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णनवेदन 
 
आध शिक िासे्त्र, ज्ञािशवज्ञािे, िंत्र आशि अशियाशंत्रकी इत्यादी के्षत्रािं त्यािप्रमािे िारिीय प्रािीि 

संस्कृिी, इशिहास, कला इत्यादी शवषयािं मराठी िाषेला शवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञािदाि करण्यािे 
सामर्थयय याव ेहा म ख्य उदे्दि लक्षाि घेऊि साशहत्य संस्कृिी मंडळािे वाङ मय शिर्ममिीिा शवशवध काययक्रम 
हािी घेिला आहे. मराठी शवश्वकोि, मराठी िाषेिा िब्दकोि, वाङ मयकोि, शवज्ञािमाला, िाषािंरमाला, 
आंिरिारिी-शवश्विारिी, महाराष्ट्रशेिहास इत्यादी योजिा या काययक्रमाि अंििभयि केल्या आहेि. 

 
२. मराठी िाषेला शवद्यापीठीय िाषेिे प्रगल्ि स्वरूप व दजा येण्याकशरिा मराठी शवज्ञाि, ित्त्वज्ञाि, 

सामाशजक िासे्त्र आशि िंत्रशवज्ञाि या शवषयावंरील संिोधिात्मक व अद्ययावि माशहिीिे य क्त अिा गं्रथािंी 
रििा मोठ्या प्रमािावर होण्यािी आवश्यकिा आहे. शिक्षिाच्या प्रसारािे मराठी िाषेिा शवकास होईल ही 
गोष्ट िर शिर्मववादि आहे. पि मराठी िाषेिा शवकास होण्यास आिखीही एक साधि आहे आशि िे साधि 
म्हिजे मराठी िाषेि शिमाि होिारे उत्कृष्ट वाङ्मय हे होय. जीविाच्या िाषेिि ज्ञाि व संस्कृिी यािें 
अशधष्ठाि ियार व्हाव ेलागिे. जोपयंि मािसे परकीय िाषेच्याि आश्रयािे शिक्षि घेिाि, कामे करिाि व 
शविार व्यक्त करिाि िोपयंि शिक्षि सकस बिि िाही, संिोधिाला परावलंशबत्व रहािे व शविाराला 
अस्सलपिा येि िाही. एवढेि िव्हे िर वगेािे वाढिाऱ्या ज्ञािशवज्ञािापासभि सवयसामान्य मािसे वशंिि 
राहिाि. 

 
३. वरील शवषयावंर केवळ पशरिाषाकोि अथवा पाठ्यप स्िके प्रकाशिि करूि शवद्यापीठीय 

स्िरावर अिा प्रकारिे स्वरूप व दजा मराठी िाषेला प्राप्त होिार िाही. सवयसामान्य स शिशक्षिापंासभि िो 
प्रज्ञाविं पशंडिापंयंि मान्य होिील अिा गं्रथािंी रििा व्हावयास पाशहजे. मराठी िाषेि ककवा अन्य िारिीय 
िाषामंध्ये शवज्ञाि, सामाशजक िासे्त्र व िंत्रशवज्ञाि या शवषयािें प्रशिपादि करावयास उपय क्त अिा 
पशरिाषासभिी ककवा पशरिाषाकोि ियार होि आहेि. पशिमी िाषािंा अिा प्रकारच्या कोिािंी गरज िसिे, 
यािे कारि उघड आहे. पशिमी िाषािं ज्या शवद्यािंा संग्रह केलेला असिो, त्या शवद्यािंी पशरिाषा सिि 
वापरािे रूढ झालेली असिे. त्या िब्दािें अथय त्याचं्या उच्चाराबंरोबर वा वाििाबरोबर वािकाचं्या लक्षाि 
येिाि, शिदाि त्या त्या शवषयािंील शजज्ञासभंिा िरी िे माहीि असिाि. अिी स्स्थिी मराठी ककवा अन्य 
िारिीय िाषािंी िाही. पशरिाषा ककवा िब्द यािंा प्रशिपादिाच्या ओघाि प्रशिशष्ठि लेखािं व गं्रथािं 
समपयकपिे वारंवार उपयोग केल्यािे अथय व्यक्त करण्यािी त्याि िक्ती येिे. अिा िऱ्हेिे उपयोगाि ि 
आलेले िब्द केवळ कोिाि पडभि राशहल्यािे अथयिभन्य राहिाि. म्हिभि मराठीला आध शिक ज्ञािशवज्ञािािी 
िाषा बिशवण्याकशरिा िासि, शवद्यापीठे, प्रकाििससं्था व त्या त्या शवषयािें क िल लेखक यािंी मराठी 
गं्रथरििा करिे आवश्यक आहे. 

 
४. वरील उदे्दि ध्यािाि ठेवभि मंडळािे जो बह शवध वाङ्मयीि काययक्रम आखला आहे त्यािील 

पशहली पायरी म्हिभि सामान्य स शिशक्षि वािकवगाकशरिा, इंग्रजी ि येिाऱ्या क िल कामगाराकंशरिा व 
पदवी/पदशवका घेिलेल्या अशियतं्याकंशरिा स बोध िाषेि शलशहलेली शवज्ञाि व िंत्रशवषयक प स्िके 
प्रकाशिि करूि स्वल्प ककमिीि देण्यािी व्यवस्था केलेली आहे. मंडळािे आजवर आरोग्यिास्त्र, 
िरीरशवज्ञाि, जीविास्त्र, आय वेद, गशिि, ज्योशिषिास्त्र, ििशिकी, रेशडओ, अि शवज्ञाि, सासं्ख्यकी, 
स्थापत्यिास्त्र, विस्पशििास्त्र, इत्यादी शवषयावंर ३५ दजेदार प स्िके शवज्ञािमालेि प्रकाशिि केली आहेि. 
वस्त्रोद्योग, प्रकािशित्रिकला, गिकयंते्र, रंग, कृशत्रम धागे, खशिज िेल व िज्जन्य रसायिे, प स्िक-बाधंिी 
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मोटारद रुस्िी, वैमाशिक शवद्या, अवकाियाि, सागरशिर्ममिी, इत्यादी इिर अिेक शवषयावंर प स्िके ियार 
होि आहेि. 

