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MEGAFONIAINSTALAZIOAK

1 SOINUA ETA FENOMENO AKUSTIKOAK
Soinua modu honetan defini dezakegu: gizakion entzumenak aditu dezakeen aire-presioaren
aldaketa. Aire-presioaren aldaketa hori dardara mekaniko batek sortzen du, saiakuntza honetan ikusten
den moduan.
Saiakuntza: mahai baten ertzean helduta daukagun labana bati makurdura-indar bat ezarri eta gero
askatzen badugu, labana gora eta behera mugituko da, dardara-mugimendu bat eginez. Dardara horrek
irauten duen bitartean, labanak soinua bidaltzen du.
Soinua seinale elektriko bihur daiteke mikrofonoaren eta antzeko gailuen bidez, eta bozgorailuek
seinale elektrikoa soinu bihur dezakete. Soinuaren seinale elektrikoa aire-presioaren aldaketaren
araberakoa da, horren anplitudearen eta maiztasunaren araberakoa, hain zuzen ere.

1. irudia.
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1.1

Soinu-anplitudea

Aurreko saiakuntza berriro egiten badugu baina labanaren orria indar handiagoz bultzatuz —dardara
handiagoak sortzen dira—, entzuten dugun soinu-anplitudea igo egingo da. Soinu-anplitudea dardaramailaren araberakoa da, dardara horrek sortzen duen aire-presioaren aldaketaren araberakoa,
hain zuzen ere.
Aire-presioaren aldaketa pascaletan neurtzen da (Pa). Anplitude bereko soinu guztiak ez ditugu
indar beraz entzuten; 3 kHz-etik 5 kHz-era bitarteko maiztasunak dituztenak beste guztiak baino
ozenago entzuten ditugu. Gainera, entzumena ez da modu linealean igotzen, hau da, 10 Pa ez dira 1 Pa
baino hamar aldiz ozenago entzuten. Esan dezakegu entzumenak funtzio logaritmiko baten antz
handiagoa duela. Horregatik, egokiagoa da soinu-anplitudea dezibeletan (dB) neurtzea, gizakion
entzumenari hobeto doitzen baitzaio.
Entzun daitekeen soinu-anplitude minimoari (20 µPa edo 0 dB) pertzepzioaren atalase-maila
deitzen zaio. Minik sentitu gabe entzun dezakegun soinu-anplitude maximoari, berriz (20 Pa edo 120
dB), minaren atalase-maila. Bi mailak 1.000 Hz-eko maiztasunean definituak daude.
Entzumenak soinu-anplitudea igo dela sumatzeko behar duen gutxieneko balioa 2,5 dB eta 3 dB
bitartekoa da. 10 dB igotzean, berriz, soinua bikoiztu egin dela iruditzen zaigu. Dezibelen eta pascalen
arteko erlazioa taula honetan agertzen da.

2. irudia.
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Taula adierazpen honetatik atera da:

APA = 20log

P
20.10 −6

APA = aire-presioaren aldaketa (dB)
P = presioa (Pa)
Duen garrantziagatik, argitu beharreko beste kontzeptu bat soinu-mailaren igoera da. Gailu baten
soinu-maila igo nahi badugu, potentzia gehiago sar diezaiokegu. Sartutako potentziak eta lortutako
soinu-mailak erlazio logaritmikoa dute, ondorengo irudi honetan ikus daitekeen bezala.

3. irudia.

Erlazioak adierazpen honetatik aterata daude:
SPL = 10log

P2
P1

SPL = soinu-mailaren igoera (dB)
P1 = erreferentzia-potentzia (W); gehienetan P1 = 1 W
P1 = bozgorailuari soinu-maila igotzeko sartu beharreko potentzia (W)

1.2

Soinuaren tonua: maiztasuna eta uhin-luzera

Orri txikiagoko beste labana bat hartu, eta egin dezagun berriro hasierako saiakuntza. Orain,
labanaren dardarak azkarragoak dira eta sumatzen dugun soinuaren tonua altuagoa edo zorrotzagoa.
Orri luzeagoko batekin proba eginez, dardarak motelagoak dira, eta sumatzen dugun soinuaren tonua,
baxuagoa. Ondorioz, esan dezakegu soinu baten tonua dardararen maiztasunaren araberakoa dela.
Entzun dezakegun soinuaren maiztasuna 20 eta 20.000 Hz bitartekoa da. 15 edo 20 Hz baino
gutxiagoko soinua ezin dugu entzun, baina seinaleak nahiko anplitude badu, ukimenaren bidez nabari
dezakegu. Seinale horri infrasoinua deitzen zaio.
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20.000 Hz-etik gorako seinaleak ultrasoinuak dira, eta gizakiok ezin ditugu entzun; zenbait animaliak,
ordea, bai. Soldatzeko, materialen egokitasuna konprobatzeko, garbitzeko edo ekografiak egiteko erabiltzen dira ultrasoinuak.

4. irudia.

Uhin-luzera ere maiztasunarekin erlazionatuta dago. Sinu-formako uhin berean, bata bestearen ondoan
dauden bi gailurren arteko distantzia da uhin-luzera.

5. irudia.

Uhin-luzera hedatze-abiaduraren eta maiztasunaren araberakoa da.

L=

C
fr

L = uhin-luzera, metrotan neurtua
C = hedatze-abiadura airean (340 m/s)
fr = uhinaren maiztasuna, hertzetan neurtua
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Seinalearen maiztasuna jakinda, seinale horren uhin-luzera kalkula dezakegu. Adibidez, 20 Hz-eko
eta 1.000 Hz-eko soinuen uhin-luzerak:
l = 340 m/s / 20 Hz = 17 m,
eta 1.000 Hz-ekoarena:
l = 340 m/s / 1.000 Hz = 0,34 m
Soinua maiztasun bakar batez osatua badago, soinu garbia deitzen zaio; hainbat maiztasunez osatua
badago, berriz, soinu konplexua. Instrumentuekin nahiz ahotsarekin egindako soinuak soinu konplexuak
izaten dira ia beti.

1.3

Soinuaren hedapena eta indargabetzea

Airean 340 m/s-ko (1224 km/h) abiaduran hedatzen da soinua; hala ere, tenperaturarekin
abiadura hori zerbait alda daiteke.
Soinu-iturriaren arabera, soinua norabide guztietan edo norabide bakar batean hedatzen da. Puntu
erako soinu-iturrien kasuan, soinua norabide guztietan hedatzen da; soinu-iturri linealen kasuan, aldiz,
norabide bakar batean soilik.
Soinu-iturritik aldentzen bagara, soinua indargabetu egiten da. Soinu-iturria puntu erakoa bada,
soinua -6 dB indargabetzen da distantzia bikoizten den bakoitzean, eta lineala bada, –3 dB.

6. irudia.
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Hala ere, indargabetze hori ez da beti berdina izaten, haizeak, hezetasunak, tenperaturak eta
abarrek eragina izaten baitute. Distantzia handietan (100 metrotik gora), aurreko indargabetzeari gehitu
behar zaio aireak soinua xurgatzeagatik gertatzen den beste indargabetze bat. Indargabetze hori
soinuaren maiztasunaren araberakoa da, taula honetan ikus daitekeen moduan.

1. TAULA.

1.4

Maiztasuna (Hz)

100

1.000

10.000

Indargabetzea (dB/100 m)

0,02

0,6

10

Soinuaren islapena eta xurgapena

Hedatzen ari den soinuak material batekin topo egitean gertatzen diren efektuak dira islapena eta
xurgapena. Material batek soinua guztiz islatu edo xurga badezake ere, gehienetan bi efektuak gertatzen
dira; hau da, zati bat xurgatu egiten da eta bestea islatu. Ehun lodiek eta antzeko materialek ia soinu
guztia xurgatzen dute; beste batzuek, aldiz, gehienbat islatu egiten dute, marmolak eta kristalak,
adibidez. Soinuaren maiztasunak ere badu eragina, material berak ez baititu modu berean xurgatzen
edo islatzen tonu baxuak eta altuak.

7. irudia.

Xurgapen-koefizienteak adierazten digu soinuak material bat erasotzean material horrek xurgatzen
duen soinuaren ehunekoa.
a = Xurgatutako soinua / Soinu erasotzailea

LANBIDE EKIMENA

6

Etxebizitzetako eta Eraikinetako Instalazio Bereziak

a = 0 bada, materialak soinua erabat islatzen du; a = 1 bada, aldiz, osorik xurgatzen du. 1. eranskinean, hainbat materialen xurgapen-koefizienteak agertzen dira, soinuaren maiztasunaren arabera.

1.5

Oihartzuna eta erreberberazioa

Soinua urrutiko horma batean islatu eta itzultzen denean gure belarrietan sumatzen dugun efektuari
oihartzun deitzen diogu; egindako soinu bera geroago iristen zaigu.

8. irudia.

Gertuko hormetan islatzean, ordea, lokal batekoetan esaterako, soinua azkarrago itzultzen zaigu, eta
islatutako eta jatorrizko soinuak ezin dira bereizi, soinua luzatu egin dela nabaritzen dugu; efektu horri
erreberberazioa deitzen zaio. Soinu-iturria isiltzen denetik soinu-maila 60 dB indargabetu arte igarotzen
den denborari erreberberazio-denbora deitzen zaio. Denbora hori gelaren hormen araberakoa da;
zenbat eta txikiagoa izan hormen xurgatze-koefizientea, orduan eta handiagoa izango da erreberberaziodenbora.

9. irudia.
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Taula honetan hainbat erreberberazio-denbora agertzen dira, lekuaren eta erabileraren arabera.

2. TAULA.

Lekua eta erabilera

Denbora min.

Denbora max.

Hitzaldi-gela

0,6

1,3

Anfiteatroa

0,6

1,6

Zinema-aretoa

0,5

1,2

1

1,8

Kontzertu-gela

1,4

2

Orkestra-kontzertuetako gela

1,6

3

Errezo-lekua

1,8

3,1

Jatetxea eta kafetegia

-

1,8

Gimnasioa, igerilekua eta kiroldegia

-

2,7

1,4

2

-

3

Antzokia

Erabilera anitzeko gela
Lokal industriala

1.6

Mozorrotze- edo maskaramendu-efektua

Soinu-iturri bat entzutean edo solasaldi bat ulertu nahi dugunean, entzun nahi ez ditugun zaratak
asaldatzen gaitu sarritan; adibidez, txoriak entzuten ari garen bitartean, autobus bat pasatzen denean.
Gure belarriak soinu nahasi bat entzuten du orduan, eta musikaren edo solasaldiaren ulergarritasuna
edo garbitasuna murriztu egiten da inguruko zaratak sortzen duen mozorrotze-efektuagatik.
Mozorrotze-efektu hori erabilgarria ere izan daiteke. Bulegoetan, adibidez, interesgarria izan daiteke
albokoak elkarrizketa pribaturik ez entzutea. Horretarako, bozgorailu bat jartzen da elkarrizketak izango
diren mahai bakoitzera begira, eta bozgorailu horietatik bi soinu igortzen dira aldi berean; batetik,
musika, eta bestetik, zarata zuri izena hartzen duen maiztasun-gama berezi bat. Zarata zuria giro-zarata
sortzeko ekualizatua egoten da, eta elkarrizketak estaltzen ditu. Modu horretan, musika garbi entzungo
dugu, eta aldi berean, elkarrizketak mozorrotu.
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2 AUDIO-SEINALEA
Aire-presioaren aldaketa mikrofono edo antzeko gailu baten bidez seinale elektriko bihurtzen denean,
audio-seinalea lortzen da.
Audio-seinalea lantzeko oinarrizko pausoak lau dira: seinalea hartu, tratatu, anplifikatu eta erreproduzitu.

10. irudia.

2.1

Audio-seinalearen tentsio-maila
Audio-seinaleak sinu-forma izaten du, 10. irudian ikus daitekeenez. Bertan honako balio hauek

bereizten dira: balio efikaza, balio maximoa eta puntatik puntarako balioa.

11. irudia.
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Audio-seinale horien anplitudea neurtzeko unitatea dezibel-volta (dBV) da. Dezibel-volta tentsioaren
logaritmoa da, adierazpen honetan ikus daitekeen bezala:
dBV = log (tentsioa)
Erlazioa hobeto ikusteko, taula bat egingo dugu. Taula honetan agertzen den bezala, 1 V 0 dBV da:

3. TAULA.

2.2

dBV

40

20

0

-20

-40

V efikaza

100

10

1

0,1

0,01

Audio-seinalearen potentzia-maila

Soinu-ekipo baten ezaugarri nagusia potentzia-maila da, baina, era berean, nahasmen handiena
sortzen duena ere bai. Interes komertzialak direla medio, ekipo baten potentzia neurtzeko, hainbat
unitate erabiltzen dira: watt zuzenak, watt musikalak, watt maximoak, PMPOak, RMSak, etab. Hala ere,
nagusiak hiru dira:
9 Potentzia efikaza (RMS). Distortsio-ehuneko bat (% 1, % 3, % 10) gainditu gabe modu
jarraituan ekipoak eman dezakeen potentzia maximoa da.
9 Potentzia musikala (Wmus). Ekipo batek une batean (0,25 s) eman dezakeen potentzia
maximoa da.
9 Puntatik puntarako potentzia. Puntatik puntarako potentziaren balioa adierazten du.
Potentzia efikazak adierazten du egokien ekipo baten potentzia-maila.

2.3

Distortsioa

Soinu-instalazioaren edozein elementutan gerta badaiteke ere, gehienetan anplifikadoreetan sortzen
da distortsioa. Anplifikadorearen potentzia-ahalmena gainditzean audio-seinaleak jasaten duen
deformazioari deitzen zaio distortsio. Distortsioa ehunekotan neurtzen da, eta % 0k distortsiorik eza
adierazten du. Gizakiok % 0,5 eta % 10 bitartean hasten gara distortsioa nabaritzen, bakoitzaren
entzumenaren arabera.
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12. irudia.

2.4

Audio-seinalearen eta zarataren arteko erlazioa

Soinu-ekipoek izaten duten arazo handienetariko bat zarata da. Kasete, CD eta antzeko gailuetako
motorrek sortzen dute gehienbat zarata; hala ere, elikatze-transformadoreek, kontrol-mekanismoek eta
abarrek ere sor dezakete. Zarata horiek audio-seinaleari gehitzen zaizkio, eta entzutean, oso desatseginak izaten dira.

13. irudia.

LANBIDE EKIMENA

11

Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak

Audio-seinalearen garbitasun-maila neurtzeko, seinalearen eta zarataren arteko erlazioa
erabiltzen da S/N (signal/noise). Erlazio hori dezibeletan neurtzen da, eta zenbat eta handiagoa izan,
orduan eta garbiagoa da audio-seinalea. Ikus ditzagun adibide batzuk:

4. TAULA.

Gailua

Anplifikadorea

CDa

Kasetea

FM irratia

S/N (dB)

60 dB-etik 100 dB-era

95 dB

40 dB-etik 60 dB-era

50 dB

2.5

Maiztasun erabilgarriko banda

Maiztasun erabilgarriko bandak neurtzen du bozgorailu, anplifikadore, bafle, irrati eta
antzeko soinu-gailuek hainbat maiztasunetan izaten duten erantzuna. Gailu ideala maiztasun guztiak
berdin anplifikatzeko gai izango litzateke. Hori, ordea, ezinezkoa da, maiztasun ertainak soilik anplifikatzen dira modu egokian; maiztasun baxuak eta altuak, berriz, gutxiago anplifikatzen dira, edo ez dira
batere anplifikatzen. Irudian agertzen den adibidean, 150 eta 14.000 Hz bitarteko maiztasunak bakarrik
anplifikatzen dira ondo; gailuak 150 Hz-etik 14.000 Hz-erainoko banda-zabalera duela esaten da.

