtzen du, eta
aire-masa handiago batean kokatzen –ahoan
dagoena–.

Bozinaren

itxurarik

erabiliena

zeharkako ebakidura esponentziala duena da,
errendimenduaren eta distortsioaren arteko

• Tweeter Bozina. Tweeter-ak normalean
bozinak erabiltzen ditu, eta bere inpedantzia
akustikoa airearen inpedantzia akustikora
egokitzen du, errendimendua handitzeko.
Ikus 3.34 irudia.

konpromisoa bermatzen duelako.

• Megafonoa. Bozgorailuak igortzen duen
uhin-luzeraren laurdena neurtu behar du
bozinaren ahoak, erantzun ona izango badu.
Horregatik, bozinak ez dute balio izaten
frekuentzia
bozina

baxuetarako.

tolestuak

bezalakoak.

dira,

Haien

Megafonoak
3.35

irudikoa

soinu-kalitatea

bozgorailu arruntena baino eskasagoa izaten
da.
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behar izaten dira. Iragazkiei esker, frekuentzia
baxuek ez dute frekuentzia altuen bozgorailua
(tweeterra) izorratzen. Bestela ere gertatzen da,
frekuentzia altuak ez dira frekuentzia baxuen
bozgorailura (wooferrera) heltzen, eta, soinu
desatsegina saihesten dute. Aipatutakoa lortzeko
erabiltzen

5. Soinu-proiektoreak

diren

iragazkiak

gurutzatze-

iragazkiak (crossover) deitzen dira.

Soinu-proiektorea hodi itxurako barrutia da, eta
banda zabaleko bozgorailu batez hornitua

1. Iragazki baten bideak

egoten da, gainera, normalean, 4” eta 7” arteko

Gurutzatze-iragazkiak

diametroa du. Norabidetasun eta sentikortasun

bidetan banatzen dute:

handiko tresna izaten da soinu-proiektorea,
90 dB/W/m baino handiagokoa, eta potentzia
ertainekoa gainera, 10 eta 20 W artekoa.

Bi

bide:

soinua

Soinuaren

bi

edo

hiru

seinalea

bi

frekuentzia-tartetan banatzen du iragazki mota
honek:

frekuentzia

baxuak

hots

baxuen

Inguru-zarata handia dagoen eraikuntzetan eta

bozgorailuan aplikatzen dira, eta altuak hots

posizio altuetan –6 m artekoetan– muntatu

altuen bozgorailuan. Ikus 3.37 irudia.

daitekeen bozgorailu mota da hau. Ikus 3.36
irudia.

. Gurut
zatze-iragazkiak

Hiru bide. Espektro entzungarria hiru tartetan

Bozgorailu mota bakoitza (woofer, squawker

banatzen da: frekuentzia baxuak, ertainak eta

eta tweeter) frekuentzia zehatzetan eta era

altuak, eta woofer, squawker eta tweeter

optimoan lan egiteko diseinatzen dira. Egokiak

bozgorailuetan aplikatzen dira, hurrenez hurren.

ez diren frekuentziak ezabatzeko, bozgorailu

Ikus 3.38 irudia.

bakoitzarentzat zehaztutako frekuentziak iragazi
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2. Iragazki motak
Bozgorailuei seinale desegokiak ez aplikatzea
da

iragazkien

funtziorik

garrantzitsuena.

Ezabatzen dituzten frekuentzia-tarteak kontuan
izanda, honako sailkapen hau egiten da:
Normalean, gurutzatze-iragazkia bozgorailuaren

Behe-paseko

kaxa barruan kokatzen da. Iragazki pasiboa

frekuentzia altuak ezabatzen ditu, eta, beraz,

izaten da, eta ebaki-frekuentzia ezin izaten da

frekuentzia baxuak bakarrik helduko dira

aldatu, bere diseinuan erabilitako osagaiek

bozgorailura.

–bobinek eta kondentsadoreek– determinatzen
dutelako frekuentzia hori. Iragazki mota hau,
batzuetan, kanpoan kokatzen da, Ikus 3.39
irudia.

Kasu

horietan

bozgorailuaren

eta

Banda-paseko

iragazkia.

iragazkia.

Soinu-seinalearen

Bi

frekuentzia

zehatzen arteko seinaleak bakarrik uzten ditu
pasatzen.

anplifikadorearen artean kokatzen den kaxa

Goi-paseko iragazkia. Frekuentzia baxuak

baten barruan ezartzen da iragazki mota hau.

ezabatzen ditu, altuen bozgorailuetara bakarrik

Izan kontuan erabiltzen diren erresistentziak

frekuentzia altuak heldu daitezen.

potentziazkoak direla, eta, gainera, bobinen
induktantzia eta kondentsadoreen kapazitatea
balio handikoak izaten direla.
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Frekuentziaren

araberako

bobina-

kondentsadore-inpedantziaren

eta

aldaketetan

oinarritzen dira iragazki pasiboak. Esaterako
3.40 irudian ikus daiteke nola erabiltzen den
bozgorailua-inpedantzia

karga-erresistentzia

modura.

iragazkia.

Ikus

3.41b

mota

bakoitzaren

inpedantzia

adierazteko honako ikur hauek erabiltzen dira:
(Low)

frekuentzia

baxuetako

denez, gauza bera egingo du bozgorailuari
ebaki-frekuentziatik behera (f<<fe), bobinaren
erreaktantzia

baxua

(High)

frekuentzia

altuetako

bozgorailuaren inpedantzia (tweeter).
(Midle)

ertaineko

izaten

da,

eta

zirkuitulaburra bailitzan jokatzen du. Horrelako
sarrera-seinale

irteeran (Vo = Vi).

• RM

Bobinaren

erreaktantzia frekuentziaren arabera aldatzen

egoeretan,

bozgorailuaren inpedantzia (woofer).
• RH

irudia.

aplikatutako tentsioak. Frekuentzia baxuetan,

Bozgorailu

• RL

Tentsio-zatitzailean oinarritzen da behe-paseko

Kontrakoa

osoa

dago

gertatzen

da

frekuentzia nahiko handia denean (f >> fe);
bobinaren portaera zirkuitu irekiarena izaten da,

frekuentzien

eta irteerako tentsioaren balioa zero da. Tarteko
frekuentzietan

bozgorailuaren inpedantzia (squawker)

bobinaren

erreaktantziak

seinalearen pasea partzialki oztopatzen du, eta

3. Behe-paseko iragazkia
Bobinaren

frekuentziarekiko

irteera-seinalea
portaeran

sarrerakoa

baino

txikiagoa

iragazkiaren

ebaki-

izaten da beti.

oinarritzen da behe-paseko iragazkia. Ikus 3.41a

Portaera

irudia.

bere

frekuentziak (fe) determinatuko du. Iragazkiaren

frekuentziaren (f)

irteera-seinalea 3 dB gutxitzen deneko puntuak

araberakoa da. Frekuentzia zenbat eta txikiagoa

markatzen du frekuentzia hori. Ikus 3.42 irudia.

Bobinaren

induktantziaren (L)

erreaktantzia
eta

hori

izan, orduan eta txikiagoa izango da bere
erreaktantzia (XL):
XL = 2 p f L
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inbertsoa. Ikus 3.44 irudian zein den iragazki
mota honen erantzun tipikoa.

4. Goi-paseko iragazkia
Ikus 3.43a irudian, nolakoa den goi-paseko
iragazkiaren

portaera,

frekuentziaren

arabera.

kondentsadorearen
kapazitatearen
araberakoa

kondentsadorearen

erreaktantzia

(C)

da.

Izan

eta

frekuentziaren

Frekuentzia

zenbat

ere,
bere
(f)
eta

handiagoa izan, orduan eta txikiagoa bere

5. Banda-paseko iragazkia
Banda-paseko iragazkiak bere baitan ditu
goi-paseko iragazkia eta behe-paseko iragazkia.
Ikus 3.45 irudia.

erreaktantzia (XC):
X C=

1
2π f C

Iragazki mota hau behe-pasekoaren osagarria
izaten da, eta bere frekuentziarekiko erantzuna

Ebaki-frekuentziak era egokian diseinatuz gero,
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banda-paseko frekuentziak ez moteltzea lortzen

seinaleak

da, bandaren ertzetakoak moteltzen diren

bikoizten den bakoitzean. Lehen ordenako

bitartean (frekuentzia altuak eta baxuak).

iragazkiak deitzen dira, sortzen duten moteltzea
osagai

Oinarrizko banda-paseko iragazkia
LC zirkuitu-serie batez osatua dago. Ikus 3.46a
irudia.