14. irudia.
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2.6

Inpedantziak

Inpedantzia elementu batek korronte elektrikoari jartzen dion oztopoa da, eta ohm-etan (Ω) neurtzen
da. Audio-gailuetan hiru inpedantzia mota bereizten dira: sarrerako inpedantzia (Zin), irteerako
inpedantzia (Zout) eta kargaren inpedantzia minimoa (Zmin). Lehenengo biak, izenek adierazten duten
bezala, gailu batek sarreran eta irteeran dituen inpedantziak dira, eta horien ohiko balioak taula
honetan agertzen dira:

5. TAULA.

Elementua

Sarrerako inpedantzia Irteerako inpedantzia
Zin (Ω)
Zout (Ω)

Kargaren inpedantzia
minimoa Zmin (Ω)

Mikrofonoa

2.700

Musika-zentrala

20.000

0,1

15

Anplifikadorea

5.000 –25.000

0,03

4-8

Gailu bat beste batekin konektatzen badugu, anplifikadore bat bozgorailu batekin, adibidez,
anplifikadoreak bozgorailuaren sarrerako inpedantzia Zin nabaritzen du, eta inpedantzia hori txikiegia
bada, anplifikadorea erre egin daiteke. Kargaren inpedantzia minimoak, beraz, hau adierazten du:
gailu bati irteeran konekta dakiokeen inpedantzia minimoa, hondatzeko arriskurik izan gabe.
Adibidez, 8 Ω-eko Zmin-a duen anplifikadore batekin 4 Ω-eko bozgorailu bat konektatzen badugu,
anplifikadorea hondatu egingo zaigu. Alderantziz, 4 Ω-eko Zmin-a duen anplifikadore batekin 8 Ω-eko
bozgorailua konektatzen badugu, ez zaigu anplifikadorea hondatuko, baina soinu-potentzia txikiagoa
lortuko dugu. Dena den, egokiena, hurrenez hurren Zmin eta Zin bereko anplifikadorea eta bozgorailua
konektatzea da.
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3 MEGAFONIA-INSTALAZIO BATEN OSAGAIAK
Megafonia-instalazioak mota askotakoak izan daitezke; instalazioen osagaiak ez dira beti berdinak
izaten. Hala ere, ia beti izaten dira hauek: mikrofonoak, anplifikadoreak eta bozgorailuak. Azter ditzagun
hiru elementu horiek.

3.1

Mikrofonoak

Mikrofonoen eginkizuna iturriak bidalitako soinua audio-seinale elektriko bihurtzea da.

15. irudia.

Mikrofonoen ezaugarriak
Mikrofonoen ezaugarri garrantzitsuenak sentikortasuna, maiztasun-erabilgarrien banda, zarata, distortsioa eta inpedantzia dira.
`

Sentikortasuna

Mikrofono batera iristen den soinu-mailaren eta bertatik ateratzen den seinale elektrikoaren
arteko erlazioa da sentikortasuna, eta milivolt/pascal-etan (mV/Pa) neurtzen da. Mikrofonoen sentikortasun-neurketak 1.000 Hz-eko maiztasuneko soinuarekin egiten dira, eta ohiko balioak 1 mV/Pa eta 5
mV/Pa bitartekoak izaten dira.
Praktika: Sentikortasun ezberdineko bi mikrofono hartu, bi kanaleko osziloskopio batekin konektatu
eta mikrofono bakoitzari kanal bat esleitu eta doitu. Horren ondoren, soinu bera bi mikrofonoetara
bideratu eta bakoitzak ateratzen duen seinalea neurtu. Bukatzeko, bi kanaletan neurtutakoak konparatu.
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`

Maiztasun erabilgarrien banda

Mikrofono batek maiztasun ezberdineko soinuei ematen dien erantzuna neurtzen du maiztasun
erabilgarrien bandak.
Hitzak jaso nahi badira, 300 Hz eta 4.000 Hz bitarteko banda-zabalera beharko dugu; hau da, tarte
horretako maiztasun guztiak indargabetu gabe jaso beharko ditu mikrofonoak. Musika jaso nahi bada,
banda hori entzumenaren espektro guztira zabaltzea komeni da (20 Hz-etik 20.000 Hz-era).

16. irudia.

`

Zarata eta distortsioa

Dagoeneko ikusi dugun moduan, zaratak seinale elektrikoari gehitzen zaizkion maiztasun
handiko uhinak dira. Kontu handia eduki behar da mikrofonoa anplifikadorearekin konektatzen duen
eroalearekin, eroale horretara zarata asko sartzen baita. Zarata hori saihesteko, nahikoa izaten da
eroalea sare metalikoz estaltzea, antenetako eroaleetan egiten den bezala.
Distortsioa, berriz, soinu-anplitudeak mikrofonoaren ahalmena gainditzean audio-seinaleak
izaten duen deformazioa da. Oso garrantzitsua da mikrofonoek sortzen duten seinale elektrikoa garbia
izatea, hau da, zarata eta distortsiorik gabekoa.
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`

Direkzionalitatea

Soinua datorkion norabidearen arabera mikrofono baten sentikortasuna nola aldatzen den
adierazten digu direkzionalitateak. Ezaugarri hori dela eta, norabide jakin batetik iristen diren soinuak
aukera daitezke, eta beste norabideetatik datozenak baztertu.
Direkzionalitatea kontuan izanda, mikrofonoak honela sailkatzen dira: norabide orotakoak, bi norabidekoak, kardioideak eta hiperkardioideak. (Ikus 17. irudia).
Norabide orotako mikrofonoak sentikortasun berdinez jasotzen ditu norabide guztietatik iristen
zaizkion soinuak. Ezaugarri hori dela eta, mikrofono hauek egokiak dira musikarekin lan egiteko.
Bi norabideko mikrofonoak aurretik eta atzetik iristen zaizkion soinuak jasotzen ditu, eta alboetatik
datozkionak baztertu egiten ditu. Mikrofono mota hau egokia izaten da hitzaldietan erabiltzeko.
Mikrofono kardioideak sentikortasun handiz jasotzen ditu aurretik iristen zaizkion soinuak, sentikortasun txikiz alboetakoak, eta atzekoak ikaragarri indargabetzen ditu. Norabide jakin batean dagoen
hizlariaren ahotsa jaso eta azpi-soinuak saihestu nahi direnean erabiltzen da mikrofono mota hau. Alde
txarrak ere baditu; batetik, maiztasun txikiko soinuak norabide orotako mikrofonoen antzera jasotzen
ditu; bestetik, atzetik sartzen zaizkion soinuak ez ditu guztiz baztertzen.
Mikrofono hiperkardioideak aurrekoen antzekoak dira, baina aukeratutako norabidetik iristen
zaizkion soinuak are eta sentikortasun handiagoz jasotzen ditu, eta beste norabideeetatik datozkionak,
sentikortasun txikiagoz. Soinua akoplatzeko arriskua dagoenean, mikrofono hiperkardioideak erabiltzea
komeni izaten da.

NORABIDE OROTAKOA

BI NORABIDEKOA

KARDIOIDEA

HIPERKARDIOIDEA

17. irudia.

LANBIDE EKIMENA

16

Etxebizitzetako eta Eraikinetako Instalazio Bereziak

`

Inpedantzia

Inpedantziaren arabera bi eratako mikrofonoak bereizten dira: inpedantzia altuko mikrofonoak eta
inpedantzia baxuko mikrofonoak.
Inpedantzia altuko mikrofonoak 1.000 Ω ingurukoak izaten dira. 10 eta 30 mV bitarteko tentsioa
eta intentsitate baxua ematen dute irteeran. Intentsitate-ahalmen txikikoak direnez, anplifikadorera doan
eroaleak motza izan behar du, 10 m-koa gehienez.
Inpedantzia baxuko mikrofonoak 600 Ω baino gutxiagokoak izaten dira. Irteeran ematen duten
tentsioa 0,5 eta 2 mV bitartekoa izaten da, eta aurrekoek baino intentsitate-ahalmen handiagoa izaten
dute. Intentsitate handiagoa eman dezaketenez, eroale luzeagoak erabil daitezke anplifikadorearekin
konektatzeko, 100 metrorainokoak.

Mikrofonoen sailkapena egituraren arabera
Egituraren arabera, mikrofonoak honela sailkatzen dira: mikrofono dinamikoak, kondentsadoredun
mikrofonoak, Elektret mikrofonoak eta kristaldun mikrofono piezoelektrikoak. Ikus ditzagun lau mikrofono
mota horiek.
`

Mikrofono dinamikoak

Mota honetako mikrofono erabilienak haril mugikorreko mikrofono dinamikoak dira. Soinu-uhinek
diafragma mehe bat eta horrekin lotutako harila mugitzen dituzte; eta harila iman batek sortutako eremu
magnetiko baten barnean dagoenez, harilaren mugimenduak tentsio bat induzitzen du bere bi ertzen
artean. Induzitutako tentsio hori diafragma mugitu duen soinuaren araberakoa izaten da.

18. irudia.
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Mikrofono honek inpedantzia baxuak izaten ditu, 200 eta 600 Ω bitartekoak, eta orekatua edo ezorekatua izan daiteke. Ez-orekatua bada, zarata gehiago sartzen zaizkio, eta, horregatik, anplifikadorera
doan kableak motza izan behar du (15 m gehienez). Aldiz, orekatua bada, zaratak hobeto saihesten ditu,
eta eroalearen luzera handiagoa izan daiteke (15-100 m).
Mikrofono dinamikoek nahiko kalitate ona dute, eta merkeak dira; horregatik dira erabilienak.
Aurreko mikrofonoari harila kendu eta aluminiozko zinta bat jartzen badiogu, zintadun mikrofono
dinamikoa izango dugu. Zintadun mikrofono dinamikoa goi-fidelitatekoa da, baina era berean, oso
garestia, eta ondorioz, ez da asko erabiltzen.
Burdinazko mikrofono dinamikoa ere aurrekoen antzekoa da, baina honetan diafragmak burdinazko lamina bat mugitzen du.
`

Kondentsadoredun mikrofonoak

Mikra gutxiko distantziara dauden bi laminaz osaturiko kondentsadore bat izaten dute mikrofono
hauek, eta kondentsadorearekin seriean jarritako korronte zuzeneko iturri batek elikatzen ditu. Lamina
bat finkoa izaten da eta 0 volt-ekin konektatzen da erresistentzia baten bidez; bestea diafragmarekin
batera mugitzen da. Diafragma geldirik dagoen bitartean, kondentsadorea kargatuta dago elikatzeiturriaren tentsioarekin, eta irteerako intentsitatea 0 A da. Soinuak diafragma mugitzean, ordea, laminen
arteko distantzia aldatzen da, eta horrekin batera kondentsadorearen kapazitatea. Azkenik, kapazitatealdaketak intentsitate bat sortzen du, soinuaren seinale elektrikoa, hain zuzen.

19. irudia.

LANBIDE EKIMENA

18

Etxebizitzetako eta Eraikinetako Instalazio Bereziak

Sortutako intentsitateak oso txikiak direnez, kondentsadorearekin seriean erresistentzia altu bat jarri
behar da (5-20 MΩ), irteeran tentsio egokia izateko. Era honetako mikrofonoek anplifikadorearekin konektatzean arazorik izan ez dezaten, inpedantzia-egokitzaileak behar dituzte. Balio altuko inpedantziaren
ordez, beste mikrofono batzuek aurreanplifikadoreak izaten dituzte (19. irudian agertzen den bezala).
Kondentsadoredun mikrofonoen alde onak hauek dira: fidelitate handia, soinu-tonu altuak ongi
jasotzea, seinale/zarata erlazio ona eta tamaina txikia; alde txarrak, aldiz, hezetasuna gaizki jasatea,
elikatu beharra eta hauskorrak eta garestiak izatea. Lan profesionalak egiteko erabiltzen dira.
`

Electret mikrofonoak

Aurrekoaren antzekoak dira funtzionamenduaren aldetik, baina kapazitate handiagoa dute, eta elikatzeko, pila bat nahikoa izaten dute.
Hauek ere aurreanplifikadore bat behar izaten dute seinalea indartzeko, baina hezetasuna hobeto
jasaten dute eta merkeagoak dira. Honako desabantaila hauek dituzte: sentikortasun txikiagoa eta tonu
altuak okerrago jasotzea.
`

Kristaldun mikrofono piezoelektrikoak

Kuartzoak, titanioak eta gainerako material piezoelektrikoek tentsio elektrikoa sortzen dute presioa
aldatzen zaienean. Mota honetako mikrofonoetan, material piezoelektrikoaren alde bat diafragmari lotzen
zaio, eta bestea mikrofonoari, ez mugitzeko moduan. Soinuak diafragma mugitzean, presio-aldaketak
sortzen ditu material piezoelektrikoan, eta material horren bi aldeen artean soinuaren araberako tentsioa
sortzen da.

20. irudia.
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Mikrofono hauek inpedantzia altua izaten dute, fidelitate ona, zarata gutxi eta oso merkeak dira;
horregatik, asko erabiltzen dira ahotsa jasotzeko. Hala ere, ez dute grabazio profesionalak egiteko
adinako kalitaterik.

Mikrofonoen sailkapena erabileraren arabera
Erabileraren arabera hautatu behar da mikrofono egokiena. Mikrofonoen eskaintza ugaria da, eta
guztiak bildu ezin badaitezke ere, hona hemen ezagunenak:
9 Eskuko mikrofonoak. Musika eta hitzak jasotzeko erabiltzen diren mikrofono arruntak dira.
Kabledunak edo kable gabeak izan daitezke. Kable gabeek FM igorle bat izaten dute mikrofonoan bertan, seinalea hargailura bidaltzeko. Soinua igortzeko, 40 eta 200 MHz bitarteko maiztasunak erabiltzen dira.
9 Gorbata-mikrofonoak: soinean eramateko mikrofonoak dira, electret motakoak gehienbat. Soinu
egonkorrak jasotzen dituzte, eta kabledunak nahiz kable gabeak izan badaitezke ere, gehienetan
kable gabeak erabiltzen dira.
9 Mahai gaineko mikrofonoak: alde batetik, hitzaldiak jasotzeko erabiltzen dira, eta bestetik,
supermerkatu, geltoki eta antzeko lekuetan mezuak bidaltzeko. Hitzaldietarako irteera orekatuko
eta kardioide motako mikrofonoak erabiltzea komeni da; mezuak bidaltzeko, berriz, aurreanplifikadorea dutenak.
9 Kanoi-mikrofonoak: direkzionalitate handia dute, eta urrutiko soinuak jasotzeko erabiltzen dira.
9 PCko mikrofonoak: ordenagailu bidezko bideo-konferentziak egiteko erabiltzen dira. Sentikortasun handia izaten dute, eta ia beti ahotsa bakarrik jaso behar dutenez, nahiko merkeak izaten dira
9 Mikrofono txikiak: bolaluma eta antzeko elementuetan txerta daitezkeen mikrofonoak dira.
9 Mikrofono parabolikoak: urrutiko soinuak jaso ditzakete, 100 metrotik gorako distantziara
daudenak.

3.2

Anplifikadorea eta haren ezaugarriak

Megafonia-instalazioen osagai garrantzitsua da anplifikadorea; anplifikadoreei esker, lokal eta
ingurune zabaletan entzun daiteke soinua behar bezain ozen.
Anplifikadorearen zeregina audio-seinalea indartzea edo anplifikatzea da. Mikrofonoek, kasetek,
CD-irakurleek eta antzeko gailuek mV batzuetako audio-seinale elektrikoak sortzen dituzte; oso ahulak,
beraz, bozgorailuetara zuzenean sartzeko. Anplifikadoreak bozgorailuetara sartu aurretik anplifikatzen
ditu audio-seinale horien tentsioa eta potentzia.
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20. irudia.

Hauek dira anplifikadoreen ezaugarri nagusiak: potentzia-maila, distortsioa, sarrerako inpedantzia,
sarrerako tentsioa, irteerako inpedantzia, kargaren inpedantzia minimoa, irteerako tentsioa eta kontrolelementuak.

Potentzia-maila
Potentzia-mailak adierazten digu etenik gabe anplifikadoreak bozgorailuari eman diezaiokeen
potentzia. Ezaugarri hori potentzia nominal edo potentzia efikazaren bidez adierazten da.

Distortsioa
Anplifikatzean audio-seinaleak jasaten duen deformazioa da distortsioa. Distortsioa handitu
egiten da anplifikadoreak potentzia-maila maximoan lan egiten badu.

Sarrerako ezaugarriak
Anplifikadoreak hainbat sarrera izaten ditu mikrofono eta musika-irakurleak konektatzeko, eta sarrera
horien ezaugarri nagusiak bi dira: sarrerako tentsio-maila eta sarrerako inpedantzia.
Sarrerako tentsio-mailaren arabera, sarrerak bi eratakoak izan daitezke: 0,1 eta 10 mV bitartekoak
edo 100 eta 800 mV bitartekoak. Lehendabizikoak mikrofono eta disko-jogailuak konektatzeko egokituak
daude bereziki; bigarrenak, berriz, irrati, CD, kasete eta bideoak konektatzeko.
Anplifikadoreen sarrerako inpedantziak altuak izaten dira, 4.000 Ω eta 25.000 Ω bitartekoak.