6 dB moteltzen

erreaktibo

dira,

bakarrari

frekuentzia

zor

zaiolako;

kondentsadore bati edo bobina bati, esaterako.
Bozgorailuetarako lehen ordenako iragazkien
diseinuaren oinarria 3.47 irudian ikus daiteke.
• Ebaki-frekuentzian (f0)
duen

bobinak

erreaktantzia

inpedantzia (RL)

eta

aurkezten

bozgorailuaren

berdinak

izateko,

diseinatzen dira lehen ordenako behe-paseko
iragazkiak. Horrela, frekuentzia horretan
seinalearen moteltzea 3 dB-ekoa izango da.
X L=2 π f e L=R L

• Lehen
Zirkuitu horrek erresonantzia-frekuentzia (f0)
eta

zirkuituaren

banda-zabaleran

dauden

frekuentziak bakarrik uzten ditu pasatzen, eta
bestelako frekuentziei bidea mozten die. Ikus
3.46b irudia.

ordenako

berriz,

iragazkiak,

ebaki-frekuentzian (f0)

kondentsadoreak

duen

erreaktantzia

eta

bozgorailuaren inpedantzia (RH) berdinak
izateko diseinatzen dira. Horrela, frekuentzia
horretarako seinalearen moteltzea 3 dB-ekoa
izango da.

6. Ebaki-frekuentzia
Iragazki

goi-paseko

baten

X C=

ebaki-frekuentzian (f0),

1
=R H
2π f eC

irteera-seinalea 3 dB moteltzen da sarrera-

• Banda-paseko

iragazkia,

berriz,

honako

seinalearekiko. Frekuentzia honek mugatzen du

honetarako

diseinatzen

da:

beheko

iragazkiaren paseko banda, eta moteltzen hasten

ebaki-frekuentzian

deneko banda.

duen

Lehen ordenako iragazkiak dira sinpleenak, eta
6 dB/zortzidun bakoitzeko moteltzea sortzen
dute, hau da, pasoko bandatik at dauden

(feb),

erreaktantzia

kondentsadoreak
bozgorailuaren

inpedantziaren (RM) berdina izateko, eta,
goiko

ebaki-frekuentzian

aurkezten

duen

(feg),

bobinak

erreaktantzia
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bozgorailuaren (RM) berdina. Kasu bietan,

Ikus

seinalearen moteltzea 3 dB-ekoa izaten da,

iragazkiaren egitura batetik, eta zeintzuk diren

frekuentzia horietan. Gainera, iragazkiaren

erabili diren osagaien kapazitatea (C) eta

erdiko

induktantzia (L) kalkulatzeko formulak bestetik.

frekuentzian,

kondentsadorearen

erreaktantzia (XC) eta bobinarena (XL) bera
dira.

Izan

ere,

LC

erresonantzia-frekuentzian

iragazkietan
gertatzen

da

berdinketa hori. Gogoratu beharra dago LC
zirkuitu

serie

batean

erresonantzia-frekuentzia honakoa hau dela:
f 0=

3.47

zein

den

bi

bideko

Demagun 3.000 Hz-eko ebaki-frekuentzia duen
iragazkia diseinatu nahi dugula, eta erabiliko
ditugun bi bozgorailuen inpedantzia (RL eta RH)
8 -ekoa dela. Orduan:
C 1=

1
1
=
=6,6μ F eta
2 π R H f e 2 π .8 .3000

1
2 π √ LC

irudian

L1 =

RL
8
=
=0,42 mH
2 π f e 2 π 3000

8. Hiru bideko iragazkiak

7. Bi bideko iragazkiak

Iragazki hauen diseinuan hiru banda bereizten
Bi bideko iragazkiak diseinatzeko bi iragazki
mota behar dira. Batetik frekuentzia altuen
bozgorailuan

behe

frekuentziako

osagaiak

ezabatuko dituen behe-paseko iragazki bat.
Bestetik,

frekuentzia

baxuen

bozgorailuan

dira. Goi-paseko eta behe-paseko iragazkiez
gain, banda-paseko iragazkia txertatu behar
izaten da ertaineko bozgorailuan (squawker)
aplikatzen zaizkion frekuentziak mugatzeko.
Ikus 3.48 irudia.

goi-frekuentziako osagaiak ezabatuko dituen
goi-paseko iragazki bat. Ikus 3.47 irudia.
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asintotikoa adierazten du, hau da, zein den

Diseinu-ariketa
Diseinatu ezazu 3.48 irudikoa bezalako hiru
bideko

iragazki

bat,

kontuan

izanda

iragazkiaren beheko ebaki-frekuentzia (feb)
800 Hz-ekoa

dela,

eta

iragazkiaren portaera ebaki-frekuentziatik at
dauden

frekuentzietan.

Ikus

3.49

irudian

zenbait iragazkiren frekuentzia-erantzunak.

goiko

ebaki-frekuentzia (feg) 3.000 Hz-koa. Gainera,
izan

kontuan

baxuen

bozgorailuaren

inpedantzia (RL) 4 -ekoa dela, eta ertainekoen
bozgorailuarena

eta

altuen

bozgorailuarena (RM eta RH) 8 -ekoak.

Zenbat eta handiagoa izan iragazkiaren ordena,
orduan eta handiagoa izango da iragazkiak
ezartzen

duen

seinalearen

moteltzea

ebaki-frekuentziatik at. Haien erantzunaren

Hona hemen diseinu-ariketaren emaitzak:

arabera iragazkiak honela sailkatzen dira:
C1= 6,6 F

L1 = 0,796 mH

• Lehen

C2 = 24,9 F L2= 0,42 mH

ordena.

Iragazki

hauek

20 dB/hamarreko moteltzea eragiten dute
frekuentzia-pasagunetik at; hau da, seinalea

9. Gurutzatze-iragazkien diseinua

20 dB moteltzen da frekuentzia 10 aldiz

Soinu-sistema

handitzen

bat

diseinatzen

denean,

den

bakoitzean.

Normalean,

frekuentzia baxuen, ertainen eta altuen bide

moteltze hori zortzidunetan adierazten da;

diferenteak konbinatzen badira, oinarrizkoa da

kasu horretan, seinalea 6 dB moteltzen da

jakitea zein eragin izango duen konbinazio

frekuentzia bikoizten den bakoitzean.

horrek

fase-erantzunean

eta

frekuentzia-erantzunean.

duten

baten

ordenak

moteltzea

40

dB/hamarreko

edo

12 dB/zortzidun izaten da.

Iragazki baten ordena
Iragazki

• Bigarren ordena. Iragazki hauek eragiten

bere

erantzun
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ordena.
handiagoa

Iragazki

hauek

izaten

dute:

60 dB/hamarreko edo 18 dB/zortzidun.
Fase-erantzuna
Iragazki baten fase-erantzunak adierazten du
zein den iragazki horrek sortzen duen desfasea
sarrera- eta irteera-seinaleen artean.
Lehen ordenako behe-paseko iragazkia agertzen
da 3.50a irudian, eta 3.50b irudian, berriz, bere
fase-erantzuna.

Banda-pasagunean

sarrera-

seinaleen eta irteera-seinaleen arteko fasea oso
antzekoa

da (0º).

Seinaleen

frekuentzia

iragazkiaren ebaki-frekuentzietara hurbiltzen
den heinean, sarrera- eta irteera-seinaleen
arteko desfasea -45º-ra hurbiltzen da; hau da,
irteera-seinaleak 45º-ko atzerapena jasaten du.
Ebaki-frekuentziatik

urrun

dauden

frekuentzietan sarrera- eta irteera-seinaleen
arteko desfasea -90º-koa izaten da. Ikus 3.50c

3.51 irudian ikus daiteke lehen ordenako goipaseko iragazkiaren fase-erantzuna: pasoko
bandan iragazkiak sortzen duen desfasea 0º-koa
da, eta desfase hori handituz doa frekuentzia
gutxituz

doan

ebaki-frekuentzian

heinean,
eta

+90º

+45º

sortuz

frekuentzia

baxuetan.

irudia.

Beraz, iragazkiak sistema batean erabiltzeak
eragina dauka soinu-seinalearen fase-erlazioan.
Honako taula honetan laburbilduta ageri da
nolakoa den irteera-seinaleak sarrerakoarekiko
jasaten duen desfasea, iragazkiaren ordenaren
arabera:
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• Aldiz, ordena bikoitiko gurutzatze-iragazkiek

Desfasea

Moteltzea

(ebaki-frekuentzian)

180º-ko desfasea gehitzen dute. 180º-ko
desfasea duten bi seinaleren baturak nulu

1

6dB/zortzidun

45º

2

12dB/zortzidun

90º

3

18dB/zortzidun

135º

4

24dB/zortzidun

180º

8

48dB/zortzidun

360º = 0º

ematen du irteeran. Arazo hori konpontzeko
bozgorailu baten fasea behekoz gora jarri
behar da. Bozgorailu bik seinale bera
erreproduzitzen dutenean, hau da, anplitude

Ebaki-frekuentzian,
bozgorailu

bide

bakoitzak

biko

iragazkiaren

seinale

bera

erreproduzitzen du, 3 dB motelduta. Seinale
bien arteko batuketak zein portaera izango duen
jakiteko erabakigarria da fase-erantzuna:
• Ordena

bakoitiko

90º-ko

desfasea

eta

fase

diferentzia

gabe

irteerako

seinaleak

(seinale koherenteak),

+6 dB izaten ditu. Hots, seinaleak + 3dB-eko
gehikuntza izango du, ebaki-frekuentzian
-3dB-eko moteltzea duelako. Ikus 3.52 irudia.

gurutzatze-iragazkiek
gehitzen

dute

ebaki-frekuentzian (+45º goi-pasekoak eta

10. Bigarren ordenako iragazkiak

-45º behe-pasekoak). Anplitude bereko eta

Moteltze-bandan

40

dB/hamarreko

90º-ko desfaseko (seinale ez-koherenteak)

(12 dB/zortzidun) lortzeko, bigarren ordenako

seinale biren batura +3 dB-ekoa da. Horrela,

iragazkiak erabili behar dira, osagai erreaktibo

ebaki-frekuentzian iragazkiek sortzen duten

birekin diseinatuak; kondentsadore batekin eta

moteltzea konpentsatuta geratzen da.

bobina batekin.
Ikus 3.53 irudian nola aplikatzen diren iragazki
mota hauek hiru bideko iragazkien diseinuan.
Gehienetan,

ebaki-frekuentzian

6

dB-eko

moteltzea lortzeko diseinatzen dira, horrela,
osoko erantzun laua lortzeko. Dena dela, inoiz
3 dB-eko moteltzea eragiteko ere diseinatzen
dira.
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6 dB-ekoa dela. Erabil itzazu 3.53 irudiko
formulak eskatutako diseinua egiteko.

Hona hemen agindutako ariketaren emaitzak:
C1= 4,97 F, L1 =1,27 mH
C2 =19,95 F, L2 = 0,63 mH

Gogoratu beharra dago ez dela erabili behar
ebaki-frekuentzian -3 dB moteltzen duen
iragazkirik,

fase

bera

hautematen

duten

11. Iragazki pasiboen erantzunaren

bozgorailuak erabiltzen direnean; hala egingo
balitz, bolumenak 3dB-eko gehikuntza izango
zuelako. Beharrezkoa izaten da iragazkiek
6 dB-eko moteltzea sortzea ebaki-frekuentzian,
osoko erantzun laua lortzeko –frekuentzia
guztietan irabazi bera, alegia–.

konpentsazioa
Gurutzatze-iragazki

baten

karga-inpedantzia

bozgorailuak izaten duen karga bera izaten da.
Ikus 3.55 irudia. Beraz, iragazki pasiboa
karga-inpedantzia zehatz baterako diseinatzen
da; eta, ondorioz, karga-inpedantzia aldatzen

Diseinu-ariketa

bada,

Demagun 3.54 irudian agertzen den bigarren

(ebaki-frekuentzia, moteltzea, etc.) aldatu egiten

ordenako bi bideko iragazkia diseinatu behar

dira.

dugula,
baterako.

2.000
Izan

Hz-eko

iragazkiaren

ezaugarriak

ere

ebaki-frekuentzia

kontuan,

gainera,

ebaki-frekuentzian sortu nahi dugun moteltzea
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mugikorrarekin seriean dagoen erresistentzia
bailitzan

portatzen

inpedantzia.

da

bozgorailuaren

Frekuentziaren

konpentsazio-sarearen

eremuan
helburua

induktantziaren efektua baliogabetzea da,
inpedantzia
Bozgorailu-inpedantzia frekuentziaren arabera

frekuentziarekin

handitu

ez

dadin.

aldatzen denez (3.56 irudia), hainbat estrategia
diferente erabiltzen dira arazo horri aurre
egiteko (3.57 irudia):

• Moteltze-sarea. Tweeter baten sentikortasuna
woofer batena baino handiagoa izaten da,
horregatik, lehenak bigarrenak baino soinu

Sare honi Zobel sarea deitzen zaio, eta,

handiagoa

hori

normalean, altuen bozgorailuetan ez da

erabiltzen

erabiltzen, horietan bobina mugikorraren

anplifikadoreak emandako

induktantzia txikia izaten delako. Ikus 3.57b

sortzen

konpontzeko,
dira; horrela,

du.

Arazo

moteltze-sareak

potentziaren zati bat bertan xahutzen da, eta
tweeter-ak ez du aplikatutako potentzia osoa

irudia.
• Inpedantzia

maximoaren

konpentsazio-

aprobetxatzen. Sare mota honi L-pad sarea

sarea. Sare honen helburua da bozgorailuaren

deitzen zaio. Ikus 3.57a irudia.

erresonantzia-frekuentziaren

• Frekuentziaren
konpentsazio-sarea.
funtzionamendu-frekuentzian,

eremuko
Bozgorailuaren
bobina

inpedantzia

altuak sortzen duen efektua gutxitzea, eta,
gainera,

frekuentzia-tartea

hobeto

aprobetxatzea. Notch sarea deitzen zaio
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konpentsazio-sare mota honi, eta, normalean,
ertaineko

frekuentzien

eta

altuen

bozgorailuetan erabiltzen da.

• Sarrera-irteera orekatuak. Konexio mota
hau sistema profesionaletan erabiltzen da, eta
hiru hari ditu: seinalearentzat diren bi hari
bihurritu, eta kanpoko babes-sare metaliko

. Konexio-elementuak

bat.

Soinu-seinalea garraiatzeko, hau da, hainbat
soinu-tresneriaren

arteko

transmisio-lineak

eta

konexioa

dagozkien

2. Transmisio-linea ez-orekatuak

egiteko

konektore

Bi hariko kable baten bidez garraiatzen da
seinalea

estandarizatuak erabili behar dira.

transmisio

ez-orekatuan. Ikus 3.59

1. Linea motak
Anplifikadorea

irudia.
bezalako

tresneriak,

sarrera-irteera orekatuak edo ez-orekatuak izan
ditzake.
• Sarrera-irteera

Eroale

batetik

seinale

elektrikoa

transmititzen

da,

eta,

bitartean, beste eroalea
seinale-mailaren

ez-orekatuak.

Konexio

erreferentzi bihurtzen da.

mota hauek dira sinpleenak, eta arruntak dira

Normalean,

etxeetako soinu-tresnerietan. Konexioa bi

konektatua egoten da, eta

hariz egiten da: bata seinalera doana eta

bere tentsioa beti da 0 V.

bestea masara. Ikus 3.58a irudia. Konektore
ez-orekatu tipikoak dira RCA eta Jack
monofonikoa.

Ikus

3.60

masara

irudian

nola

konektatzen

den

mikrofono bat anplifikadore batera, linea
ez-orekatu baten bidez. Transmisio mota hau
interferentziekiko oso sentibera da, horregatik,
transmisio-distantziak txikiak direnean bakarrik
erabiltzen da.

Linea ez-orekatuaren adibide bat da kable
ardazkideak osatzen duena da, RCA (Radio
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Corporation of America), DIN (Deutsches

agertzen

diren

zarata

edo

interferentziak

Institut für Normung) edo Jack konektoreetan

ezabatu egiten dira. Ikus 3.62 irudia.

bukatzen dena.