Irteerako ezaugarriak
Anplifikadoreen irteerak bozgorailuekin konektatzen dira. Irteera horiek bi motatakoak izan daitezke:
inpedantzia konstanteko irteerak eta tentsio konstanteko irteerak.
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Inpedantzia konstanteko irteerek 2, 4, 6, 8 eta 16 Ω-eko balioak izaten dituzte. Bozgorailuak
irteera horiekin konektatzeko, bozgorailuen guztizko inpedantziak eta anplifikadorearen irteerakoak balio
berekoak izan beharko dute.
Bozgorailuen guztizko inpedantzia kalkulatzeko, korronte zuzeneko zirkuituetako erlazioak erabiliko
ditugu, hau da:
Bozgorailuak seriean badaude:
Rt = R1 + R2 + ... + Rn
Eta paraleloan badaude:
1
1
1
1
=
+
+ ... +
Rt R1 R2
Rn

non:
Rt bozgorailuen guztizko inpedantzia den, eta
R1, R2 ,..., Rn, bozgorailu bakoitzaren inpedantzia.
Inpedantzia konstanteko irteerak dituen anplifikadoreak erabiltzen baditugu, zaila izaten da
bozgorailu kopurua aldatzea, bozgorailu bat jartzen edo kentzen badugu guztizko inpedantzia aldatu
egiten baita.
Tentsio konstanteko irteerak 25, 50, 70 eta 100 V-ekoak izan badaitezke ere, erabilienak 70 eta
100 V-ekoak dira. Irteera horiek transformadore bat izaten dute, tentsioa aipatutako maila horietara
igotzeko. Bozgorailuen sarrerako tentsioak anplifikadorearen irteerako tentsioaren balio bera edo
altuagoa izan beharko du, anplifikadorearekin konektatu ahal izateko.
Tentsio konstanteko irteera duten anplifikadoreek bozgorailuen kopurua aldatzeko aukera ematen
dute. Anplifikadorearen potentzia-maila gainditzen ez dugun bitartean, nahi adina bozgorailu konekta
ditzakegu anplifikadorearekin.

Irteerako inpedantzia (Zout)
Anplifikadoreen irteerako inpedantziek balio baxuak izaten dituzte, 600 Ω-etik beherakoak.
2.6 puntuan ikusitakoaren antzera, bereizi beharreko bi ezaugarri dira anplifikadore batek
inpedantzia konstanteko irteera bat edukitzea eta anplifikadorearen irteerako inpedantzia. Azkenak,
anplifikadoreak irteeran duen Ω kopurua adierazten digu; lehendabizikoak, aldiz, bozgorailuek
anplifikadorearekin konektatzeko izan behar duten inpedantzia totala.
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Kontrol-elementuak
Anplifikadore sinpleek ez dute batere kontrol-elementurik; konplexuek, ordea, sarrerako eta irteerako
soinu-maila, soinu-tonua... kontrola ditzakete.
Sarrerako soinu-mailaren kontrol-elementuek erregulatzen dute mikrofonoak eta beste iturriek
emandako soinu-maila. Sarrerako kanal bakoitzak bere kontrol-elementua izan ohi du.
Irteerako soinu-mailaren kontrol-elementua bakarra izaten da, eta anplifikadoreak bozgorailuei
ematen dien soinuaren bolumena erregulatzen du.
Soinu-tonuaren kontrol-elementuen bidez, tonu altuak, ertainak eta baxuak erregula daitezke, eta
soinua lokalari edo inguruneari egokitu.

3.3

Bozgorailuak

Anplifikadoretik datorkion audio-seinale elektrikoa soinu bihurtzen duen gailua da bozgorailua.

21. irudia.
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Bozgorailuen ezaugarriak
Hauek dira bozgorailuen ezaugarri nagusiak: inpedantzia, maiztasun erabilgarrien banda, hedaduraangelua eta direkzionalitate-indizea, sentikortasuna, eraginkortasuna edo errendimendua, distortsioa eta
potentzia.
`

Inpedantzia

Bozgorailu baten inpedantziak honako balio hauek har ditzake: 2, 4, 8, 16 eta 25 Ω. Bozgorailuaren
bi muturretan ohmmetro bat jartzen baduzu, ikusiko duzu neurtutako balioa ez dela inpedantziak
markatutakoa; bozgorailuaren erresistentzia neurtu duzu. Inpedantziak, bozgorailuaren osagai
erresistiboaz gain, induktiboa eta kapazitiboa ere kontuan hartzen ditu. Inpedantziaren balioa ez da
konstantea izaten, baizik eta seinale elektrikoaren maiztasunaren araberakoa. Hala ere, bozgorailuen
inpedantziak eta erresistentziak gutxi gorabeherako erlazio bat badute; taulan jasotzen da erlazio hori:

6. TAULA

`

R (Ω)

2,5 – 3,5

5–7

10 – 15

Z (Ω)

4

8

16

Maiztasun erabilgarrien banda

Bozgorailu ideal batek edozein maiztasunetako audio-seinaleak soinu bihurtuko lituzke. Bozgorailu
errealek, ordea, maiztasun ertainekoak soilik bihurtzen dituzte soinu, eta maiztasun txikikoak zein handikoak indargabetu egiten dituzte.

22. irudia.

Irudian ikus daitekeen moduan, indargabetze-maila –3 dB-ean kokatzen badugu, bozgorailuaren
maiztasun erabilgarrien banda 200 Hz eta 14 kHz bitartekoa izango da.
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`

Hedadura-angelua eta direkzionalitate-indizea

Bozgorailuak ardatz zentralean transmititzen du egokien soinua, eta ardatz horretatik urruntzean,
soinua indargabetuz joaten da. Hedadura-angeluak indargabetzea –6 Db-ekoaº den angelua adierazten digu.

23. irudia.

Direkzionalitate-indizeak (Q) adierazten digu bozgorailuak bere ardatz zentralean transmititzen duen
soinu-mailaren eta gainerako norabideetan transmititzen duen guztizko soinu-mailaren arteko erlazioa.
Direkzionalitate-indizea handiagoa den neurrian, soinua kontzentratuagoa egongo da norabide nagusian.
`

Sentikortasuna

Bozgorailu bati 1 W aplikatzean bozgorailu horrek bere ardatz zentralean eta metro bateko
distantziara eman dezakeen soinu-maila neurtzen du sentikortasunak. Sentikortasuna neurtzeko,
dB/1 m/1 W unitatea erabiltzen da. Kono-itxurako bozgorailuen sentikortasunak 85 eta 100 dB/1 m/1 W
bitartekoak izaten dira; bozina motakoenak, aldiz, 108 dB/1 m/1 W-erainokoak izan daitezke. Soinu-maila
hori handitu nahi izanez gero, potentzia handiagoa sar diezaiokegu bozgorailuari; sartutako potentzia eta
lortutako soinu-mailaren igoera jadanik ikusita dugun irudi honetatik atera ditzakegu:

24. irudia.
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`

Eraginkortasuna edo errendimendua

Errendimendua sentikortasunarekin oso erlazionatua dagoen kontzeptua da; horrela, sentikortasun
handiko bozgorailuek errendimendu ona izan ohi dute, eta alderantziz, sentikortasun txikikoek, errendimendu txarra. Bozgorailuak ematen duen soinu-potentzia eta bozgorailu horretara sartzen den
audio-seinalearen potentzia erlazionatzen ditu errendimenduak. Errendimendua ehunekotan neurtzen
da, eta bozgorailuek oso errendimendu kaskarra izaten dute: % 10etik beherakoa kono-itxurako bozgorailuek, eta % 30etik beherakoa bozina motakoek.
`

Distortsioa

Mikrofonoak eta anplifikadoreak audio-seinalea distortsiona badezakete ere, elementu distortsionatzaile nagusia bozgorailua da, zalantzarik gabe. Bozgorailuari potentzia handietan lan eginarazten
diogunean, distortsio-ehunekoa igo egiten da, bereziki tonu baxuetan.
`

Potentzia

Dagoeneko ikusi dugunez, komeni da balio nominala edo efikaza erabiltzea potentzia neurtzeko.
Modu jarraituan eta % 3ko distortsioa gainditu gabe, bozgorailu batek eman dezakeen potentzia
neurtzen du potentzia nominalak. Potentzia oso erlazionatuta dago bozgorailuaren kalitatearekin eta
tamainarekin; hala, potentzia handiko bozgorailuak handiak izaten dira, eta kalitate handiz erreproduzitzen dituzte audio-seinaleak.

Bozgorailuen sailkapena egituraren arabera.
Bozgorailuak, mikrofonoen antzera, printzipio elektromagnetikoetan, kapazitiboetan eta piezoelektrikoetan oinarritzen dira. Egituraren arabera, bozgorailuak honela sailkatzen dira: dinamikoak edo elektromagnetikoak, kondentsadoredunak eta piezoelektrikoak.
`

Bozgorailu dinamikoak

Iman finko batez eta haril mugikor batez osatuak daude. Hariletik audio-seinaleak zirkulatzen duenean,
eremu magnetiko bat sortzen da. Eremu magnetiko horrek eta iman finkoaren eremuak elkarri eragiten
diote, harila mugitzen da, eta mugimendu horrek aire-presioaren aldaketa (soinua) sortzen du.
Kalitate eta prezio onak dituztenez, asko erabiltzen dira.
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`

Kondentsadoredun bozgorailuak

Kondentsadore bat osatzen duten bi lamina dituzte bozgorailu hauek. Lamina bat finkoa dute, eta
bestea —diafragma deritzona— mugikorra da. Audio-seinalea kondentsadorera sartzean, bi laminen
arteko distantzia aldatu egiten da, diafragma mugitu, aire-presioa aldatu, eta soinua sortzen da.
Kondentsadoredun bozgorailuak ez dira asko erabiltzen, batik bat, tentsio altuekin lan egin behar
izaten dutelako. Hala ere, maiztasun ertainak eta altuak oso ondo erreproduzitzen dituzte.
`

Bozgorailu piezoelektrikoak

Jakina denez, material piezoelektrikoek tentsioa sortzen dute presio bat aplikatu eta deformatzen
ditugunean; eta bestalde, deformatu egiten dira tentsio bat ezarritakoan. Bozgorailu hauek material
piezoelektriko bat izaten dute, eta audio-seinalea aplikatzean, materiala deformatu, aire-presioa aldatu
eta soinua sortzen dute.
Bozgorailu piezoelektrikoak txikiak izaten dira, eta tonu altuak oso ondo erreproduzitzen dituzte;
horregatik, sarritan, bozgorailu dinamikoen lagungarri erabiltzen dira, eta tweeters izena hartzen dute.

Bozgorailuen kaxak: bafleak
Jakina denez, bozgorailuak soinua sortzen du diafragma mugitzen duenean. Diafragma horrek bi
alde ditu; beraz, aire-presioaren aldaketak bi aldeetan sortzen ditu, atzealdean eta aurrealdean. Presioaldaketa horiek aurkakoak direnez, atzealdea estaltzen ez badugu, batak bestea ezeztatzen du, eta
ikaragarri indargabetzen da soinua, bereziki tonu baxuak. Efektu horri zirkuitulabur akustiko deitzen zaio,
eta bozgorailuak kaxetan sartuta saihesten da.
Sabai aizunetan jartzen diren kaxa gabeko bozgorailuen kasua bestelakoa da. Sabai aizunaren eta
sabaiaren artean espazio bat eratzen da, eta horri bafle infinitu deitzen zaio; kasu horietan, sabai
aizunetik behera, musika primeran entzungo da.
Bozgorailuek hiru motatako kaxak izan ditzakete: atze irekikoak, kaxa hermetikoak edo bassreflex kaxak.
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25. irudia.

`

Atze irekiko kaxak

Tonu baxuak oso gaizki erreproduzitzen dituzte; merkeak baina kalitate txarrekoak dira.
`

Kaxa hermetikoak

Atzealdea hermetikoki itxia daukatenez, presio handia egiten zaio diafragmari, eta horrek aske mugitzea oztopatzen dio. Ondorioz, maiztasun baxuko intentsitate handiak ez ditu behar bezala erreproduzitzen.
`

Bass-reflex kaxak

Aurrekoen antzekoak dira, baina zulo txiki batzuk dituztenez, atzealdeko presioa ez da hain handia
izaten, diafragma aske mugitzen da, eta musika ondo erreproduzitzen dute; tonu baxuak ere bai.

Bozgorailuen sailkapena erabileraren arabera
Bozgorailuak eginkizun zehatzak betetzeko diseinatzen dira, eta erabilera asko izan ditzakete.
Atal honetan, normalean erabiltzen diren bozgorailuak ikusiko ditugu.
`

Pantaila akustiko trinkoko bozgorailuak

Txikiak dira (240 mm x 180 mm x 140 mm inguru), bozgorailu nagusiak 10 cm-ko diametroa du, eta
askotan tweeter izeneko tonu altuen bozgorailua ere izaten dute. Direkzionalitate txikia dutenez (120º),
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egokiak dira distantzia motzeko instalazioetan eta muntaia ikusi behar ez den lokal edo aretoetan
erabiltzeko; hala nola taberna edo jatetxeetan, hitzaldi-areto txikietan edo dendetan erabiltzeko.

`

Sabai aizunetan sartutako bozgorailuak

17 edo 21 cm-ko diametroko bozgorailu nagusi bat dute, eta batzuetan, bozgorailu nagusia dagoen
ardatz berean, tweeter koaxiala (tonu altuen bozgorailua) ere izaten dute.
Direkzionalitate txikia (120º) eta maiztasun erabilgarrien banda zabala dutenez, oso egokiak dira
soinu-kalitatea eta soinu-berdintasuna behar diren leku edo aretoetan jartzeko. Soinu-maila apala behar
denean ere —giro-musika, publizitate-mezuak, etab.—, asko erabiltzen dira honelako bozgorailuak.
Enpresetako harrera-lekuetan, hoteletan, bulegoetan eta antzeko lekuetan erabiltzen da.
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`

Zintzilikatutako bozgorailuak

Sabaitik zintzilikatzeko bozgorailuak dira, eta gehienetan pantaila akustiko biribila izaten dute.
17 edo 21 cm-ko diametroa izaten du bozgorailu nagusiak, eta ardatz
berean tonu altuen bozgorailu bat ere jartzen zaie, tweeter koaxiala.
Bozgorailu hauen potentzia 10 eta 25 W bitartekoa da, eta direkzionalitatea, 100 eta 120º bitartekoa. Finkatzeko erarengatik, egokiak dira 4
m-tik gorako altueretan jartzeko, baita mezuak ondo ulertu behar diren
kasuetan erabiltzeko ere; esaterako, supermerkatuetan, aireportuetan,
kafetegietan...
`

Bozgorailu-zutabeak

Bozgorailu berdinak elkartu eta zutabe erara jarri ondoren sortzen
diren pantaila akustiko bereziak dira bozgorailu-zutabeak. Hedaduraangelu bertikala oso txikia dute, eta errendimendu handikoak dira.
Erreberberazio-denbora oso handiko ingurune akustikoetan erabiltzeko egokia da bozgorailu-zutabea; hala nola elizetan, anfiteatroetan eta tren-geltokietan.
Zutabearen ardatza urrutien dagoen entzuleari begira jarri behar da. Soinua iristen den distantzia
zutabearen altuera halako 10 da, gutxi gorabehera.

`

Soinu-proiektoreak

Soinu-proiektore motako bozgorailuak hodi-itxurakoak dira, 12 edo 17
cm-ko diametroa dute, eta bozgorailu nagusia banda zabalekoa izaten dute.
Tweeter koaxiala edo tonu altuen bozgorailua ere eduki dezakete.
Soinua kono erara igortzen dute, eta 80 eta 90º bitarteko direkzionalitatea dute. Errendimendu handia eta potentzia ertaina dituztenez, bereziki egokiak dira iragarkiak
edo mezuak ingurune zaratatsuetan igortzeko. Kaleetan, lantokietan, biltegietan, etab. erabiltzen dira.
Adib.: soinu-instalazioa kalean egin behar bada, bozgorailuak aire-korrontearen noranzko berean
jarri behar dira.
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`

Potentzia handiko soinu-proiektoreak

Aurrekoen antzera, potentzia handiko soinu-proiektoreek kono erara igortzen dute soinua. 40 eta 50º
bitarteko direkzionalitatea dute, 40 eta 80 W bitarteko potentzia, eta errendimendu ona.
20 m baino distantzia handiagoetan, bozgorailu bakarrarekin ez bada lortzen behar den soinu-maila,
bozgorailuak multzoka instalatu behar dira. Bozgorailu kopurua handitzean lortzen den soinu-mailaren
igoera taula honetan ikusten da.
7. TAULA.

`
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Konpresio-kameradun bozgorailuak

Mota honetako bozgorailuen ezaugarri nagusia errendimendu ona izatea da. Horregatik, leku zabaletan edota ingurune zaratatsuetan mezuak igortzeko erabiltzen dira bereziki (iragarkiak, seguritatemezuak, kirol-iruzkinak...).
`

Potentzia handiko eta banda zabaleko pantaila akustikoak

70 eta 18.000 Hz bitarteko maiztasun erabilgarrien banda eta 500 W-erainoko potentziak izaten
dituzte bozgorailu hauek.
`

Bozina motako bozgorailuak

Toki itxietako ingurune akustikoetan erabil badaitezke ere, gehienetan toki irekietan erabiltzen dira.
Errendimendu ona dutenez, bozgorailu gutxirekin soinua urrutira heda daiteke, baina maiztasun erabilgarrien banda oso estua dute, eta horregatik, mezuak igortzeko soilik erabiltzen dira.
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4 MEGAFONIA-INSTALAZIOEN MOTAK
Soinua jarri nahi den espazioari ingurune akustiko deituko diogu. Ingurune hori oso zabala bada
edo lokal itxi bat baino gehiagok osatzen badute, ingurune akustikoa zati txikitan bana dezakegu; zati
bakoitzari gune akustiko edo gune soilik deituko diogu. Ingurune akustikoaren arabera, megafoniainstalazioak bi motatakoak izan daitezke:
9 Ingurune akustiko irekietako megafonia-instalazioak
9 Ingurune akustiko itxietako megafonia-instalazioak
Anplifikadoreak bi motatako irteerak izan ditzakeela esan dugu: inpedantzia konstantekoak edo
tentsio konstantekoak. Irteera horiek konexio-sistema baldintzatzen dute; inpedantzia konstanteko
irteerak badira, bozgorailuak eta anplifikadorea zuzenean konektatzen dira; eta tentsio konstantekoak
badira, berriz, transformadore bidez konektatzen dira bozgorailuak tentsio-linearekin. Beraz, eroalesistemaren arabera, megafonia-instalazioak bi mota hauetakoak izan daitezke:
9 Konexio zuzeneko megafonia-instalazioak
9 Tentsio konstanteko megafonia-instalazioak

Osagaiak edo gailuak nola banatzen diren kontuan hartuta, berriz, megafonia-instalazioak hiru
motatakoak izan daitezke:
9 Anplifikazioa eta kontrola zentralizatuak dituzten megafonia-instalazioak
9 Anplifikazioa zentralizatua eta kontrola banatua dituzten megafonia-instalazioak
9 Anplifikazioa eta kontrola banatuak dituzten megafonia-instalazioak

Sailkatzeko beste modu bat megafonia-instalazioak dituen programen eta zirkuituen edo kanalen
araberakoa da.
Megafonia-instalazio baten programen kopurua soinu-iturrien araberakoa da. Adibidez, CD-erreproduzitzaile bat soilik badugu, gure instalazioa programa bakarrekoa izango da; baina, CDaz gain, irratisintonizadore bat eta mikrofono bat baditugu, hiru programako instalazioa izango dugu.
Programa horiek guztiak zirkuitu edo kanal fisiko bakarrean zehar garraia daitezke, edo programa
bakoitzak bere kanala izan dezake.
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Programak eta zirkuitu edo kanalak kontuan hartuta, megafonia-instalazioak hiru motatakoak izan
daitezke:
9 Programa eta zirkuitu bakarreko megafonia-instalazioak
9 Programa bateko eta hainbat zirkuituko megafonia-instalazioak
9 Hainbat programa eta zirkuituko megafonia-instalazioak

Azkenik, betetzen duten funtzioaren arabera, megafonia-instalazioak era honetan sailka ditzakegu:
9 Musika bakarrik erreproduzitzen duten megafonia-instalazioak
9 Musika eta mezuak erreproduzitzen dituzten megafonia-instalazioak
9 Interkomunikazioa ahalbidetzen duten megafonia-instalazioak
9 Atezain automatikoarekin konektatuak dauden megafonia-instalazioak

4.1

Ingurune akustiko irekietako megafonia-instalazioak

Bozgorailu batetik (D) distantziara izango dugun soinuaren presio-maila (SPL) kalkulatzeko, adierazpen hau erabiliko dugu:
SPL = SPL(bozgoragailua) − 20log D + 10log P

SPL = Bozgorailutik D distantziara izango dugun soinuaren presio-maila, dB-etan neurtua.
SPL (bozgorailua) = Bozgorailuak 1 W-eko potentziarekin eta 1 metroko distantziara sortzen duen
soinuaren presio-maila, dB-etan neurtua.
D = Distantzia, m-tan neurtua.
P = Bozgorailuaren potentzia W-etan neurtua.
Ingurune akustiko irekietan ez da erreberberaziorik izaten, eta arazo handienak oihartzunak eta
islapenak sortuko dizkigute. Islatua datorkigun soinuak zuzenean datorkigunak baino 50 metro gehiago
egiten baditu, hitzak ez dira ondo ulertzen; oihartzunaren antzeko efektua izango dugu. Distantzia hori
50 m baino txikiagoa bada, islapenak soinu zuzena indartu eta soinu-maila igoko du.
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Haizea kontuan eduki beharreko eragilea da. Haizeak soinuaren alde jotzen duenean, soinu-izpiak
beherantz islatzen dira, eta soinua hobeto entzuten da. Soinuaren kontra jotzen duenean, aldiz, soinuizpiak gorantz islatzen dira, eta okerrago entzuten da.
Jakina denez, ingurune irekietan puntu erako bozgorailuak erabiltzen baditugu, soinu-maila –6 dB
indargabetzen da soinu-iturriaren eta entzulearen arteko distantzia bikoizten den bakoitzean.
Tenperatura eta hezetasuna ere kontuan hartu beharreko eragileak dira, soinua are gehiago indargabetzen baitute. Indargabetze hori distantzia luzeetan nabaritzen da; batik bat, hotza egiten duenean
eta hezetasuna % 40 baino baxuagoa denean.
Zuhaitzek ere soinua indargabetzen dute. Entzulearen eta bozgorailuaren artean zuhaitzak badaude,
100 m-ko 5 eta15 dB bitartean indargabetzen da soinua.
Soinuaren guztizko indargabetzea kalkulatzeko, aipatutako hiru indargabetzeak batu behar ditugu.
Ingurune akustiko irekietan lan egiteko, megafonia-instalazioek osagai bereziak izaten dituzte.
Batetik, bozgorailuek hezetasuna, haizea eta antzeko eragile atmosferikoak jasateko prestatuak egon
behar dute —gehienetan bozina moduko bozgorailuak erabiltzen dira—. Bestetik, ingurune akustikoak
zabalak izaten direnez eta soinua asko indargabetzen denez, anplifikadoreak zein bozgorailuak potentzia handikoak izan behar dute.
Bozgorailuak poste altuetan jartzen dira, beherantz makurtuta eta urrutien dagoen entzuleari begira.
Kontu handia izan behar dugu eraikinen paretekin, soinua islatzen baitute. Ahal den neurrian, bozgorailuak puntu bakar batean kokatuko ditugu, eta distantziak handiak badira, puntu berean bozgorailu bat
baino gehiago jarriko ditugu. Bozgorailu bat baino gehiago erabiltzen direnean, lortzen den soinumailaren igoera zenbatekoa den jakiteko, 7. taula erabiliko dugu.

4.2

Ingurune akustiko itxietako megafonia-instalazioak

Ingurune itxietan, lokalaren akustikak eragin zuzena dauka entzuleari iristen zaion soinuan. Esparru
zuzenetan, soinua zuzenean eta inolako aldaketarik gabe iristen da entzulearengana. Esparru islatuetan,
soinua bi modutara iristen zaio entzuleari: alde batetik, zuzenean, eta bestetik, horma batean islatu, eta
denboran atzeratua. Azkenik, erreberberazio handiko esparruetan, hormetan islapen asko izan ondoren
iristen da soinua entzulearengana.

LANBIDE EKIMENA

34

Etxebizitzetako eta Eraikinetako Instalazio Bereziak

26. irudia.

Azpimarratu behar da erreberberazio-denborak eragin zuzena duela sumatzen dugun soinuan.
Neurtutako erreberberazio-denbora lekuaren aldean handiegia bada, ulergarritasuna nabarmen jaisten
da. Erreberberazio-denbora hori jaisteko, beharrezkoa da islapena mugatzen duen material xurgatzailearekin estaltzea hormak.

27. irudia.

Lokalaren bolumena (V), lokal horretako horma bakoitzaren azalera (Si) eta horma bakoitzaren
xurgapen-koefizientea (αi) jakinda, erreberberazio-denbora (t) kalkula dezakegu:

t=

0,161⋅ V
∑ Si ⋅ α i

Hitzak ondo ulertzeko, erreberberazio-denborak txikia izan behar du, segundo batetik beherakoa.
Musika ondo entzuteko, berriz, erreberberazio-denbora handiagoa behar da, 2 segundo ingurukoa, eta
betiere segundo batetik gorakoa.
Datozen lerroetan, ingurune akustiko itxien hainbat adibide aztertuko ditugu.

Elizak
Erreberberazio-denbora altua izaten dutenez, zutabe erako bozgorailuak erabiltzea komeni izaten
da. Zutabe horiek beherantz makurtuta eta urrutien dauden entzuleei begira jartzen dira.
Mikrofonoak direkzionalitate handia izan behar du, eta bozgorailuen atzean jarri behar da, soinua ez
akoplatzeko.
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Hitzaldi-aretoak
Gehienetan nahikoa izaten da hizlaria baino gorago eta mikrofonoa baino aurrerago zutabe erako
bozgorailu bat jartzea; ezinenezkoa bada, hizlariaren alboetan bozgorailu-zutabe bana jarri behar da,
betiere gelaren atzealdera begira.
Hitzak ez badira ondo ulertzen, tonu altuak indartu eta tonu baxuak indargabetu daitezke.

Antzokiak
Antzokietako megafonia-instalazioek bi helburu izaten dituzte: hitzak ulertzea eta musika ondo
entzutea. Antzokia txikia bada, eszenatokiaren alboetan zutabe erako bozgorailuak jartzea nahikoa da;
soinu-maila igotzeko, eszenatokiaren gainean beste zutabe bat jar daiteke. Hala ere, kasu batzuetan,
bozgorailuak lokalaren perimetro guztian zehar banatzea komeni izaten da, batik bat, surround efektua
lortzeko.

Eskolak, ospitaleak, supermerkatuak, hotelak...
Lokal horietan, megafonia-instalazioek mezuak bidali eta giro-musika erreproduzitu behar dute.
Mezuak ondo ulertu behar dira, baina musikak ez du kalitate handikoa izan beharrik.
Mota horretako megafonia-instalazioek gune zentralizatu bat izaten dute, eta gune horretan osagai
hauek egon daitezke: mikrofonoak, sintonizadoreak, CDak, kaseteak eta anplifikadoreak. Bozgorailuak
potentzia txikikoak izaten dira, eta lokal guztian zehar banatuta jartzen dira. Bozgorailu horiek hainbat
motatakoak izan daitezke: pantaila akustiko trinkokoak, sabai aizunetan sartzen direnak, zintzilikatuak...

4.3

Konexio zuzeneko megafonia-instalazioak

Konexio zuzeneko megafonia-instalazioetan, bozgorailuen guztizko inpedantziak eta anplifikadorearen irteerako inpedantziak balio berekoak izan behar dute.
Anplifikadorea bozgorailuekin konektatzeko, eroale paraleloa eta polarizatua erabiltzen da (gorriabeltza). Jakina denez, gorria positiboa da, eta beltza, negatiboa.
Konexio zuzeneko megafonia-instalazioek potentzia-galera handiak izaten dituzte eroaleetan; horregatik, sekzioak ondo kalkulatzea eta 70 metro eroale baino gehiago ez erabiltzea gomendatzen da.
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28. irudia.

4.4

Tentsio konstanteko megafonia-instalazioak

Aurrekoekin konparatuz, tentsio konstanteko megafonia-instalazioek ia ez dute izaten potentzia-galerarik. Gainera, malguagoak dira, potentzia-maila gainditzen ez dugun bitartean, nahi adina bozgorailu
konekta baititzakegu anplifikadorearekin.
Europan 100 V-eko tentsioa erabiltzen da; AEBn, aldiz, 70 V-ekoa.

29. irudia.

Tentsio konstanteko sistemak transformadorean oinarritzen dira. Batetik, anplifikadorearen irteeran
dagoen transformadoreak tentsioa 70 edo 100 V-era igotzen du; bestetik, bozgorailuen transformadoreek tentsioa berriro jaisten dute. Azken transformadore horiei inpedantzia-egokitzaile deitzen zaie, eta
irteera bat baino gehiago izan ditzakete inpedantzia ezberdinetako bozgorailuetara egokitzeko ( 4, 8, 16 Ω).
Audio-seinalea tentsio-maila altuan garraiatzean (70-100 V), intentsitate txikia igarotzen da, eta
galerak murritzak izaten dira. Horregatik, eroale meheak (0,75 mm2) eta polarizatu gabeak erabil daitezke.
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4.5

Anplifikazioa eta kontrola zentralizatuak dituzten megafonia-instalazioak

Gune bakarrean zentralizatzen diren soinu-iturriek, anplifikadoreek eta kontrol-elementuek osatzen
dituzten instalazio sinpleak dira. Bozgorailuak paraleloan, seriean edo serie-paraleloan jar daitezke.
Galerak eta musika-tonuaren deformazioak saihesteko, anplifikadorea bozgorailuekin konektatzen duten
eroaleen sekzioak ondo kalkulatu behar dira.

30. irudia.

Hainbat gunetan ezarri nahi bada soinua, aurreanplifikadore bat erabil daiteke. Kasu horretan,
kontrol-elementuak aurreanplifikadoreak izango ditu, eta gune bakoitzak bere anplifikadorea izango du
(ikus 31. irudia.).

31. irudia.

LANBIDE EKIMENA

38

Etxebizitzetako eta Eraikinetako Instalazio Bereziak

70 metro eroale baino gehiago erabiltzen bada, eroaleetan galera handiegiak sortzen dira, eta
ondorioz, audio-seinaleak ez du maila bera izaten bozgorailu guztietan. Irtenbidea izan daiteke tentsio
konstanteko irteera duten anplifikadoreak erabiltzea. Irteera horiek 70 V edo 100 V-ekoak izaten dira, eta
galerak nabarmen murrizteaz gain, anplifikadorearekin nahi adina bozgorailu konekta ditzakegu; betiere,
anplifikadorearen potentzia-maila gainditu gabe.

32. irudia.

4.6

Anplifikazioa zentralizatua eta kontrola banatua duten megafonia-instalazioak

Instalazio hauetan, gune guztietan agin daiteke bozgorailuak piztea eta itzaltzea eta soinu-maila
erregulatzea. Soinu-maila bi modutara erregula daiteke: potentziometro bidez edo transformadore bidez.
Lehendabizikoa potentzia txikiko bozgorailuekin erabiltzen da; bigarrena, aldiz, potentzia handiagokoekin. Gehienetan, tentsio konstanteko irteerak dituen anplifikadorea erabiltzen da.