3. Transmisio-linea orekatua
Distantzia

luzeetan

soinu-seinaleak
beharrezkoa

eta

transmititu

da

maila

txikiko

nahi

direnean,

transmisio-linea

orekatuak

erabiltzea. Izan ere, seinale aktiboak hari batetik

Seinale orekatuak garraiatzeko hiru pin-eko

garraiatzen dira, eta, bestetik seinalea bera,

konektoreak eta hiru eroaleko kableak behar

baina kontra- fasean, hau da, soinu-seinalea era

dira, eta eroaleetako batek seinalearen masa

diferentzialean transmititzen da. Ikus 3.61

funtzioa betetzen du.

irudia.

Transmisio

orekatuan

seinalea

era

diferentzialean (kontra-fasean) transmititzen da
hari-bikote bihurritutik.

4. Terminalak eta konektoreak
Soinu-sistema bateko tresneria eta gailuen
arteko konexioak konektore estandarizatuekin,
Eroaleak sare metaliko batekin inguratuta
egoten dira, baina sare horrek ez du soinuaren

eta dagozkien kableekin egiten dira. Ikus 3.63
irudia.

zirkuitu elektrikoan parte hartzen. Sare metaliko
horrek

seinalea

kanpoko

interferentzia

elektromagnetikoetatik babesten du. Dena den,
inoiz

interferentzia

zeharkatzen

batek

badu, orduan

babes

hori

induzitzen

den

korronteak norabide bera izango du eroale
bietan. Beraz, hartzailean interferentzia-seinalea
baliogabetu egingo da, izan ere, hartzaileak
sarrera-seinale

bien

arteko

diferentzia

anplifikatzen du, eta, ondorioz eroale bietan
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Soinu-sistemetan erabiltzen diren konektore

sendoa da, eta soinu-konexio oso fidagarriak

garrantzitsuenak honako hauek dira:

sortzen

• Jack

konektorea.

aurikularrak

edo

Mikrofonoen

konexioetan

erabiltzen da, eta ekualizadoreetan ere

Mikrofonoak,

tresna

ditu.

ohikoa izaten da. Konektore mota honek

musikalak

hiru

konektatzeko erabiltzen da konektore mota

kontaktu

ditu,

eta

seinalea

era

orekatuan bidali dezake. Ikus 3.65 irudia.

hau. Egitura ardazkidea du, hau da, simetria
zilindrikoa. Bi edo hiru kontaktu ditu, baldin
eta

konektore

monofonikoa

edo

estereofonikoa duen. Ikus 3.64 irudia.
Seinalea era orekatu gabean transmititzen
du, eta hainbat neurritakoak daude:
◦ 6,35 mm-koa (1/4”).
◦ 3,5 mm-ko txikitua.

• RCA edo CINCH. Konektore mota hau
maila baxuko grabazio-irteeretan edo soinu-

◦ 2,5 mm-ko azpitxikitua.

tresnerien linea-irteeretan erabiltzen da.

Jack konektore baten terminalak honako letra

Estereo-sistemetan, eskuineko soinu-kanala

hauekin identifikatu daitezke:

identifikatzeko kolore gorria erabiltzen da,
aldiz,

• R : Ring (-) T : Tip (+) S: Sleeve (masa)

zuria

edo

beltza

ezkerrekoa

identifikatzeko. Ikus 3.66 irudia.
•

• DIN. Soinu-sistemetan erabiltzen den DIN
motako konektoreak bost terminal ditu, eta
maila baxuko soinu-irteerak eta -sarrerak
konektatzeko erabiltzen da. Oraindik orain,
HI-FI tresnerietan erabiltzen bazen ere, gaur
egun, bakarrik MIDI protokoloa duten
• XLR edo Canon. Konektore mota hau oso

musika-tresna elektronikoak konektatzeko
erabiltzen da. Gehien erabiltzen direnak
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terminaletakoak

dira.

Ikus

3.67 irudia.

5. Soinu-seinalearen eroale
elektrikoak
Soinu-seinaleak banatzeko erabiltzen diren
eroaleak bi multzotan sailkatu daitezke:
• Simetrikoak. Bi kable paralelo dira, eta
transmisio

orekatuentzat

egokiak

dira.

Material dielektrikoz banatutako hari biko
• Presio-konektorea. Konektore mota honen

kablea

da

ohikoena;

bozgorailuak

elementu nagusia palanka bat da. Palanka

konektatzeko erabiltzen den hari gorri-beltza

horrek malguki bat du, eta malgukiaren

adibidez. Ikus 3.69a eta 3.69b irudiak.

bidez

palankak

zuritutako

kable

bat

atxikitzen du bi mihi metalikoren artean, eta,
ondorioz,

zuritutako

kableak

kontaktu

elektrikoa egiten du. Anplifikadore eta
bozgorailuen

arteko

konexioak

egiteko

erabiltzen da. Kaxa akustiko bakoitzak bi
terminal ditu, bata masa (beltza) eta bestea
seinalea (gorria). Horrelako konexioetarako
aginte hariztatuak ere erabiltzen dira. Ikus
3.68 irudia.
• Asimetrikoak.

Mota

honetako

eroale

ohikoena kable ardazkidea da. Erdiko eroale
bat du kableak bere baitan, eta eroale hori
babestuta dago hainbat modutan: material
isolatzailearekin inguratuta dago; estalki
babesgarri bat du inguruan; eta baita sare
metaliko bat ere. Ikus 3.69c irudia.
Asko

erabiltzen

den

beste

kable

bat

twinaxial izenekoa da; aurrekoaren aldaera
bat da, eta bihurritutako bi eroale ditu
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erdian, bakoitza bere isolatzailearekin. Ikus
3.69 d irudia.

. Ariketak
3.1. Zein

kable

Zenbait audio-aplikazioetan ohikoa da kableen

anplifikadorea

laukoteak erabiltzea. Inoiz eroale horiek binaka

konektatzeko?

lotzen

dira,

interferentzien

haien

artean

(diafonia)

bihurrituta,

aurkako

babes

handiagoa izan dezaten. Gainera, kanpoko sare
metalikoa

izan

dezakete,

interferentzietatik babesteko.

6. Konexio motak
•

Konexio orekatuak

kanpoko

mota

erabiltzen

eta

da

bozgorailua

a) Kable ardazkideak
b) Kable twinaxiala
c) Hari biko paraleloa
d) Kableen laukotea
3.2. Frekuentzia baxuetan, zein faktorek
mugatzen

du

bozgorailu

baten

erantzun-frekuentzia?
a) Erresonantzia-frekuentziak
b) Bobinaren induktantziak
c) KZeko erresistentziak
d) Erantzun guztiak okerrak dira
3.3. Frekuentzia baxuetan, zein motako kaxa
akustikoak du erantzun hobea?
•

Konexio ez-orekatuak

a) Barruti infinitoak
b) Kaxa irekiak
c) Konpresio-barrutiak
d) Bass-reflex kaxak
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3.4. Zenbateko
ordenako

du

bigarren

3.7. Ohmetro baten irakurketak 6,7 W ematen

pasoko

bandatik

badu

moteltzea

iragazkiak,

kanpo?

bozgorailu

baten

inpedantzia

neurtzean, zein izango da bozgorailuaren
inpedantzia izendatua?

a) 20 dB/hamarreko
b) 40 dB/hamarreko

a) 4 W

c) 60 dB/hamarreko

b) 6 W

d) 80 dB/hamarreko

c) 8 W

3.5. Iragazki
ahalbidetzen

baten
du

zein

baxuen

zirkuituk
eta

altuen

sentikortasun-diferentzia konpentsatzea?
a) Moteltze-sareak

maximoaren

konpentsazio-sareak
d) Aurreko erantzunak okerrak dira
3.6. Zein bozgorailuk erreproduzitzen ditu
goi-frekuentziak?
a) Woofer-ak

3.8. Zein da anplifikadore baten irteerainpedantzia?
a) 0,1 W

b) Frekuentzian konpentsazio-sareak
c) Inpedantzia

d) 16 W

b) 8 W
c) 600 W
d) 1 MW
3.9. Anplifikadore baten zein parametrok
adierazten du irteerako potentzia maximoa
lortzeko aplikatu behar den sarrera-seinale
minimoa?

b) Subwoofer-ak

a) Onartutako potentziak

c) Tweeter-ak

b) Sentikortasunak

d) Squawker-ak

c) Distortsioak
d) Potentzia efikazak
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orekatuetan

zein

konektore

erabiltzen da?
a) Jack konektorea

. Praktikak
3.1. Anplifikadore

baten

frekuentzia-erantzuna.