33. irudia.
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4.7

Anplifikazioa eta kontrola banatuak dituzten megafonia-instalazioak

Soinu-iturriek zentralera bidaltzen dituzte audio-seinaleak, eta zentralak anplifikadoreetara banatzen
ditu. Zentralak audio-seinalea oso gutxi anplifikatzen duenez, galerak oso txikiak izaten dira, eta eroale
meheak erabil daitezke anplifikadoreak konektatzeko (0,75 mm2). Gune bakoitzak bere bozgorailuak,
anplifikadorea eta kontrol-elementuak izaten ditu. Gaur egun asko erabiltzen da instalazio mota hori, eta
abantaila nagusi hauek ditu:
9 Potentzia-galera txikiak daude instalazioan.
9 Anplifikadorearen eta bozgorailuaren arteko egokitzea zuzena da.
9 Potentzia behar den gunean soilik instalatzen da.
9 Fidagarritasun handiko instalazioak dira.
9 Gune bateko matxurak ez du eraginik beste guneetan.

34. irudia.
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4.8

Programa eta zirkuitu bakarreko megafonia-instalazioak

Programa eta zirkuitu bakarreko instalazioak direnez, gune guztietan programa bera entzuten da.
Mota horretako megafonia-instalazioak ezin dira 200 W baino potentzia handiagokoak izan, eta anplifikadore bakarra izaten dute.

4.9

Programa bateko eta zenbait zirkuituko megafonia-instalazioak

Ingurune akustikoa gune bat baino gehiagotan banatzen bada, gune bakoitzari kanal edo zirkuitu bat
jartzen zaio; beraz, guneak adina zirkuitu izango dituzte. Hala ere, gune guztietan programa bera
entzungo da. Anplifikadore bakar bat erabil daiteke, edo bestela, gune bakoitzeko bat.

4.10 Hainbat programa eta hainbat zirkuituko megafonia-instalazioak
Mota honetako instalazioetan, beste bereizketa bat ere egin daiteke: gune bakoitzeko kanal bat
duten instalazioak eta guneko programak adina kanal dituzten instalazioak. Lehenengo kasuan, soinuiturriak dauden lekuan hautatzen dira programak, ez guneetan. Bigarrenean, aldiz, hautaketa gune bakoitzean egin daiteke, programa guztiak aldi berean igortzen baitira guneetara, bakoitza kanal batean.

4.11 Musika bakarrik erreproduzitzen duten megafonia-instalazioak.
Musika erreproduzitzen duen megafonia-instalazio sinpleena kanal mono bakarrekoa da; konplexuek, aldiz, 4 edo 5 kanal estereo eta irrati-sintonizadorea ere izan dezakete. Instalazioa honako elementu
hauek osatzen dute: CDek, kaseteek, sintonizadoreek eta antzeko soinu-iturriek; anplifikadoreek; kontrolelementuek; bozgorailuek eta eroaleek.
Datozen eskema elektrikoetan, kontrol-elementuak anplifikadoreetan txertatuak daude; horregatik,
anplifikadore horiei aginte ere deitzen zaie.
Beheko eskema elektrikoa Sonelco etxeko produktuekin egina dago. Instalazioak musika-kanal
bakarra du, eta bi gune bereizi ditu; lehenengo gunean, anplifikadore monoa jarri dugu, eta bigarrenean, estereoa.
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35 irudia. Sonelco etxeak utzitakoa.

Elementuak eta konexio-puntuak hauek dira:
9 P3221: kanal bakarreko zentrala
9 PC1105: anplifikadore edo aginte monoa
9 PC1120 eta PC1220: anplifikadore edo aginte estereoak
9 P4715: bozgorailua
9 2, 4 puntuak: elikadura
9 5, 6 puntuak: kanalaren audio-seinalea
9 M puntua: bozgorailuen puntu komuna
9 I puntua: ezkerreko bozgorailuaren sarrera
9 D puntua: eskuineko bozgorailuaren sarrera

36. irudia. Sonelco etxeak utzitakoa.
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4.12 Musika eta mezuak erreproduzitzen dituzten megafonia-instalazioak
Aurrekoen modura, musika eta irratia erreproduzitzen dituzte, eta hainbat kanalekoak izan daitezke;
baina horretaz gain, mezuak ere igor ditzakete. Mezu bat igortzen denean, ohikoena gune guztietan
entzutea da; musika-kanal bat aukeratuta badugu ere, sistema automatikoki kanalez aldatzen da mezua
entzuteko. Instalazio batzuek, ordea, mezua gune jakinetara soilik bidaltzeko ahalmena dute.
Eskemako instalazioak bi kanal ditu: bat musika entzuteko, eta bestea mezuak igortzeko. Bi gune
bereizi ditu; lehenengoan, anplifikadore monoa jarri da, eta bigarrenean, estereoa. Bigarren gunean,
soinua ozenago entzuteko, potentzia handiagoko anplifikadorea eta bozgorailuak jarri dira.

37. irudia. Sonelco etxeak utzitakoa.
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Hona hemen elementuak eta konexio-puntuak:
9 4552: mikrofonoa
9 P3261: bi kanaleko zentrala
9 PC1105: anplifikadore monoa
9 PC1251 anplifikadore estereoa
9 P4712: bozgorailua
9 P6242: bozgorailua
9 2, 4 puntuak: elikadura
9 5, 6 puntuak: musika-kanala
9 7, 9 puntuak: mezu-kanala (mikrofonoaren 8 puntua 9 puntuarekin konektatu behar da)
9 M puntua: bozgorailuen puntu komuna
9 I puntua: ezkerreko bozgorailuaren sarrera
9 D puntua: eskuineko bozgorailuaren sarrera

4.13 Interkomunikazioa ahalbidetzen duten megafonia-instalazioak
Horrelako sistemek guneen arteko komunikazioa ahalbidetzen dute. Dei orokorreko funtzioa erabiliz,
mezuak gune batetik besteetara igor daitezke; eta zainketa elektronikoko funtzioari esker, gune bateko
soinuak beste guneetatik entzun daitezke. Zainketa elektronikoa, batik bat, umeak lo dauden bitartean
zaintzeko erabiltzen da; horretarako, mikrofonoak jarri behar dira zainketa egin nahi den gunean; umea
ikusi nahi bada, bideoa ere jar daiteke. Gainerakoan, aurreko instalazioen antzeko funtzioak dituzte.
38. irudiko instalazioa monoa da, dei orokorraren eta zainketa elektronikoaren funtzioak ditu, eta bi
kanal dauzka: bat, musika entzuteko, eta bestea, mezuak igortzeko. Bi gune bereizi ditu; lehenengoan,
anplifikadoreari potentzia txikiko bozgorailu bat txertatu zaio; eta bigarrenean, lau bozgorailu elikatzen
dituen anplifikadore bat jarri da, soinua ozenago entzuteko.
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38. irudia. Sonelco etxeak utzitakoa.
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Elementuak eta konexio-puntuak hauek dira:
9 P3261: bi kanaleko zentrala
9 PC1306: dei orokorraren eta zainketa elektronikoaren funtzioak dituen anplifikadorea. Mikrofonoa ere badu.
9 P6130: 8 W eta 2 Ω-eko anplifikadore monoa. Lau bozgorailu elika ditzake.
9 PC7110: anplifikadorearen kaxa berean sartzen den bozgorailua.
9 P4715: bozgorailua
9 2, 4 puntuak: elikadura
9 5, 6 puntuak: musika-kanala
9 7, 9 puntuak: mezu-kanala.
9 M, A puntuak: PC6130 anplifikadorearen irteerak (M komuna)
9 I PC1306: anplifikadorearen irteera
9 (+), (-) Bozgorailuen positiboa eta komuna. I, D, eta M puntuak ez dira agertzen instalazioa
monoa delako.

4.14 Atezain automatikoarekin konektatutako megafonia-instalazioak
Megafonia-instalazioa atezain automatikoarekin konektatuta dago instalazio horietan. Norbaitek
atezain automatikotik deitzen badu, edozein gunetan tinbrea entzun, deitzaileari erantzun eta atea ireki
diezaiokegu.
Megafonia-instalazioaren funtzioa edozein izanda ere, kontrol-elementu ohikoenak etengailu edota
kommutadoreak izaten dira. Hala ere, instalazio batzuek urrutiko aginteen bidez kontrolatzeko aukera
dute. Izpi infragorrien bidez, urrutiko aginte horiekin kontrola ditzakegu soinu-maila, tonu altu eta baxuak,
kanalen hautaketa, oreka, scan, mute eta antzeko funtzioak.
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5 MEGAFONIA-INSTALAZIOAK DIMENTSIONATZEA ETA MUNTATZEA
Atal honetan, megafonia-instalazio bat muntatu aurretik egin beharreko neurketak, kalkuluak eta
eman beharreko pausoak azalduko ditugu; eta ondoren, hainbat adibide praktiko ikusiko ditugu.
Megafonia-instalazio bat egiteko, pauso hauek eman behar dira:
9 Megafonia-instalazioak bete behar dituen baldintza eta ezaugarriak bezeroarekin adostu.
9 Ingurune akustikoa aztertu.
9 Megafonia-instalazioak bete behar dituen baldintza eta ezaugarriak definitu.
9 Megafonia-instalazioa zer motatakoa izango den erabaki.
9 Megafonia-instalazioak izango dituen osagaiak definitu.
9 Eskema elektrikoak egin.
9 Osagaiak lortu eta megafonia-instalazioa muntatu.

5.1

Megafonia-instalazioak bete behar dituen baldintza eta ezaugarriak
bezeroarekin adostu

Megafonia-instalazio batek bete behar dituen baldintza eta ezaugarriak oso ondo argitu behar dira
bezeroarekin, instalazioa egin ondoren ezadostasunik ez egoteko. Hasteko, lortu nahi den soinu-maila
finkatu behar da, eta horretarako, 2. eranskina erabil dezakegu. Ondoren, instalazioa zenbat gunetan
banatuko den eta zenbat kanal edo programa izango dituen erabaki behar da. Azkenik, instalazioak
izango dituen funtzioak adostu behar dira (musika, irratia, mezuak, etab.), eta funtzio horiek lortzeko
behar diren soinu-iturriak (mikrofonoa, kasetea, CDa, irrati-sintonizadorea...)

5.2

Ingurune akustikoa aztertu

Ingurune akustikoa toki irekikoa edo itxikoa den argitu behar da lehendabizi. Toki irekikoa bada,
pauso hauek eman beharko ditugu:
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9 Ingurune akustikoaren azalera definitu. Planoen bidez edota zuzenen neurtuta.
9 Soinua indargabetzen duten zuhaitz edo antzekorik ba ote dagoen ikusi. Gogoratu ahotsa
10 m-ko 5 eta 15 dB bitarte indargabetzen dela zuhaitz kopuruaren arabera.
9 Oihartzunik edo soinua islatzeko arriskurik ba al dagoen balioztatu. Oihartzunak eta 50 mtik gorako desbideraketak sortzen dituzten islapenak saihestu egin behar dira. Horretarako,
egokitu egin beharko dira bozgorailuen kopurua, kokapena, potentzia...
9 Inguruko haizea, hezetasuna eta tenperatura aztertu. Jakina denez, haizeak alde jotzen
badu soinua hobeto entzuten da, eta kontra jotzen badu, okerrago; soinuaren indargabetzea
hezetasunaren eta tenperaturen araberakoa da.
9 Ingurune akustikoaren batez besteko zarata-maila neurtu.

Eta ingurune akustikoa toki itxikoa bada, azterketa beste era honetara egingo dugu:
9 Ingurune akustikoa neurtu: altuera, azalera eta bolumena kalkulatu.
9 Xurgapen-koefizientea eta erreberberazio-denborak kalkulatu. Xurgapen-koefizientea
% 30ekoa baino altuagoa izatea komeni da; horrela ez bada, lokalaren hormak egokitu
beharko dira.
9 Lokaleko zarata-maila neurtu. 5.7 adibidean hobeto ikusiko dugunez, NTE.IAM arauak dio
lokalak hiru motatakoak izan daitezkeela: isilak, 40 eta 50 dB bitartekoak; ertainak, 50 eta 65
dB bitartekoak; eta zaratatsuak, 65 eta 80 dB bitartekoak.

5.3

Megafonia-instalazioa zein motatakoa izango den erabaki

Laugarren puntuan, megafonia-instalazioak sailkatzeko hainbat modu ikusi ditugu. Orain, bezeroaren
eskaerak ondoen bermatzen dituen eredua edo ereduen konbinazioa aukeratu behar du instalatzaileak.

5.4

Megafonia-instalazioak izango dituen osagaiak izendatu eta definitu

Megafonia-instalazioa zer eratakoa izango den erabaki ondoren, instalazio horren osagaiak eta
bakoitzak izan beharko dituen ezaugarriak definitu behar dira:
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9 Bozgorailuak. Kopurua, potentzia, inpedantzia, direkzionalitatea, maiztasun erabilgarrien banda...
9 Anplifikadoreak. Kopurua, potentzia, irteera mota (tentsio konstantekoa edo inpedantzia
konstantekoa)...
9 Mikrofonoen, kaseteen, irrati-sintonizadoreen, CDen eta antzeko soinu-iturrien potentzia,
kalitatea...
9 Eroaleak. Luzerak, sekzioak, polarizatuak edo ez, sare metalikoz babestuak edo babestu
gabeak...
9 Konektore motak aukeratu: RCA, DIM, XLR, JACK…

5.5

Megafonia-instalazioaren eskema elektrikoak egin

Osagaiak definitu ondoren, megafonia-instalazioaren eskema elektrikoak egin behar dira, ahal diren
xehetasun gehienak argituz eta ikur egokiak erabiliz.

5.6

Osagaiak lortu eta megafonia-instalazioa muntatu

Aurreko atalean zehaztutako elementuak biltegian baldin badauzkagu, bertatik hartuko ditugu;
bestela, katalogoetan begiratu eta erosi egin behar ditugu. Osagaiak eskuratutakoan, lehendabizi,
kaxetatik atera eta etiketa bana jarriko diegu, elementu guztiak identifikatuta edukitzeko; ondoren,
megafonia-instalazioa muntatuko dugu eskema elektrikoari jarraituz; eta azkenik, funtzionatzen duen
egiaztatuko dugu.
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5.7

Adibidea

Bizikletak saltzen dituen denda batean, megafonia-instalazio bat muntatu behar dugu. Planoan ikus
daitekeenez, lokalak lau gune ditu:
9 Saltokia, bezeroak egongo diren gunea
9 Lantegia, bizikletak konpontzeko gunea
9 Biltegia, bizikletak eta lantokiko erremintak gordetzeko gunea
9 Komuna

39. irudia.
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Bezeroarekin adostutako ezaugarriak
Dendaren arduradunarekin adostu dugunez, instalazioak ezaugarri hauek izan behar ditu:
9 Bi kanal izango ditu: bata musika entzuteko, eta bestea mezuak igortzeko.
9 Mezuak gune jakinetara bidali ahal izango dira.
9 Gune zentrala lantegian kokatuko da, lantegia saltokiarekin eta biltegiarekin komunikatzen
duten ateen artean, hain zuzen.
9 Gune bakoitzak bere anplifikadorea eta kontrol-elementuak izango ditu.
9 Gune zentralean elementu hauek jarriko dira: mikrofono bat, CD-irakurle bat eta modulu
zentrala.
9 Instalazioa estereoa izango da, komunean izan ezik; hor, monoa izango da.
9 Gune guztietan zarata baino 10 dB gehiagoko soinu-maila egongo da.
9 Soinuaren kalitatea 3. mailakoa izango da (adibidean zehar azalduko dugu zer esan nahi
duen).

Ingurune akustikoaren azterketa
Instalazioaren ezaugarriak bezeroarekin adostu ondoren, ingurune akustikoa aztertuko dugu; horretarako, planoaz baliatuko gara, baina zarata-maila lokalean neurtuko dugu. Ingurune akustikoak ezaugarri
hauek ditu:
9 Toki itxiko ingurune akustikoa da.
9 Guneek 3 m-ko altuera dute.
9 Paretak 50 mm-ko lodierako revax duo materialez estaliak daude erdiraino, eta beste
erdia igeltsuz estalitako adreiluzkoa da. Sabaia igeltsuzkoa da, eta lurra egurrezko
parketaz estalia dago.
9 Gune bakoitzean, batez beste, zarata-maila hauek neurtu ditugu: saltokian 65 dB, biltegian
65 dB, lantegian 80 dB eta komunean 50 dB.
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Guneak neurtu ondoren, bakoitzaren azalera eta bolumena kalkulatuko ditugu:
S(saltokia) = 28 m2

V(saltokia) = 84 m3

S(lantegia) = 23 m2

V(lantegia) = 69 m3

S(biltegia) = 22,5 m2

V(biltegia) = 67,5 m3

S(komuna) = 2,5 m2

V(komuna) = 7,5 m3

`

Xurgapen-koefizientearen eta erreberberazio-denboraren kalkulua

Lokalaren hormak igeltsuz estalitako adreiluarekin eginak daude, eta 50 mm-ko lodierako revax duo
materialez estaliak daude erdiraino. Sabaia igeltsuz estalia dago, eta lurra, egurrez. 1. eranskineko
taulatik aterako ditugu material horien xurgapen-koefizienteak soinuaren maiztasunaren arabera.