b) RCA konektorea
c) XLR konektorea
d) CINCH konektorea
3.11. Zein unitatetan neurtzen da bozgorailu
baten sentikortasuna?
a) dB/w/m-tan

3.72 irudia kontuan izanda, egin itzazu honako
ariketa hauek:
a) Behe-frekuentziako uhin-sorgailuaz, aplikatu

b) dB-etan

anplifikadorearen

c) V/Pa-etan

efikazeko uhin sinusoidala, eta anplitude hori

d) W/m-tan
3.12. Nola deitzen dira frekuentzia baxuak

linea-sarreran

150 mV

aldatu gabe, eta 16 Hz-eko frekuentziatik
abiatuta, handitu frekuentzia zortzidunetik
zotzidunera, tarte-entzungarria osatu arte.

pasatzen uzten dituztenak eta frekuentzia
altuak moteltzen dituzten iragazkiak?
a) Behe-paseko iragazkiak
b) Goi-paseko iragazkiak
c) Banda-paseko iragazkiak
d) Baliogabetutako banda iragazkiak
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osziloskopioaz,

irteera-tentsioa

frekuentzia

kargako
balio

bakoitzerako, eta idatzi neurtutako balioak
3.73 irudiko taulan.
c) Lortutako

datuekin,

anplifikadorearen

marraztu

frekuentzia-erantzun

grafikoa, eskala logaritmikoa duen orrian
Ikus 3.73 irudia.

3.2. Anplifikadore

baten

irteera-potentziaren neurketa. Anplifikadore
batek eman dezakeen irteera-seinale maximoa
(distortsiorik gabe) jakinez gero, anplifikadore
horren potentzia maximoa kalkulatu daiteke.
Horretarako, muntatu 3.72 irudiko zirkuitua, eta

c) Kalkulatu ezazu potentzia efikazaren balioa
honako formula aplikatuz:

jarraitu ezazu honako prozesu hau:

V2
PRMS =
2. Z

a) Konektatu bozgorailuak edo erresistentzia
baliokideak

anplifikadorera.

irteera-seinalearen

Egin
neurketa

osziloskopioarekin.
b) Aplikatu

d) Errepikatu prozesu guztia, anplifikadorearen
kargako
justifikatu

uhin-sorgailuaren

seinalea

anplifikadorera, eta handitu seinale horren
anplitudea; anplifikadorearen irteeran seinale
maximoa (distortsiorik gabe) lortu arte.
Marraztu itzazu osziloskopioan ikusten diren

inpedantzia

aldatuz.

Ondoren,

itzazu

aurkitzen

dituzun

ezberdintasunak.
3.3.

Iragazki

pasiboak.

Bozgorailuari

aplikatzen diren nahi gabeko frekuentziak
baliogabetzeko erabiltzen da 3.74 irudiko
iragazkia.

sarrera-seinalea eta irteera-seinalea ondoko
oszilogrametan;

eta

idatzi

tentsioaren

puntatik puntara arteko balioa.
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Hori kontuan hartuta, muntatu ezazu zirkuitua,

Datu horiek kontuan izanda, erantzun honako

eta jarraitu ezazu honako prozesua:

galderei:

a) Aplikatu

a) Frekuentzia-tartea

iragazkiari

behe-maiztasuneko

sorgailuaren seinalea. Osziloskopioaren kanal
batean, ikuskatu ezazu 1 Vpp sarrera-seinalea,

kontuan

izanik,

zein

bozgorailu mota da?
b) Zein inpedantzia dauka korronte zuzenean?

eta, bestean iragazkiaren irteera-seinalea.
c) Zein da bere potentzia izendatua?
b) Aldatu sarrera-seinalearen frekuentzia, eta
bete neurketen taula (eranskinetan, 3.73
taula).

Ondoren,

marraztu

iragazkiaren

frekuentzia-erantzuna.

d) Zein soinu-presio sortzen du 1 m-ra,
potentzia izendatuan?
e) Zergatik da hain baxua bere errendimendua?

c) Aztertu iragazkiaren emaitzak eta, esan zein
motatako bozgorailuentzat diren egokiak.

3.4. Demagun, 40 W-eko anplifikadore bat
90 dB/W/m-ko

sentikortasuna

duten

bozgorailuetara konektatuta dagoela. 10 W-eko
anplifikadorearekin soinu-presio berdina lortu
nahi bada, zein sentikortasun izan beharko dute
bozgorailuek?
3.5. Honako taula honetan bozgorailu baten
ezaugarriak agertzen dira:
Diametroa

18” (460 mm)

Inpedantzia izendatua 8 W
Inpedantzia minimoa

7,4 W

Potentzia

1.000 W (AES)

Programa-potentzia

2.000 W

Sentikortasuna

97 dB/1W/1m

Frekuentzia-tartea

25-1.000Hz

Errendimendua

%2
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inpedantziatan aplikatzen den unitate bera.

. Anplifikadoreak
Soinu-anplifikadoreak

sarrera-seinalea

anplifikatzen du, baina beste zenbait etapa
behar ditu soinu-iturria aukeratzeko eta iturri
horrek ematen duen seinalearen ezaugarriak
irteera-seinalera egokitzeko.

da: hasiera-anplifikazioa (aurreanplifikazioa)
irteerako

potentzia-anplifikazioa

(anplifikazioa). Bestalde, esan beharra dago,
gehienetan,

soinu-seinalea

tratatzeko

etapa

guztiak anplifikadorean bertan kokatzen direla,
nahiz eta tresneria independente bat izan
daitekeen.

Adibidez:

ohiko balioa 600 W

ekualizadoreak,

prozesadoreak, etc.

izaten da. dBm-tan

potentzia adierazteko aplikatu behar dugun
formula honako hau da:
dBm=10 log

Normalean, anplifikazio hori bi etapatan egiten
eta

Audio profesionaletan inpedantzia horren

P(W )
P(mW )
=10 log
0,001 W
1 mW

• dBu. Tentsioa neurtzeko unitatea da, eta
erabiltzen duen erreferentzia-maila 0,775 V
da.

Erreferentzia

hori

aukeratzen

da

600 W-eko erresistentzian ezarriarekin bat
egoten duelako, eta, ondorioz, 1 mW-eko
potentzia

disipatzen

duelako.

Audio

profesionaleko aplikazio gehienetan unitate
hau erabiltzen da, eta bere adierazpena
honako hau da:

1. Seinale-mailak

dBu=20 log

Elektronika arloan, puntu batean soinuaren
seinale-maila neurtzeko hainbat unitate erabili

V (V )
0,775 V

• dBv. Tentsioa neurtzeko unitatea da hau ere,

dute

baina unitate honetan erreferentzia-maila 1 V

erreferentzia-mailaren

da. Unitate hau etxeetako audio-tresnerian

arabera, magnitudeak honako unitate hauetan

erabiltzen da batik bat, eta bere adierazpena

adierazi daitezke:

honako hau da:

daitezke,

baina

denek

oinarrian.

Erabilitako

dB-a

behar

• dBm. Potentzia neurtzeko unitatea da, eta
erabiltzen duen erreferentzia-maila 1 mW da.

dBv=20 log

V (V )
1V

Unitate honen erabilerak ez du zentzurik
baldin

eta

ez

bada

ezagutzen

zein
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potentzia-etapak bere potentzia izendatua

2. Seinale-maila tipikoak
Soinu-tresnerietako etapa guztiek seinale-maila
normalizatuak dituzte. Horrela, teknikariek

eman dezan.
• Grabazio-irteerak.

Grabazioaren

badakite zein seinale-maila egon behar den

irteera-tentsio tipikoa 0,2 mV-koa izaten da,

edozein irteeratan edota zein seinale-maila

grabazio-tresneriaren

ezarri behar zaion sarrera bati. Adibidez,

sarrera-inpedantziaren kW

soinu-sistemetan bi tentsio mailekin bereizten

Adibidez, grabazio-tresneriaren 50 kW eta

diren bi seinale mota egoten dira. Honako bi

100 kW arteko sarrera inpedantzia batentzat,

tentsio-maila hauek, hain zuzen:

irteera-seinalea 100 mV eta 200 mV arteakoa

bakoitzeko.

izan behar du.
• Mikrofono-maila

(Mic).

Mikrofonoak

sortzen duen seinale-maila da, eta normalean

• Aurikular-irteera. Bere maila 0,3 V eta 3 V
artean egoten da.