8. TAULA.

Materiala/
Maiztasuna (Hz)

125

250

500

1.000

2.000

4.000

Igeltsua

-

-

0,03

0,03

0,05

-

Egurrezko parketa

-

-

0,05

0,05

0,05

-

Igeltsuz estalitako
adreilua

0,013

0,015

0,02

0,028

0,04

0,05

Revax duo

0,22-0,20

0,45-0,30

0,83-0,56

0,86-0,58

0,86-0,58

0,8-0,55

Batez besteko xurgapen-koefizienteak kalkulatzen baditugu:
9 αigeltsua = 0,037
9 αegurrezko parketa = 0,05
9 αigeltsuz estalitako adreilua = 0,028
9 αrevax duo = 0,566
9 αhorma= 0,297
Batez besteko xurgapen-koefiziente horiekin, erreberberazio-denbora kalkulatuko dugu; horretarako,
dagoeneko ikusi dugun adierazpen hau erabiliko dugu:

t=

0,161⋅ V
∑ Si ⋅ α i

non (V) guneen bolumena, (Si) guneetako hormen, sabaiaren eta lurraren azalera eta (αi) guneen
batez besteko xurgapen-koefizientea diren.
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Adierazpen hori erabili aurretik, hormetako azalera kalkulatzea komeni zaigu:
9 S (saltokia) = 2 x 7 x 3 + 2 x 4 x 3 = 66 m2
9 S(lantegia) = 3 x 3 + 8,5 x 3 + 2 x 3 + 2,5 x 3 + 1 x 3 + 6 x 3 + = 69 m2
9 S(biltegia) = 2 x 5 x 3 + 2 x 4,5 x 3 = 57 m2
9 S(komuna) = 2 x 1 x 3 + 2 x 2,5 x 3 = 21 m2

Erreberberazio-denborak:
9 t(saltokia) = (0,161 x 84) / (66 x 0,297 + 28 x 0,05 + 28 x 0,037) = 0,614 s
9 t(lantegia) = (0,161 x 69) / (69 x 0,297 + 23 x 0,05 + 23 x 0,037) = 0,494 s
9 t(biltegia) = (0,161 x 67,5) / (57 x 0,297 + 22,5 x 0,05 + 22,5 x 0,037) = 0,575 s
9 t(komuna) = (0,161 x 7,5) / (21 x 0,297 + 2,5 x 0,05 + 2,5 x 0,037) = 0,187 s

Gune guztiek segundo bat baino erreberberazio-denbora txikiagoa dute; beraz, hitzak oso ondo
ulertuko dira; musika ondo entzuteko, hobeak dira denbora handiagoak.

Megafonia-instalazioa zer motatakoa den
Ingurune akustikoa aztertu ondoren, zer motatako megafonia-instalazioa jarriko dugun erabaki
behar dugu. 4. puntuan megafonia-instalazioak hainbat eratara sailkatu ditugu. Sailkapen haien arabera,

gure instalazioa mota hauetakoa izango da:
9 Ingurune akustiko itxikoa. Instalazioa lokal baten barruan dago.
9 Inpedantzia konstantekoa. Distantziak ez direnez oso handiak eta potentzia txikiko instala-

zioa denez, galera txikiak daude eroaleetan.
9 Anplifikazioa eta kontrola banatuak dituena. Anplifikadorea eta kontrol-elementuak

guneetan jarriko dira.
9 Zenbait programa eta zirkuitukoa. Instalazioa bi programakoa eta bi kanalekoa izango da.
9 Musika eta mezuak erreproduzitzen dituena. Helburua hitzak eta musika igortzea da.
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Osagaiak definitu
Instalazioa zer motatakoa izango den erabaki ondoren, gure megafonia-instalazioak izango dituen
elementuak zerrendatu eta horien ezaugarri nagusiak definituko ditugu.
`

Bozgorailu kopurua

Bezeroarekin adostu den baldintzetako bat gune guztietan 3. mailako soinu kalitatea lortzea izan da;
ikus dezagun, beraz, 3. mailako soinua izateak zer esan nahi duen.
4 m baino altuera txikiagoak dituzten lokaletan, NTE.IAM (Norma Tecnológica de la Edificación para
Instalaciones de Megafonía) araua aplikatu behar da; beraz, gure kasuan ere bai. Arau horrek soinuaren
hiru kalitate-maila bereizten ditu:
1. maila: hitzak bakarrik igorri behar diren instalazioetarako. Soinua indargabetu gabe banatzen da
3.000 Hz-eraino.
2. maila: hitzak eta kalitate ertaineko musika igorri behar diren instalazioetarako. Soinua indargabetu
gabe banatzen da 5.000 Hz-eraino.
3 maila: musika kalitate onean igorri behar den instalazioetarako. Soinua indargabetu gabe banatzen
da 5.000 Hz-etik gorako maiztasunetan ere.
Batez besteko zarata-mailaren arabera eta aldiuneko zarata gogorrak kenduta, lokalak hiru motatan
sailkatzen ditu NTE.IAM arauak:
Lokal isilak, 40 eta 50 dB bitarteko zaratak dituzten lokalak: etxebizitza lasaietako lokalak, ospitaleak...
Lokal ertainak, 50 eta 65 dB bitarteko zaratak dituztenak: hirietako lokalak, jende asko pasatzen den
tokietako lokalak, bulegoak...
Lokal zaratatsuak, 65 eta 80 dB bitarteko zaratak dituztenak: bulego zaratatsuak, dendak...
NTE.IAM arauari jarraituz eta 9. taularen laguntzaz, gune bakoitzak behar duen bozgorailu kopurua
kalkulatuko dugu. Taulak bi sarrera ditu: soinuaren kalitate-maila eta lokalaren altuera; gure kasuan, 3.
maila eta 3 m gune guztietan. Sarrera horien arabera, taulak bi datu ematen dizkigu: bozgorailu
bakoitzak soinua ezartzen duen azalera eta bozgorailu baten eta hurrenaren artean egon daitekeen
distantzia maximoa. Gunearen azaleraren eta bozgorailu bakoitzak soinua ezartzen duen azaleraren
arteko erlazioak bozgorailu kopurua definituko digu.
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n = SL/S
non
n bozgorailu kopurua den
SL gunearen azalera den eta
S bozgorailu bakoitzak soinua ezartzen duen azalera.
Gure kasuan:
n(saltokia) = 28 / 12 = 2,33
n(lantegia) = 23 / 12 = 1.917
n(biltegia) = 22,5 / 12 = 1,875
n(komuna) = 2,5/ 12 =0,208
Saltokian, lantegian eta biltegian instalazioak estereoa izan behar duenez, bozgorailu kopuru parea
jarriko dugu:
9 Saltokian, 4 bozgorailu jarriko ditugu.
9 Lantokian, 2 jartzea nahiko da; hala ere, 4 jarriko ditugu, soinu-maila altuagoa lortzeko.
9 Biltegian, 2 bozgorailu.
9 Komunean, instalazioa monoa denez, bat.

9. taulak bozgorailu baten eta hurrenaren artean egon daitekeen distantzia maximoa ere ematen
digu, gure kasuan, 3,5 m. Bozgorailuen kokapena erabakitzen dugunean, baldintza hori ere kontuan
hartu beharko dugu; eta ezin badugu bete, bozgorailu gehiago jarri beharko ditugu.

9. TAULA.

1. kalitate-maila

2. kalitate-maila

3. kalitate-maila

Lokalaren
altuera (m)

L (m)

S (m )

L (m)

S (m )

L (m)

S (m2)

2,5

5,5

30

3,6

12

2,5

6

3

9

81

5

25

3,5

12

3,5

12

144

7

49

5

25

4

15

225

9

81

6

42

2

2
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`

Bozgorailuen eta anplifikadoreen potentzia-kalkuluak

Hurrengo pausoa potentzia kalkulatzea da; bai anplifikadoreena eta bai bozgorailuena. Horretarako
erabiliko dugun taulak bi sarrera ditu: lokalaren bolumena eta zarata-maila. Gure instalazioan, saltokiak
108 m3 eta zarata-maila ertaina ditu; lantokiak, 69 m3 eta zarata-maila altua; biltegiak, 67,5 m3 eta
zarata-maila ertaina; eta komunak, 7,5 m3 eta zarata-maila baxua.

10. TAULA.

Zarata-maila

Lokalaren bolumena (m3)
40

80

160

280

400

800

1.600

2.800

4.000

8.000

Isila 50 dB

0,002

0,004

0,007

0,012

0,018

0,035

0,065

0,12

0,16

0,3

Ertaina 65 dB

0,06

0,12

0,22

0,39

0,53

1

2

3,5

4,8

9

Zaratatsua
80 dB

2

3,8

7,2

12,5

18

32

60

100

140

270

Gune bakoitzaren bolumen zehatza 10. taulan agertzen ez denez, bi aukera ditugu: hurrengo balio
handiagoa hartu edo interpolazioa egin. Saltegirako, biltegirako eta komunerako, lehendabizikoa
aukeratuko dugu, potentziak txikiak baitira; beraz:
P (saltokia) = 0,22 W
P (biltegia) = 0,12 W
P (komuna) = 0,002 W
Interpolatuz aterako dugu lantegiko potentziaren balioa. Horretarako, bi balio jakinen artekon
funtzioa zuzena dela jotzen da; gure kasuan, 40 eta 80 m3 bitarte. 40 m3-ri 2 W dagozkio, baina gure
lokala 69 m3-koa denez, gainerako 29 m3-ei dagokien potentzia gehitu beharko diogu. Funtzioa zuzen
bihurtzeko, bolumen-diferentziari dagokion potentzia-diferentzia kalkulatuko dugu:
Bolumen-diferentzia = 40 m3 (80 – 40 = 40) ; eta
Potentzia-diferentzia = 1,8 W (3,8 – 2 = 1,8 )
Ondoren, hiruko erregela egingo dugu:
40 m3 -------------- 1,8 W
29 m3 -------------- X

X = 1,305 W

Beraz, gainerako 29 m3-ei dagokien potentzia 1,305 W da, eta lantegiari dagokion potentzia totala
P = 2 W + 1,305 W = 3,305 W.
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Horren ondoren, taulan azalduko ditugu gune bakoitzari tokatzen zaizkion bozgorailuen kopurua,
bozgorailu bakoitzaren potentzia, anplifikadoreen kopurua eta anplifikadore bakoitzaren potentzia.

11. TAULA.

Gunea

Bozgorailuak
Kopurua

Bakoitzaren potentzia (W)

Anplifikadoreak
Kopurua

Bakoitzaren potentzia (W)

Saltokia

4

0,22 / 4 = 0,11 W

1

0.22 W

Lantokia

4

3,305 / 4 = 0,826 W

1

3,305 W

Biltegia

2

0,12 / 2 = 0,06 W

1

0,12 W

Komuna

1

0,002 / 1 = 0,002 W

1

0,002 W

11. taulan ikus daitekeenez, lantokian izan ezik beste gune guztietan jarri beharreko bozgorailuek
eta anplifikadoreek oso potentzia txikia dute. Merkatuan, ordea, zaila da 1 W baino potentzia
txikiagokoak aurkitzea; horregatik, balio horietara egokituko gara. Soinu-kalitatea 3. mailakoa izateak
eragiten duena ere gogoratu behar dugu: 5.000 Hz-etik gorako banda-zabalera izatea instalazioko
osagai guztiek.
`

Osagaiak aukeratzea

Behin ezaugarri nagusiak jakinda, katalogoetan begiratu eta instalazioaren osagaiak aukeratuko
ditugu. Sonelco etxeko katalogoan, potentzia txikiko bi anplifikadore (aginteak) agertzen dira, PC1105
eta PC1250; lehena monoa eta 1 W-eko potentziakoa da, eta bigarrena, estereoa eta (1 W + 1 W)-ekoa.
Bozgorailuen artean, potentzia txikienekoa P7112-a da, 2 W-ekoa. Osagai horiekin instalazio osoa
munta dezakegu, lantokia izan ezik; izan ere, bai bezeroarekin adostutako ezaugarriak eta bai arauak
eskatutakoak betetzen ditugu. Hala ere, soinu-kalitatea hobetzeko, potentzia handiagoko bozgorailuak
jarriko ditugu saltokian. Hona hemen gune bakoitzean erabiliko ditugun osagaien zerrenda:
9 Saltokian, PC1250 aginte estereoa (1 W + 1 W), P6125 anplifikadorea potentzia handitzeko

(5 W + 5 W), eta lau P4712 bozgorailu (6 W).
9 Biltegian, PC1250 aginte estereoa eta bi P7112 bozgorailu (2 W).
9 Lantokian, PC1250 estereoa, P6125 anplifikadorea potentzia handitzeko (5 W + 5 W), eta

lau P4712 bozgorailu (6 W).
9 Komunean, PC1105 aginte monoa (1 W) eta P7112 bozgorailua (2 W).
9 Gune zentralean, P3261 modulu zentrala eta 4553 mikrofonoa.

Taula honetan, Sonelco etxeko osagaien izena, kopurua eta ezaugarri teknikoak azaltzen dira:

LANBIDE EKIMENA

57

Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak

12. TAULA.

Izena

P3261 modulu zentrala

MP CD-2 CD-irakurlea

P4553 pupitrea

PC1105 aginte edo
anplifikadore monoa

Kop.

1

1

1

1

Ezaugarriak
9

Musika-kanal estereo bat

9

Sarrerako inpedantzia : 10 kΩ

9

Sentikortasun maximoa : 60 mV

9

Gomendatutako sarrera-maila : 10 mV-etik 1 V-era; maximoa 25 V

9

Maiztasun erabilgarrien banda: 10 Hz-etik 25 kHz-era (-3dB)

9

THD: < %0,1

9

R/S erlazioa > 70 dB

9

L eta R kanalen arteko diafonia < 65 dB

9

Irteerako tentsioa: gehienez 3 V (RMS)

9

60 VA eta 16 VDC-ko elikatze-iturria. Imax = 4 A

9

Zirkuitulabur eta sareko gaintentsioetatik babestua

9

Elikatze-iturria babesteko barne-fusible bat

9

Distortsioa: < % 0,1

9

S/N: > 80 dB

9

Irteerako tentsioa 850 mV

9

Gune guztietarako mezu orokorrak

9

Aukeratutako guneetara mezuak bidaltzeko aukera (4 gune +
dind-dong funtzioa)

9

Electret mikrofonoa, norabide bakarrekoa eta
aurreanplifikadoreduna

9

Elikadura: 16 V

9

Elikatze-tentsioa: 16 VDC

9

Gehienezko kontsumoa: 200 mA

9

Irteerako potentzia izendatua: 1 W (RMS)

9

Irteerako inpedantzia: 8 Ω

9

Irteerako potentzia maximoa: 1,5 W

9

Irteerako intentsitate maximoa: 1 A

9

Maiztasun erabilgarrien banda: 80 Hz-etik 20 kHz-era (-3dB)

9

S/N erlazioa: 74 dB

9

Sarreren sentikortasuna: 1,5 V

9

Diafonia: 60 dB

9

Mezuak kommutatzeko sarrera-maila izendatua:15 V
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12. TAULA. (jarraipena)

Izena

Kop.