2 mV-tan egoten da, gutxi gorabehera. Izan

Bestalde,

kontuan inpedantzia altuko mikrofonoek

anplifikadoreak anplifikatzen du, eta bere

irteera-tentsio altua sortzen dutela, 10 mV eta

bozgorailu-irteeraren

30 mV artekoa; aldiz, inpedantzia baxukoak

altuena izaten da, eta seinale hori bozgorailuei

0,5 mV eta 2 mV arteko tentsioa sortzen dute.

ezartzeko erabiltzen da. Seinale horren balioa

• Linea-maila (Line). Tresneria profesionaletan

aurreanplifikadorearen
maila

irteera

dagoen

eta

tresneriaren irteera-potentziaren araberakoa da.

linea-maila + 4 dBu-koa (1,23 V) izaten da,

Soinu-tresneriek hainbat sarrera eta irteera

seinale

izaten

orekatuetarako

tresneria
(0,316 V)

beti

erdi-profesionalek
seinale-maila

ere.

Aldiz,

–10 dBv-eko

erabiltzen

dute,

dituzte,

zenbait

gailu

batera

konektatzeko. Ikus 4.1 irudian soinu-tresneria
bateko ohiko sarrera eta irteerak.

seinale ez-orekatuetarako.
Aurreanplifikadore baten irteera-maila elikatzen
duen etaparen araberakoa da:
• Aurreanplifikadore-irteera.
Anplifikadorearen

sentikortasunaren

araberakoa izaten da, baina, normalean, 0,4 V
eta 2 V arteko tentsioa izaten du. Seinale
horrek

nahikoa

izan

beharko

luke,
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3. Aurreanplifikadoreak
Eranskinak 4.2 irudian anplifikadore baten
bloke-diagrama azaltzen da. Gailu hau bi sekzio
diferentetan zatitzen da: aurreanplifikadorea eta
potentzia-anplifikadorea.
Aurreanplifikadorearen ardura honako hau da:
soinu-seinalea ekualizazioa, tarte-dinamikoa,
inpedantzia

eta

egokienetan
Soinu-iturri
espezifiko

seinale-maila
anplifikadoreari

bakoitzak
bat

behar

baldintzarik

soinu-seinalearekin

hornitzea

da

potentzia-anplifikadorearen zeregina.

ematea.

aurreanplifikadore
du.

Bozgorailuak potentzia elektriko nahikoa duen

Horregatik,

4. Aurreanplifikadorearen
soinu-sarrerak

seinale-sarrera bakoitzak konexio independente
propioa du. Ikus 4.3 irudian aurreanplifikadore
baten sarrera tipikoak, artean, honako hauek:
• Phono:

binilozko

diskoen

erreproduzitzaileentzat.
• Tuner:

Irrati-sintonizadore

batentzako

onartzen

ditu,

sarrera

zehatzak

dituen

hainbat

sarrera-mota

bakoitza

soinu-iturrira

ezaugarri
egokitzeko.

Sarrera horiek honako modu honetan sailkatu

• Maila altuko sarrera. 15 kW -etik 50 kW-era
arteko

Kasete-erreproduzitzaile

batentzako

sarrera.
• CD:

batek

daitezke:

sarrera.
• Tape:

Soinu-tresneria

sarrera-erresistentzia

tipikoetan,

sarrera hauek 150 mV eta 300 mV arteko
balio efikazak onartzen dituzte. Normalean,

Compact

disc

erreproduzitzaile

batentzako sarrera.

seinalea

sarrera.
• Mic: Mikrofonoa konektatzeko sarrera.

tratatu

duen

tresneriak

erabiltzen du sarrera mota hau, eta, horregatik
maila

• Aux: Tresneria-laguntzaileak konektatzeko

aurrez
altuko

sarrera

izaten

da.

Mota

honetakoak dira Line-a, CD-a, Tuner-a eta
Aux-a.
• Mikrofono-sarrera.
sentikortasun

Sarrera

baxukoa

da,

mota

hau

mikrofonoek

ematen duten seinale-maila baxua delako,
1 mV

eta 5mV

artekoa

hain

zuzen.

Seinale-maila beste sarrera-seinaleen maila
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antzekoa izan dezan, aurreanplifikadoreak

egokitzapena egiten du, mikrofonoen eta beste

maila egokietara anplifikatzen du seinalea.

gailu batzuen seinale-maila linea-maila tipikora

Sarrera-inpedantzia

handitzeko.

tipikoa

inpedantzia

baxuko mikrofonoentzat 1.500 W izaten da,

Zirkuitu honek du soinu-kateko irabazirik

eta inpedantzia altukoentzat 1 MW.

handiena. Irabazi handi horrek seinale/zarata

• Phono-sarrera. Sarrera honek disko-jogailua
anplifikadorera

konektatzen

du.

Bere

sentikortasuna mikrofono-sarreraren antzekoa
da. Hala ere, grabazio-prozesuan zenbait
frekuentzia nabarmentzen direnez, dagokion
aurreanplifikadoreak ekualizadorea (RIAA)
izaten du, frekuentzia-erantzuna zuzentzeko.

Sarrera-hautatzailea kommutadore mekanikoa
edo elektronikoa izan daiteke, eta zein soinuiturri prozesatuko den hautatzen du. Ikus 4.4
irudia.

6. Sarrerako aurreanplifikadorea
aurreanplifikadorea

eragin ez dezan, behar adinako seinale-maila
altua ematen du.
RIAA ekualizadorea
RIAA (Recording Industry Association of
America) ekualizadorea phono sarreran dagoen
aurreanplifikadorean

kokatzen

da,

bertan

binilo-diskoen jogailuak konektatzeko; izan ere,

5. Sarrera-hautatzailea

Sarrerako

erlazioa handitzen du; izan ere, zarata-seinaleak

soinu-kateko

lehen gailu aktiboa da, eta mailen hasierako

seinalea

anplifikatzeaz

gain,

grabazioan

aplikatu den alderantzizko prozesua aplikatzen
dio seinaleari berari, frekuentzia-erantzuna laua
izan dadin. Ikus 4.5 irudia

Binilo-diskoen

grabazioan

tonu

baxuko

seinaleak moteldu egiten dira eta tonu altukoak
indartu, kurba normalizatu bati jarraituz.
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frekuentzia banda bateko bi frekuentzia-puntu

7. Tonu-kontrola eta ekualizazioa

jakinen

-goiko

puntua

(fg)

eta

beheko puntua (fb)-, gainetik eta azpitik. Ikus
4.7 irudian, behe frekuentziak indartzen dituen
Shelving ekualizadorea.
Nahasgailuetan eta anplifikadoreetan, baxuen
Zenbait

aurreanplifikadorek

4.6

irudiko

kontrolaren modukoak dituzte. Irteera-tentsioa
(bolumena)

erregulatzeaz

gain,

iragazki-

zuzentzaileak erabilita seinalearen frekuentziaerantzuna aldatu dezakete.

eta altuen ekualizazioan erabiltzen dira zirkuitu
horiek.
Tonu-kontroleko zirkuituek frekuentzia multzo
bat

eraldatu

eraldatu

Tonu-kontrola

dezakete,

gabe.

Ikus

beste
4.8

frekuentziak
irudian

behe

frekuentziatarako mota honetako iragazkia.

Tonu-kontrolaren zirkuitua iragazki bat da,

Esan beharra dago goi-frekuentziako osagaiak

anplifikadorearen

ez dutela aldaketarik jasaten, baina, aitzitik,

frekuentzia-erantzuna

aldatzen duena, giza entzumenaren erantzuna

behe-frekuentziak

erabiltzaileak

nahi

erara

konpentsatzeko.

aldatzen dituela, seinalea anplifikatuz edo
motelduz.

Tonu-kontrolak 2 edo 3 frekuentzia-banda
Tonu-kontrolaren
ekualizadore

zirkuituak
batean

Shelving

oinarritzen

dira;

ekualizadore horrek badu iragazki bat zeinak
irabazi edo moteltze konstante bat eragiten duen

finkotan lan egiten duten ekualizadoreak dira.
Banda

bakoitzeko

frekuentzia

guztietan

tonu-kontroleko zirkuituak era lauan lan egiten
du, trantsizio-gunean izan ezik, non seinalea
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moteltzen
arabera,

den.

honako

bi

tonu-kontrol zirkuitu hauek daude:

baxuen (bass) eta altuen (treble) erantzuna
finkatutako

dute.

Horretarako,

ebaki-frekuentzia,

zortziduneko

banda-zabalera

duen

iragazki-erresonantea erabiltzen da. Ikus

• Bi bandako tonu-kontrola. Frekuentzia
aldatzen

inguruan zentratuta dagoen eta zenbait

aurrez
anplitude

doigarria eta malda suabea dituzten Shelving
iragazkiak erabiltzen dira. Ikus 4.9 irudia.

4.10 irudia.
• Entzungarritasun-kontrola
Giza entzumenak ez du sentikortasun bera
espektro

entzungarri

osoan,

frekuentzia

ertainetan sentikorragoa delako frekuentzia
altuetan eta baxuetan baino. Gainera, erantzun
hori soinu-presioaren menpekoa ere izaten da.
Entzungarritasun-kontrola

(loudness)

giza

entzumenaren erantzuna konpentsatzen duen
iragazkia da, entzungarritasun-maila uniformea
mantentzeko frekuentzia-banda osoan. Iragazki
mota hau automatikoki aktibatzen da dagokion
kommutadoreari eraginda, betiere, kontuan
izanik

bolumen-kontrolaren

posizioa.

Ikus

4.11 irudia.

• Hiru bandako tonu-kontrola. Frekuentzia
baxuak eta altuak kontrolatzeaz gain, erdiko
frekuentziak ere kontrolatzen dira, eta,
horretarako, frekuentzia horietarako 2 kHz

103

4. Kapitulua

Audio-seinalea tratatzeko tresneria

8. Bolumen- eta balantze-kontrolak

10. Potentzia-anplifikadorea

Anplifikadore

Potentzia-anplifikadorea

estereoek

aldi

berean

soinu-anplifikadore

anplifikatzen dute bi kanaletako soinu-seinalea:

baten azken etapa izaten da, eta bozgorailuak

ezkerreko

kitzikatzeko behar adinako seinalea emateaz

kanalekoa

(L)

eta

eskuineko

kanalekoa (R). Bestalde, potentzia etapara
transferitzen den seinale kantitatea aldatzen du
bolumen-kontrolak, eta, ondorioz, potentziaetapa horrek anplifikatzen duen seinale-maila
erregulatu egiten du.
Balantze-kontrolak

bozgorailu

bakoitzari

hau da, bozgorailu bakoitzaren bolumena
erregulatzen du, bozgorailu eta entzulearen
egon

konpentsatzeko.

Gehienetan,

irteerako

gainintentsitate
babesak

eta

daitekeen

distantzia

Balantze-kontrolak

ez

du

zirkuitulabur,

gaintentsioen

aurkako

dituzte,

horrela

izaten

funtzionamendu-baldintza

aplikatzen zaion seinale kantitatea aldatzen du,

artean

arduratzen da.

desegokiengatik

izorratu ez daitezen.
Anplifikadorearen

eta

bozgorailuen

arteko

akoplamendua tentsioan egiten da, horregatik
bere irteera-inpedantzia oso baxua izaten da;
normalean 0,1 W eta 0,5 W artekoa.
Anplifikadore klaseak

eragiten seinalearen bolumen-kontrolean.
bolumen-kontrolak

Potentzia-anplifikadorea zirkuitu elektroniko

antzera egiten duten arren, bada nabarmendu

bat da, gailu aktiboekin (balbulak, transistoreak,

beharreko

OA-k, zirkuitu integratuak, etc.) eta pasiboekin

Balantze-kontrolak

eta

berezitasun

balantze-kontrolak

bat,

honako

modu

hau:

osagarrian

osatua. Ikus 4.12 irudia.

funtzionatzen du kanal bakoitzarentzat, eta,
beraz, emititzen den potentzia beti berdina
izaten da. Honako hauek dira potentzia-tarteak:
%100-%0, %50-%50, %75-%25, %0-%100.

9. Irteera-aurreanplifikadorea
Potentzia-anplifikadoreak

bere

potentzia

izendatua eman dezan, aurreanplifikadorearen
irteerak maila nahikoa hartu behar du.
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Irteera-etaparen konfigurazioak zehazten du

txikian, seinalea egon edo ez. Kotxeetako

anplifikadorearen klasea, eta klasearen arabera

soinu-sistemetan konfigurazio ohikoena da.

honela sailkatzen dira:

• D klaseko anplifikadoreak. D klaseko

• A klaseko anplifikadoreak. Klase honetako

anplifikadoreak

soinuaren

oinarritzen

modulazio

potentzia-etapek, soinu-seinalerik gabe ere,

digitalean

intentsitatearen

korronte

zuzen

handiak

kommutazio-teknikak erabiltzeko. Horrela

kontsumitzen

dituzte

elikatze-iturritik.

eginez gero, kontsumoa asko jaisten da, eta
tamaina

sortzen du. Esan beharra dago tamaina

subwoofer-ak elikatzeko behe-frekuentziako

handiko anplifikadoreak direla, garestiak eta

anplifikadoreetan erabiltzen dira.

mota

hau

gama

altuko

batzuetatik behera mantentzen dutenak, eta,

kalitate onekoa eskaintzen dutelako.
• B klaseko anplifikadoreak. Mota honetako
soinu-seinalerik

bat

hainbat anplifikadore mota distortsioa muga

tresnerietan erabiltzen da, soinu indartsua eta

potentzia-etapek,

Gehien

• Beste zenbait anplifikadore mota. Badira

baxua eta kalitate ona dute. Orokorrean,
anplifikazio

txikitzen.

irteeran

Horrek, bero emisio handi eta konstantea

kontsumo handikoak. Aitzitik, oso distortsio

asko

dira,

ondorioz,

errendimendua

hobetzeko

direnak.

Audio-anplifikadoreetan

gai
asko

erabiltzen dira G eta H motakoak, esaterako.

ez

Anplifikadore mota hauek elikatze-iturri

dagoenean ez dute korronterik kontsumitzen

kommutatuak erabiltzen dituzte, baina esan

elikatze-iturritik, eta, horregatik, kontsumoa

beharra dago elikatze-iturriak ematen duen

gutxitu egiten da. Aitzitik, badute arazo bat:

tentsioa ez dela konstantea izaten, aldatu

seinale

anplifikatuak

distortsioa

egiten

sortzen

duela

Mota

da.

handia
honetako

anplifikadoreak pilez eta bateriaz elikatzen

dela

irteerako

seinale-mailaren

arabera.
•

diren tresnerietan erabiltzeko oso aproposak
dira, gutxi kontsumitzen dutelako.
• AB klaseko anplifikadoreak. Etapa mota
hauek A eta B klaseko anplifikadoreek
dituzten abantailak berak dituzte, honako
hauek: kontsumo txikia eta distortsio gutxi.
Mota honetako anplifikadoreek korronte
zuzena kontsumitzen dute, baina oso kantitate

. Ekualizadorea
Era selektiboan, irabazia handitu edo txikitu
egiten duen zirkuitua da ekualizadorea, horrela,
frekuentzia-erantzunean

hutsuneak

zuzendu

edota soinu-iturri baten balantzea egiten du,
hiru banda edo gehiago erabiliz. Era horretan,
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jatorrian ahulak diren seinaleak indartzeko

ebaki-frekuentzien batez besteko geometrikoa

aukera

da, eta honela adierazten da:

ematen

du

edota,

aitzitik,

indar

handiegia duten seinaleak moteltzeko aukera.
Espektroa hainbat segmentutan zatitzen du
ekualizadoreak,

eta

segmentu

bakoitza

frekuentzia ezberdin batean sintonizatutako
banda-paseko iragazki batek erregulatzen du.
Eragiteko eraren arabera, hiru ekualizadore
mota daude:

f e= √ f g . f b

Banda-paseko

iragazkien

inportanteenetako

bat

parametro
da

bere

frekuentzia-hautakortasuna, hau da, pasoko
bandatik

at

dauden

frekuentzia-seinaleak

baztertzeko duen ahalmena.
Iragazkiaren kalitate-faktoreak determinatzen

•

Ekualizadore grafikoa

•

Ekualizadore parametrikoa

erdiko

•

Ekualizadore erdi-parametrikoa

banda-zabaleraren (Bw3dB) arteko erlazioa da.

du frekuentzia-hautakortasuna, eta iragazkiaren
frekuentzia

(fe)

eta

bere

Honela adierazten da:

1. Banda-paseko iragazki baten
banda-zabalera eta kalitatea

Q=

fe
f
= e
Bw 3 dB f g−f b

Ikus 4.13 irudian zeintzuk diren iragazki baten
Pasatzen uzten duen frekuentzia-tartea da

kalitate-faktoreak. Zenbat eta handiagoa izan

iragazki baten banda-zabalera. 3 dB moteltzen

iragazki baten kalitate-faktorea, orduan eta

diren frekuentziek mugatzen dute seinalea.

selektiboagoa da.