Ezaugarriak
9

Elikatze-tentsioa: 16 VDC

9

Gehienezko kontsumoa: 370 mA

9

Irteerako potentzia izendatua:

9

1 W (RMS) + 1 W (RMS)

9

Irteerako inpedantzia: 8Ω

9

Irteerako potentzia maximoa: 1,5 W + 1,5 W

9

Irteerako intentsitate maximoa: 2 A

9

Maiztasun erabilgarrien banda: 70 Hz-etik 24 kHz-era
(-3dB)

9

S/N erlazioa> 62 dB

9

Sarreren sentikortasuna: 1,5 V; Waklman-ak sartzeko:
90 mV

9

Diafonia: 62 dB

9

Entzungailuen irteera: 1 W + 1 W / Ω

9

Mezuak kommutatzeko sarrera-maila izendatua: 15 V

9

Elikatze-tentsioa: 16 VDC

9

Gehienezko kontsumoa: 1,1 A

9

Irteerako potentzia izendatua: 5 W (RMS) + 5 W
(RMS)

9

Irteerako inpedantzia: 4 Ω

9

Maiztasun erabilgarrien banda: 30 Hz-etik 20 kHz-era
(-3 dB)

9

S/N erlazioa> 70 dB

9

Inpedantzia: 8 Ω

9

Potentzia izendatua: 2 W (RMS)

9

Potentzia maximoa: 5 W

9

Maiztasun erabilgarrien banda: 240 Hz-etik 13 kHzera

9

Sentikortasuna: 83 dB/1 W/ 1m

9

Inpedantzia: 8 Ω

9

Potentzia izendatua: 6 W (RMS)

9

Potentzia maximoa: 10 W

9

Erresonantzia-maiztasuna: 75 Hz

9

Sentikortasuna: 90 dB/1 W/ 1m

P4996 eroaleak. Modulu zentrala,
mikrofonoa eta anplifikadoreak
konektatzeko

9

Hari txirikordatua 10 x 0,25 mm2-koa

Anplifikadoreak eta bozgorailuak
konektatzeko eroalea

9

1 mm2-ko sekzioko eroalea

PC1250 aginte edo
anplifikadore estereoa

P6125 anplifikadorea

P7112 bozgorailu finkoa

P4712 bozgorailuak

3

2

3

8
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Inpedantziak egokitzea
Gure instalazioa inpedantzia konstantekoa da; horregatik, konektatu aurretik, egokitu egin behar ditugu
anplifikadoreen irteerako inpedantziak eta bozgorailuen guztizko inpedantziak.
Biltegian, anplifikadorearen irteerako inpedantziak eta bozgorailuaren inpedantziak balio bera dute,
8 Ω; beraz, zuzenean konektatuko dugu anplifikadorearen irteera bozgorailuarekin. Komunean antzeko
zerbait gertatzen da, eta kasu horretan ere zuzena izango da konexioa. Saltokian eta lantokian, ordea,
8 Ω-eko bi bozgorailu ditugu anplifikadorearen irteera bakoitzarekin konektatuak, eta irteera horiek
4 Ω-ekoak dira; horregatik, inpedantziak egokitzeko, paraleloan jarriko ditugu bozgorailuak, 38. irudian
ikusten den moduan.

Rtotala =

R1 ⋅ R2
R1 + R2

40. irudia.

Eroaleko diren potentzia-galeren kalkulua
Aukeratu dugun eroalearen sekzioa egokia izan den egiaztatuko dugu ondoren. Horretarako,
elkarrengandik urrutien dauden anplifikadorearen eta bozgorailuaren arteko distantzia neurtuko dugu.
Distantzia handiena saltokian dagoela dirudi, 12 m, gutxi gorabehera. Kobrezkoa dela eta 1 mm2-ko
sekzioa duela jakinda, eroalearen erresistentzia kalkula dezakegu:

RE =

ρ ⋅l
S
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non:
RE = eroalearen erresistentzia (Ω)
ρ = materialen eroankortasuna; gure kasuan, ρ(kobrearena) = 0,017 Ω mm2/m
l = eroalearen luzera (m)
S = eroalearen sekzioa (mm2)
Gure kasuan:
RE = 0,017 x 2 x 12 / 1 = 0,408 Ω

41. irudia.

Eroaleak erresistentzia hori izateak esan nahi du anplifikadorearen potentzia guztia ez dela
erabiltzen bozgorailuan; hau da, potentziaren zati bat eroalean bertan galtzen da. Galdutako potentzia
eta erabilitakoa zenbatekoak diren jakiteko, adierazpen hauek erabil ditzakegu:

Perabilgarria =

PG ⋅ RB
RG

Pgaldutakoa =

PG ⋅ RE
RG

non:
PG potentzia totala (W)
RG erresistentzia totala (Ω); RG = RB + RE
RB bozgorailuen guztizko erresistentzia (Ω)
RE eroalearen erresistentzia (Ω)

LANBIDE EKIMENA

61

Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak

Gure kasuan:
Perabilgarria = 5 W x 8 Ω / 8,408 Ω = 4,757 W
Pgaldutakoa = 5 W x 0,408 Ω / 8,408 Ω = 0,243 W

Beraz, eroaleetan galtzen den potentzia anplifikadoreak ematen duenaren % 5 baino txikiagoa da.
Kalkulu bera gainerako anplifikadore guztiekin ere egin dezakegu, baina ez da beharrezkoa. Beste
guneetako eroaleetan potentzia gutxiago galduko da, distantziak txikiagoak baitira. Galerak ez direnez
oso handiak, erabilitako eroalea ontzat emango dugu.
P4996 eroalea erabili dugu mikrofonoa, modulu zentralak eta anplifikadoreak konektatzeko. Osagai
horien arteko distantziak motzak dira, eta garraiatu beharreko seinalearen potentziak, oso txikiak; beraz,
eroalean ia galerarik ez da izango, eta 0,25 mm2-ko sekzioa nahikoa izango da.

Soinu-mailaren egiaztapena
Gune guztietan zarata baino 10 dB gehiagoko soinu-maila izatea adostu dugu bezeroarekin; egiazta
dezagun ezaugarri hori. 8. taulan, bozgorailu baten eta hurrenaren artean egon daitekeen distantzia maximoa
zenbatekoa den ikusi dugu; 3 m-ko altueran eta 3. soinu-maila lortzeko, 3,5 m. Baldintza hori betetzen
dugunez, gune bakoitzeko azalera osoan soinu-maila bera izango dugula bermatua daukagu; beraz, nahikoa
izango da justu bozgorailu azpian dagoen soinu-maila kalkulatzea. Gunez gune egiaztatuko dugu.
Saltokiko anplifikadorearen potentzia 5 W da irteerako; irteera bakoitza bi bozgorailurekin konektatu
dugu; beraz, bozgorailu bakoitzak 2,5 W izango ditu. Bozgorailuen sentikortasuna 90 dB/ 1W/ 1m da;
hau da, bozgorailura 1 W sartzean, metro bateko distantziara 90 dB izango ditugu. 1 W-en ordez 2,5 W
sartzen badizkiogu, lortuko dugun soinu-mailaren igoera jakiteko 42. irudian begiratuko dugu. Irudiak
adierazten digu 4 dB-eko maila-igoera izango dugula; bozgorailutik 1 m-ko distantziara, beraz, 94 dB
izango ditugu.

42. irudia.
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Entzuleak zutik daudela suposatzen dugunean, soinu-maila lurretik 1,6 m-ra lortu behar da; eserita
daudela suposatzean, aldiz, 1,2 m-ra; gure kasuan, zutik egongo direla suposatuko dugu. Lokalak 3 mko altuera duenez, bozgorailua entzulearengandik 1,4 m aldendua dago, eta soinua metroko -6 dB
indargabetzen bada, gutxi gorabehera -3 dB-eko indargabetzea izango dugu 0,4 metroan. Beraz,
entzulearengana soinu-maila hau iritsiko da:
90 dB + 4 dB – 3 dB = 91 dB

43. irudia.

Kalkuluak modu berean eginda, lantokian ere 91 dB-eko soinu-maila izango dugu; biltegian eta
komunean, berriz, 80 dB. Beraz, soinu-mailaren ezaugarria gune guztietan betetzen dela egiaztatu dugu.

Osagaien guztizko kontsumoa
P3261 modulu zentralaren elikatze-iturria 16 VDC-koa da, eta 4 A eman ditzake gehienez. Modulu
zentral horrekin konektatu ditugun elementu guztiak 16 V-ekoak izan dira, baina ez dakigu zenbatekoa
den kontsumo totala. Aparteko elikatze-iturririk ez dugula behar egiaztatzeko, instalazioko mikrofonoaren eta anplifikadore guztien kontsumoak batuko ditugu:
9 PC1105 = 200 mA
9 PC1250 = 370 mA
9 P6125 = 1,1 A

I = 0,2 A + 3 x 0,370 A + 2 x 1,1 A = 3,51 A
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Mikrofonoaren kontsumoa ez da ezaugarri teknikoetan azaltzen; kontsumoa zehatz-mehatz kalkulatzeko, Sonelco etxera deitu eta datu hori jakin beharko genuke. Hala ere, suposatzen da 500 mA baino
txikiagoa izango dela; ondorioz, aparteko elikatze-iturririk ez dugu beharko. Ekoizle batzuek aldiberekotasunindizea ere sartzen dute mota honetako kalkuluak egiteko. Indize horrek zera adierazten digu: une
berean zenbat anplifikadore egon daitezkeen potentzia maximoan lan egiten. Adibidez, indizea 0,8 bada,
suposatzen da une berean anplifikadoreek ez dutela sekula potentzia maximoaren % 80 baino gehiago
kontsumituko; horrela, erabili beharreko elikatze-iturria potentzia txikiagokoa izan daiteke.

Bozgorailuen kokapena
Gune bakoitzean jarriko ditugun bozgorailuen kopurua kalkulatuta badugu ere, bozgorailu horien
kokapena zehaztu behar dugu eskema elektrikoak egin aurretik. Lantegian, adibidez, lau bozgorailuak

lerrokatuak jarriko ditugu, luzea baita. Bozgorailuen arteko distantzia kalkulatzeko, lantokiaren luzera zati
bozgorailuen kopurua egingo dugu:
Distantzia = 8,5 m / 4 bozgorailu = 2,125 m
Segidan dauden bozgorailuen artean, beraz, 2,125 m-ko distantzia utziko dugu; hormaren eta
lehenengo bozgorailuaren artean, berriz, distantzia horren erdia, hau da, 1,06 m. Instalazioaren egoeraplanoan agertzen da bozgorailu guztien kokapena.

Megafonia-instalazioaren eskema elektrikoak
Dagoeneko instalazioaren osagaiak definituak dauzkagu, eta hurrengo pausoa eskemak egitea da.
Komeni izaten da gutxienez bi eskema egitea: egoera-eskema eta eskema funtzionala.

LANBIDE EKIMENA

64

Etxebizitzetako eta Eraikinetako Instalazio Bereziak

44. irudia.
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45. irudia. Sonelco etxearen eskemetan oinarritua.
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5.8

Adibidea

Kanpin batean megafonia-instalazioa jarri behar dugu. Bezeroarekin egon ondoren, instalazioak izan
behar dituen ezaugarriak adostu ditugu:
9 Hitzak eta kalitate ertaineko musika igortzeko funtzioak izango ditu.
9 30 m-ko erradioko zirkunferentzian ezarriko da soinua; horretarako, zirkunferentziaren erdian

dagoen 10 m-ko zutoinean jarriko dira bozgorailuak.
9 Bozgorailuen zutoinetik 10 m-ra dagoen etxetxo batean jarriko dira mikrofonoa, anplifika-

dorea eta kontrol-elementuak.
9 Instalazioa monoa izango da
9 Zarata baino 10 dB gehiagoko soinu-maila izango dugu ingurune akustiko osoan.
9 Ingurune osoan 80 dB baino soinu-maila handiagoa izango dugu.

Ingurune akustikoak ezaugarri hauek ditu:
9 Tokia irekia da.
9 30 m-ko erradioko zirkunferentziaren forma du.
9 Oihartzunak izateko edo soinua islatzeko arriskurik ez dago.
9 Ez dago zuhaitzik.
9 Haizeak ez du indar handiz jotzen.
9 65 dB-eko zarata-maila neurtu dugu.

Ingurune akustikoa aztertu ondoren, instalazioak zein motatakoa izan behar duen azalduko dugu:
9 Tentsio konstantekoa izango da. Horretarako, irteeran tentsio konstantea ematen duen

anplifikadorea erabiliko dugu. Instalazioa potentzia handikoa da, eta anplifikadoretik bozgorailuetara distantzia handia dago; horregatik, inpedantzia konstanteko anplifikadore batek
galera handiegiak izango lituzke
9 Anplifikazioa eta kontrola zentralizatuak izango ditu. Bezeroarekin adostutakoaren arabera,

bi elementu horiek etxetxo barruan jarriko ditugu.
9 Bi programakoa eta zirkuitu bakarrekoa izango da. Instalazioa hitzak eta musika igortzeko

erabiliko da.
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Ingurune akustikoa aztertu ondoren, osagaien ezaugarriak definituko ditugu; horretarako, bozgorailuen potentzia, bozgorailuen kopurua eta anplifikadorearen potentzia kalkulatuko ditugu.
Bozgorailuetatik urrutien dagoen entzulea zenbateko distantziara dagoen kalkulatzeko, Pitagorasen
teorema erabiliko dugu:

D=

30 2 + 10 2 = 31,62 m

Distantzia horretan soinua zenbat indargabetuko den jakiteko, 44. irudia erabiliko dugu. Irudian ikus
daitekeenez, 31,62 m-ko distantzian soinua -30 dB indargabetzen da.

46. irudia.

Ingurune akustikoan 65 dB-eko zarata neurtu dugu, eta zarata baino 10 dB gehiagoko soinu-maila
adostu dugu bezeroarekin; beraz, 75 dB-eko soinu-maila lortu behar dugu. Baina bezeroarekin bigarren
baldintza bat ere adostu dugu: ingurune akustiko osoan 80 dB baino soinu-maila handiagoa lortzea;
beraz bigarren baldintza horri helduko diogu.
Bozgorailuak 110 dB-eko soinu-maila eman behar du (80 dB + 30 dB = 110 dB). Ekoizle batzuek
katalogoan jartzen dute bozgorailuaren soinu-maila maximoa (SPLmax); kasu horietan, nahikoa da 110
dB-etik gorako bozgorailua aukeratzea. Gehienetan, ordea, bozgorailuaren sentikortasuna bakarrik
ematen dute; hau da, 1 W sartzen diogunean metro bateko distantziara bozgorailuak sortzen duen
soinu-maila.
Katalogoetan begiratu ondoren, 107 dB/1 W/1 m-ko sentikortasuna, 60°-ko hedadura-angelua eta 15
W-eko potentzia dituen bozina motako bozgorailua aukeratu dugu. Gure instalaziorako 110 dB behar
ditugunez, soinu-maila 3 dB igo behar dugu.
110 dB – 107 dB = 3 dB
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Gehienetan, ordea, bozgorailuaren ardatz nagusia ez da ingurune akustikoaren mugara begira
jartzen dena, hedadura-angeluaren alde bat baizik, 47. irudian agertzen den bezala. Bozgorailua horrela
jarrita, ingurune akustikoaren mugan 6 dB gutxiago izango ditugu, baina soinua ingurune osora igortzen da.

47. irudia.

Soinu-maila, beraz, 9 dB igo behar dugu (3 dB + 6 dB = 9 dB); horretarako zenbateko potentzia
behar dugun jakiteko, 48. irudia erabiliko dugu; 8 W gutxi gorabehera. Aukeratu duguna 15 W-ekoa
denez, bozgorailu mota hori erabiliko dugu.

48. irudia.

Ondoren, bozgorailuen kopurua kalkulatuko dugu. Aukeratu dugun bozgorailuaren hedadura-angelua 60° denez eta ingurune akustikoa 360°-ko zirkunferentzia denez, 6 bozgorailu beharko ditugu soinua
ingurune guztira igortzeko.
Anplifikadorearen ezaugarriak, berriz, hauek izango dira:
9 Tentsio konstanteko irteera izango du (100 V)
9 Bi sarrera izango ditu mikrofonoa eta CDa konektatzeko
9 90 W-eko potentzia edo handiagoa izango du (6 x 15 = 90 W )

Sonelco etxeko 120 W-eko MP5120C anplifikadorea erabil dezakegu, ezaugarri guztiak betetzen baititu.
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Osagaien eta horien ezaugarrien zerrenda egingo dugu:

13. TAULA.

Osagaia

MP CD-2CD-irakurlea (Sonelco)

P4553 aginte-mahaia (Sonelco)

Kop.

1

1

Ezaugarriak
9

Distortsioa: < % 0,1

9

S/N: > 80 dB

9

Irteerako tentsioa 850 mV

9

Mezu orokorrak

9

Ding-dong funtzioa

9

Electret mikrofonoa, norabide bakarrekoa eta
aurreanplifikadoreduna.

MP5120C anplifikadorea (Sonelco)

Bozina motako bozgorailuak

9

Elikadura: 16 V

9

Potentzia: 120 W (RMS)

9

Maiztasun erabilgarrien banda: 60 eta 15.000 Hz bitartekoa

9

Distortsioa: < % 1 (potentzia izendatuan eta 1 kHz-era)

9

Irteerak 8 Ω, 25 V, 70 V, 100 V

9

Elikadura-tentsioa: AC 115 V/230 V 50 Hz/60 Hz

9

Mikrofono-sarrerak eta sarrera osagarriak

9

Gune irekietarako prestatuak

9

Potentzia: 15 W (RMS)

9

Sentikortasuna SPL: 107 dB/ 1W/ 1m

9

Hedadura-angelua: 60°

9

100 V-eko transformadorea

1

6

LANBIDE EKIMENA

70

Etxebizitzetako eta Eraikinetako Instalazio Bereziak

Instalazioaren osagaiak definitu ondoren, zirkuituaren eskema elektrikoa egingo dugu:

49. Irudia.
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6 MEGAFONIA-INSTALAZIOEN DOIKUNTZAK, MATXURAK ETA
MANTENTZE-LANAK
Instalatzailearen lana ez da amaitzen megafonia-instalazio bat diseinatu eta muntatutakoan. Instalazioa doitu beharra dago, matxurarik ez duela egiaztatu behar da, eta azkenik, mantentze-lan egokiak
eskaini behar zaizkio bezeroari.

6.1

Megafonia-instalazioak doitzea

Muntatu eta gero, instalazioari egiaztapen- eta doikuntza-proba batzuk egin beharko dizkiogu, bai
elektrikoak eta baita akustikoak ere. Proba elektrikoekin hasiko gara, eta bi motatakoak izango dira:
elikatu gabe egiten direnak eta tentsioarekin elikatuta egiten direnak. Doikuntza elektrikoak egin ondoren,
instalazioa piztu eta proba akustikoak egingo dizkiogu.

Doikuntza eta egiaztapen elektrikoak
Esan dugun bezala, lehendabizi instalazioa tentsio gabe probatuko dugu, eta ondoren tentsioa emanda.

`

Tentsio gabe egiten diren doikuntzak eta egiaztapenak

Egiaztapen hauek egin beharko ditugu:
9 Eroaleak proiektuan diseinatutakoak direla, bai erabili dugun eroale mota bai horren sekzioa.
9 Eroaleen jarraitutasuna eta isolamendu-erresistentzia sare guztian zehar behar bezala-

koak direla.
9 Instalazioaren osagai guztiak ongi konektatuta daudela.
9 Anplifikadorearen tentsio izendatua eta elikatze-iturriarena bat datozela.
9 Inpedantziak egokiak direla.
Ð

Egokituta egon behar dute, alde batetik, mikrofonoen eta musika-irakurleen inpedantziek, eta bestetik, anplifikadorearen sarrerako inpedantziak. Mikrofonoak inpedantzia bat
baino gehiagokoak badira, anplifikadoreari dagokiona aukeratu behar dugu.

Ð

Anplifikadorearen irteerako inpedantziak eta bozgorailuen guztizko inpedantziak balio
berekoak izan behar dute.
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9 Bozgorailuen fasea egokia dela. Egiaztapena errazagoa izango da instalazioa egitean termi-

nalak izendatu eta koloreetako eroaleak erabili baditugu.
9 Instalazioa lurrarekin ongi konektatuta dagoela.

`

Tentsioarekin elikatu ondoren egiten diren doikuntzak eta egiaztapenak

9 Instalazioa elikatzerakoan, maila-erregulatzaile guztiak minimoan jarri behar dira, bozgorai-

luek eta anplifikadoreek gainkargarik izan ez dezaten. Anplifikadorearen irteeran, voltmetro
bat jarriko dugu, tentsioa kontrolatuta edukitzeko.
9 Mikrofono bat eta bozgorailu bat anplifikadorearekin konektatu eta martxan jarriko ditugu.
9 Zarata arrarorik ez dugula entzuten eta voltmetroak ez duela oszilatzen egiaztatuko dugu;

horrela ez bada, itzali eta instalazioa berriro aztertuko dugu.
9 Mikrofono bati soinu-maila igo eta hitzak zarata arrarorik gabe eta voltmetroa oszilatu gabe

entzuten direla egiaztatu. Proba hori mikrofono guztiekin egin behar dugu, eta erabiltzen ari
ez garen bozgorailu guztien soinu-maila minimoan jarriko dugu.
9 Bozgorailuak banaka-banaka konektatu eta adierazitako egiaztapenak egin; ondoren, gaine-

rako sarrerak konektatuko ditugu. Zarata arrarorik edo voltmetroaren oszilaziorik sumatuz
gero, anplifikadorea itzali, eta instalazioa berriro egiaztatu.

Doikuntza eta egiaztapen akustikoak
Instalazioa piztuta dagoela, soinu-iturri bat sartuko diogu; adibidez, mikrofonotik hitz egiten ari den
norbait. Ondoren, hitzak ongi entzuten direla eta proiektuak agintzen duen soinu-maila lortu dugula egiaztatuko dugu ingurune akustiko guztian. Soinu-maila egiaztatzeko, teknikari onak bagara, entzumena
erabil dezakegu; hala ere, sonometro bat erabiltzea komeni da.
Doikuntza akustikoa da urrats zailena eta esperientzia handiena eskatzen duen fasea. Teknikariak
gai izan behar du, ez bakarrik soinu-maila egiaztatzeko, baizik eta ingurune akustikoaren erreberberaziodenbora kalkulatzeko, eta denbora hori jenderik gabe eta jendearekin nola aldatzen den aurreikusteko.

6.2

Megafonia-instalazioen matxurak

Instalazioaren osagaietatik, anplifikadoreak izaten du matxura gehien, eta ondoren soinu-iturriak;
matxura gutxien, berriz, bozgorailuak izaten du.
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Matxurak aurkitzeko, galdera hauek egin daitezke:

Anplifikadorea soinu-maila altuenean jarritakoan, bozgorailuek soinurik ateratzen dute?
Erantzuna ezezkoa bada, seguru asko anplifikadorea hondatuta egongo da; baiezkoa bada, aldiz,
anplifikadorea eta bozgorailuak ondo dabiltzala egiaztatuko dugu. Soinua, ordea, ez bada erreproduzitu
nahi duguna, beste hau galdetuko dugu:

Anplifikadorearen sarrerara iristen da audio-seinalerik?
Galdera horri erantzuteko, ondo dabilen soinu-iturri bat edo maiztasun-sorgailu bat hartu, eta
anplifikadorearekin konektatuko dugu. Soinurik ez bada entzuten, anplifikadorearen sarreran izango
dugu matxura; eta entzuten bada, soinu-iturriak edo eroaleak izango du matxura. Eroaleak terminalei
soldatuta egoten dira, eta era guztietako bihurdura eta tiraketak jasaten dituzte; gainera, sekzio txikikoak
izaten dira; horregatik guztiagatik, normalagoa da matxura eroaleetan izatea soinu-iturrietan baino.
Hona hemen proba egiteko beste modu bat: ondo dabilen soinu-iturria edo maiztasun-sorgailua
erabili beharrean, anplifikadorearen sarrera hatz batekin zapaldu, eta bozgorailuak zaratarik ateratzen
duen egiaztatzea.
Ohiko matxurak zerrendatu eta matxura horiek nola konpon daitezkeen azalduko dugu datozen
lerroetan:
9 Anplifikadorea ez dabil. Elikatze-iturriaren fusibleak ez direla urtu eta anplifikadorean elikadura-

tentsio egokia dugula egiaztatuko dugu.
9 Maiztasun baxuko (50 Hz) zarata handia entzuten dugu. Instalazioa lurrarekin gaizki

konektatuta dagoelako gertatzen da.
9 Anplifikadoreak oszilazio elektrikoak dauzka (anplifikadorearen irteeran jarri dugun voltme-

troak oszilazioak markatzen ditu). Mikrofonoaren eroalea eta bozgorailuarena gertuegi egoteagatik izan daiteke. Gutxienez 30 cm-ko distantziak egon behar du bien artean. Gogoratu zirkuitu
akustikoa ez dela pasatu behar argindarraren instalaziotik.
9 Akoplamendu akustikoa daukagu (Larsen efektua). Bozgorailuak soinua mikrofonorantz igor-

tzean gertatzen da, bozgorailua gaizki kokatua dagoelako edo mikrofonoa behar bezain
direkzionala ez delako.
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9 Erresonantzia akustikoa daukagu. Maiztasun jakin bateko seinalea sartzen diogunean, osagai

bat dardarka hasten da, ongi tinkatu gabe egoteagatik. Soinua entzunda ezin badugu lokalizatu matxura, maiztasun-sorgailu bat konektatuko dugu anplifikadorearekin, eta hainbat
maiztasunetako seinaleak sartuko ditugu, gaizki tinkatutako osagaia erresonantzian jarri
arte. Elementua lokalizatu ondoren, ondo tinkatuko dugu.
9 Soinua oso tonu baxukoa da. Tonu alturik ez egoteak adierazten du anplifikadorearen irteeran

zirkuitulaburra dagoela; gehienetan, egoera txarrean dagoen eroale batek sortzen du zirkuitulabur hori. Instalazioa berehala itzali behar da, anplifikadorea gainkarga ematen ariko da eta.
9 Ingurune akustikoan soinu-maila txikiko lekuak daude. Bozgorailu gutxiegi izateagatik, gaizki

kokatuta izateagatik edo haien artean desfasatuak egoteagatik izan daiteke. Desfasatuak
badaude, bozgorailu bakoitzaren polaritatea egiaztatu beharko dugu.
9 Transmisoreekin interferentziak dauzkagu. Irrati-seinaleak instalazioan sartzen direnean

sortzen dira interferentzia horiek. Ia beti mikrofonoaren eroaletik sartzen dira, gaizki blindatua
egoteagatik. Konexio-puntuak herdoilduak badaude, irrati-seinaleak erakar ditzakete, eta
puntu horietan interferentziak sar daitezke. Saretik ere interferentziak sar daitezke instalaziora; azken horiek saihesteko, perturbazioen aurkako iragazkiak erabil daitezke.

6.3

Mantentze-lanak

Osagai bakoitzak bere mantentze-lanak behar ditu. Musika-irakurleak, esaterako, ondo garbitu behar
dira aldian-aldian. Kaseteari pletina-burua garbitu behar zaio; horretarako, urratzailea ez den eta koipea
kentzen ez duen alkoholdun likidoa erabili behar dugu. CD-irakurleak, berriz, disko-itxurako laser-garbitzaileekin garbitzen dira.
Garbitu beharreko elementua da anplifikadorea ere, anplifikadorearen kontrol-elementuak bereziki.
Piztuta dauden bitartean berotasuna sortzen dutenez, anplifikadorearen kontrol-elementuak eroaleak ez
diren olioekin garbitu behar dira.
Azkenik, bozgorailuetan mantentze-lan prebentiboak egin behar dira. Erabilera profesionaleko bozgorailuetan urtero neurtu behar dugu inpedantzia ohmmetro bat erabilita. Mantentze-lanak, alde batetik,
bozgorailua eta horrek ematen duen soinuaren kalitatea zaintzeko egiten dira, eta bestetik, anplifikadorea babesteko. Bozgorailuen inpedantzia txikiagotu egiten bada, anplifikadoreak gainkarga izango du,
eta denborarekin erre egin daiteke.
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1. ERANSKINA: Hainbat materialen xurgapen-koefizienteak
Zortzidun-banda (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Hormigoi leuna

0.02
0.02

0.03
0.03

0.04
0.04

0.04
0.04

0.05
0.05

0.07
0.07

Adreilu margotua

0.01
0.01

0.01
0.01

0.02
0.02

0.02
0.02

0.02
0.02

0.02
0.02

Adreilu luzitua

0.02
0.02

0.03
0.03

0.04
0.04

0.04
0.04

0.05
0.05

0.07
0.07

Lauzatua

0.01
0.01

0.01
0.01

0.01
0.01

0.02
0.02

0.02
0.02

0.03
0.03

Zola estalia

0.15
0.14

0.2
0.18

0.1
0.1

0.05
0.05

0.1
0.1

0.08
0.08

Lurretik 5-200 mm-ra xaflatutako
zola

0.07
0.07

0.12
0.11

0.28
0.24

0.1
0.1

0.08
0.08

0.08
0.08

4 mm-ko beira

0.3
0.26

0.2
0.18

0.1
0.1

0.07
0.07

0.05
0.05

0.02
0.02

Ura —igerilekua—
Horma —patinatzeko pista—

0.01
0.01

0.01
0.01

0.01
0.01

0.01
0.01

0.01
0.01

0.01
0.01

SHEDISOL 100, 50 mm-ko
lodierakoa —sabaia—

0.55
0.42

0.80
0.55

0.75
0.53

0.6
0.45

0.35
0.29

REVAX DUO, 50 mm-ko
lodierakoa —sabaiak / hormak—

0.22
0.20

0.45
0.36

0.83
0.56

0.86
0.58

0.86
0.58

0.8
0.55

A motako COREXa, sabaiko
m2-ko 0,6 m2–ko pantaila

0.38
0.31

0.72
0.51

1.05
0.65

0.95
0.61

0.92
0.6

0.85
0.57

ACOUSTISHED, 50 mm-ko
lodierakoa sabai aizunean

0.4
0.33

0.9
0.59

0.85
0.57

0.85
0.57

0.85
0.57

0.85
0.57

EUROSHEAD, 50 mm-ko
lodierakoa —sabaiak–

0.35
0.29

0.4
0.33

0.6
0.45

0.7
0.5

0.5
0.39

0.35
0.29

0.37
0.3

0.63
0.47

0.69
0.50

0.7
0.5

0.69
0.5

VERMACOUSTIC S. —estalkia—
CELLICOUSTIC — estalkia —

0.05
0.05

0.2
0.18

0.35
0.29

0.6
0.45

0.85
0.57

0.75
0.53

THERMOSON A. —sabaia—

0.52
0.4

0.57
0.43

0.83
0.56

0.88
0.58

0.82
0.56

0.62
0.46

SUPER ALPHA T13 —sabaia—

0.65
0.47

0.9
0.59

0.93
0.60

0.98
0.62

0.83
0.56

0.8
0.55

TYMPAN —sabaia—

0.67
0.49

0.72
0.51

1.07
0.65

1.03
0.64

0.99
0.63

0.79
0.54
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2. ERANSKINA: Zarata-maila eta soinu-maila

Zarata-maila (dB)

Soinu-maila (dB)

Ikuskizun-gelak eta grabazio-estudioak

Irrati- edo telebista-estudioa
Grabazio-estudioa
Kontrol-gela
Antzokia, kontzertu-gela
Zinea
Night cluba —dantzalekua—

25
30
35
30–35
40.
70

65-110
70-80
95-110

30-35
40-45
45
45-55
40-50

65
55-65

30-40
50-55
40-45
45-55
45-50
50-55

80-90
70-75
65
60-65
60-70

45-50
55-60

70
75

35-40
40-45
35-45
45-50
40-45

65
60
65-75
60-65
55-60

55-60
75
85

75-80
85-90
95-100

45-55
50-60
70-75
70-80
90

75-80
75-80
90-95
90-95

55-60
65-75

75-85
90-95

0-45

60-65

Ospitaleak

Audiometria-gela
Ebakuntza-gela
Ohe bat baino gehiagoko gelak
Korridoreak, komunak
Egongela
Hotelak, jatetxeak

Gelak
Dantzalekuak
Konferentzia-gelak
Komunak
Janlekua
Barra, kafetegia
Komertzio eta azalera handiak

Saltoki handiak
Supermerkatuak, hipermerkatuak
Bulegoen eraikinak, kongresuak

Hitzaldi-gelak
Harrera-lekua
Anfiteatroa
Bulegoak
Museoa
Egongelak, nasak

Aireportua
Geltokia
Metroa
Kiroldegiak

Gimnasioa
Igerilekua, patinatzeko pista
Erabilera anitzeko gela, saskibaloi-kantxa
Estadio bateko harmailak
Estadioa tanto bat markatzeko unean
Lokal industrialak

Garajea, biltegia
Karrozeria, industria
Gurtzako lekuak

Eliza
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