Honako bi puntu hauek dira iragazkiaren
ebaki-frekuentzia

zehazten

ebaki-frekuentzia

(feg)

dutenak:
eta

goiko
beheko

ebaki-frekuentzia (feb). Gainera, jakin beharra
dago banda-zabalera honela adierazten dela:
Bw3dB = fg – fb
Iragazkiak irabazi handiena erdiko frekuentzian
izaten du, eta gutxitzen joaten da hartzailea
frekuentzia horretatik urruntzen den heinean.
Iragazki

baten

erdiko

frekuentzia
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Demagun zortzidun bateko ekualizadorearen
banda-paseko

iragazkia

mugatuta

dagoela;

batetik 707 Hz-eko behe-frekuentziarekin eta,
bestetik, 1.414 Hz-eko goi-frekuentziarekin.
Kalkuluak egiten badira, erdiko frekuentzia
1.000 Hz-ekoa
707 Hz-ekoa

izango
eta

da,

bere

banda-zabalera
kalitate-faktorea

1,41 baliokoa:

Hainbat ekualizadore mota izaten da espektro

f e= √ f g . f b =√ 707∗1.414=1.000 Hz

Bw 3dB =f g−f b=1.414−707=707 Hz
Q=

entzungarria zatitzen den banda-kopuruaren
arabera. Adibidez, 4.15 irudian 5 bandako
ekualizadore grafikoa ikus daiteke. Hain banda

fe
f
= e =1,41
Bw 3 dB f g−f b

gutxiko ekualizadoreak etxeetako tresnerietan
erabiltzen dira, batez ere.

2. Ekualizadore grafikoak
Ekualizadore

grafiko

bat

paraleloan

konektatutako iragazki multzoaz osatua dago.
Iragazki

bakoitzaren

ardura

da

banda

entzungarriaren zati bat aldatzea, eta iragazki
guztien artean frekuentzia-banda osoa aldatzen
dute. Ikus 4. 14 irudia.
Erabilera profesionaletarako banda gehiago
duten ekualizadoreak erabiltzen dira. Horrelako
ekualizadoreek espektroa zortzidun bateko,
zortzidun

2/3-eko

edo

zortzidun

1/2-eko

banda-zabalerako iragazkietan zatitzen dute.
Eranskineko 4.1 taulan hainbat frekuentzia
zehatz definitzen dira, eta ekualizadorearen
banda bakoitza horietako frekuentzia bati lotzen
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beharra

bakoitzeko

dago

iragazkien

kalitate-faktorea konstantea izaten dela.

(Gain).

Ikus

4.18a

irudian nolakoa den,

Ekualizadore baten irabazi-doikuntza

•

• Irabaziaren aldaketa

irabaziaren

arabera,

iragazkiaren
Ekualizadore grafikoek dB-etan graduatutako
potentziometro

irristakorra

frekuentzia-banda bakoitzaren irabazia edo
atenuazioa doitzeko. Erdiko posizioan irabazia
0 dB-ekoa izaten da, hau da, unitateko irabazi
bat; horrek esan nahi du irteera-seinalea eta
sarrera-seinalea
indartzeko

berdinak

zein

direla.

moteltzeko,

frekuentzia-erantzuna.

dute,

Seinalea

sortzen

den

seinalearen irabaziaren aldaketa beti simetrikoa

• Kalitate-faktorearen
aldaketa

(Q).

Ikus

4.18b irudian nolakoa
den,

Q

arabera,

aldaketaren
iragazkiaren

frekuentzia-erantzuna.
• Sintonia-frekuentziaren

aldaketa

izaten da. Posizio altuenean, frekuentzia-bandak

(Frequency). Ikus 4.18c irudian nolakoa den,

12 dB-eko irabazi maximoa izaten du, eta

iragazkia

posizio baxuenean 12 dB-eko atenuazioa.

frekuentziaren

4.16 irudian

frekuentzia-erantzuna.

ikus

daiteke

bi

kanaleko

sintonizaturik

dagoen
arabera,

eta zortzidun 2/3-eko ekualizadore grafikoa,
hau

da,

15 bandako

ekualizadorea

(ikus

4.1 taula).

3. Ekualizadore parametrikoa
Iragazkiaren

irabaziaz

parametriko

batek

frekuentzia

eta

gain,

ekualizadore

iragazkiaren

kalitate-faktorea

erdiko
aldatzea

ahalbidetzen du, hau da, bere banda-zabalera.
Iragazki parametriko bakoitzak baditu hainbat
aginte. Ikus 4.17 irudian zeintzuk diren aginte
horiek.

Iragazki

horien

abantaila

da

espektro-entzungarriaren edozein frekuentziatan
eragina dutela, alegia, ez du derrigor bat etorri
behar

ekualizadorearen

bandetako

erdiko

frekuentzietako batekin. Gainera, ekualizadore
mota honek banda-zabalera erregulatu dezake,
frekuentzia-tarte estua indartuz edo motelduz,
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gainerako frekuentziei eragin gabe.

4. Ekualizadore erdi-parametrikoak
Ekualizadore erdi-parametrikoak iragazkiaren
irabazia eta erdiko frekuentzia doitu dezake,
baina ez kalitate-faktorea. Ikus 4.19 irudia.

Iragazki mota honek banda-zabalera oso estua
Hiru iragazki erdi-parametriko horiekin hiru
frekuentzia-banda aldakorren (baxua, ertaina,
altua) tonua doitu daiteke. Iragazki bakoitzaren
maila-kontrolak

(LEVEL),

frekuentzia-kontrolarekin

batera (FREQ),

aukeratutako frekuentziako seinalearen irabazia

eta atenuazio oso handia izaten ditu (tipikoa da
30 dB-ekoa). Horregatik, nahi gabeko seinaleari
eragiten dio bakarrik, eta ez beste frekuentziei.
Gehien

bat

frekuentzia-parasitoak

deuseztatzeko erabiltzen da, sare elektrikoaren
seinalea (50 Hz) adibidez. Esan beharra dago,
normalean, iragazki parametrikoaren osagarri

aldatu dezake.

bezala erabiltzen dela.

5. Zirrikitu-iragazkiak (Notch)
Zenbait

kasutan

ekualizadoreek

zirrikitu-iragazkia (Notch iragazki) izaten
dute, baina aipatu beharra dago iragazki
bereziak izaten direla mota honetakoak. Ikus
4.20 irudian zein den iragazki mota honek duen
frekuentzia-erantzuna.

6. Barrutien ekualizazioa
Barruti baten ekualizazioa kalibrazio-prozesu
bat izaten da, eta barruti baten soinuztapenean
–espektro osoan– erantzun laua lortu nahi
denean erabiltzen da.
Giza pertzepzioa ez da laua, eta, horregatik
ekualizazioa ez da era subjektiboan egin behar,
pertsona batetik bestera aldatu egiten delako.
Hori

dela

eta,

beharrezkoa

da

espektro-analizatzailea erabiltzea. Gailu horrek
pantailan erakusten du, soinuaren espektroa une
bakoitzean eta grafikoki bandatan banatua. Ikus
eranskinak ataleko 4.21 irudian nola erabili
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behar den tresneria, barruti baten ekualizazioa
egiterakoan. Soinu arrosaren sorgailuak sortzen
duen seinaleak energia bera du espektroaren
zortzidun bakoitzean.
Espektro-analizatzailearen

mikrofonoak

norabide orotakoa izan behar du, soinu zuzena
eta hainbat barrutiren azalaren isla integratu
ditzan. Mikrofonoaren posizioak finkatzen du
lortu nahi den ekualizazioa, barrutiaren puntu
bakoitzean erantzuna diferentea izaten da eta.
Ekualizazioa ekualizadorearen aginteak doituz
egiten da, analizatzailearen irakurketa banda
guztietarako uniformea izan dadin. Behin
doikuntza burutu denean, ekualizadorearen
aginteen posizioa idaztea komeni izaten da,
gerora, beharrezkoa bada, erabiltzeko.
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