 
५. मंडळाच्या शवज्ञािमालेि ‘Public Address System’ या शवषयावर श्री. श्री. शव. सोहोिी यािंी 

गं्रथरििा केली असभि सदर गं्रथ ‘ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्था’ या िीषयकािे प्रकाशिि करण्यास 
मंडळास आिंद होि आहे. 

 
६. ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या सोयीम ळे मान्यवर िेत्यािंा आध शिक काळाि लाखोंच्या 

सम दायाप ढे िाषि करिा येिे यािी समपयक कल्पिा देण्यासाठी स्व. पं. जवाहरलाल िेहरू याचं्या एका 
शवराट सिेिे शित्र वरील प्रकाििाि अंििभयि करण्यास प्रम ख संिालक, प्रशसद्धी व जिसपंकय , महाराष्ट्र 
राज्य, मंत्रालय, म बंई-३२ यािंी मंडळास अि मिी शदल्याबद्दल त्यािें मी आिार माििो. त्यािप्रमािे, 
आह जा रेशडओज, िवी शदल्ली-२० या कंपिीिे Public Address System साठी वापरल्या जािाऱ्या 
अॅस्म्ललफायसयिे दोि मंडल-िकाि ेमंडळाच्या वरील प्रकाििाि छापण्यािी परवािगी शदल्याबद्दल त्यािेंही 
मी मिःपभवयक आिार माििो. 

 
७. या शवषयावरील प्रस्ि ि प स्िक हे मराठीिील पशहलेि प स्िक असल्यािे मराठी वािकाचं्या 

दृष्टीिे एक उिीव िरूि शिघाली आहे. या शवषयाच्या अभ्यासकािंा, व्यावसाशयकािंा व या शवषयािी रुिी 
असलेल्या सवयसाधारि मराठी वािकािंा श्री. सोहोिी यािें प्रस्ि ि प स्िक उपय क्त होईल अिी आिा आहे. 

 
 

लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
अध्यक्ष 

महाराष्ट्र राज्य साशहत्य संस्कृिी मंडळ 
 

 
म ंबई : 
फाल्ग ि २, िके १८९८ 
सोमवार, शदिाकं २१ फेब्र वारी १९७७ 
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प्रस्तावना 
 

इंग्रजीि ज्या शवषयास “Public Address System” ककवा “Sound Reinforcement and 
Distribution System” असे म्हििाि त्या शवषयावर मराठी िाषेिभि समग्र िाशंत्रक माशहिी देिारे हे 
पशहलेि प्रकािि असल्यािे ह्या प्रकाििाच्या उशद्दष्टाशंवषयी स्पष्टीकरि ककवा समथयि करण्यािी 
आवश्यकिा िाही. 

 
“Public Address System” ह्या शवषयासाठी वृत्तपत्र व्यावसाशयकािंी “लाऊडस्पीकर व्यवस्था” 

ही मराठी पाशरिाशषक िब्दरििा ह्या शवषयावरील हे िाशंत्रक शलखाि प्रशसद्ध होण्यापभवीि शकत्येक वष ेरूढ 
केली आहे आशि सामान्य मराठी िाशषकासं ह्या िब्दरििेि अशिपे्रि असलेला अथय सहज व िाबडिोब 
लक्षाि येिो. परंि  “लाऊडस्पीकर व्यवस्थे” ऐवजी “ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था” ही पाशरिाशषक 
िब्दरििा िाशंत्रक दृष्ट्या अशधक अथयपभिय व समपयक असल्यािे हीि िब्दरििा ह्या प स्िकाि वापरली आहे.  

 
एक उपजीशवकेिे साधि ह्या दृष्टीिे ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था आज शकत्येक अिशिज्ञ 

व्यावसाशयकाकंडभि हािाळली जाि असल्यािे आढळभि येिे. अिा अिशिज्ञ व्यावसाशयकािंा ह्या शवषयािी 
िाशंत्रक माशहिी िसल्यािे व ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था वैयशक्तक व सावयजशिक समारंिामंध्ये शकत्येकदा 
एक जाशहरािबाजीिे साधि म्हिभि वापरली जाऊ लागल्यािे िी एक उपय क्त साधि ि होिा, सामान्य 
जिासं शिच्या कियककय ि (आशि बह धा शवकृि) आवाजाम ळे आसमंिाि िासन् िास गडबड-गोंधळ, त्रास 
व कटकट शिमाि करिारी व त्याम ळे मिःिािंी ढळण्यास कारिीिभि होिारी ब्याद वाटभ  लागली आहे. 
अिशिज्ञ व्यावसाशयकािंी ह्या प्रकाििािा अभ्यास केला िर ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिील शिरशिराळी 
उपकरिे व साधिसामग्री त्यािंा िीटपिे हािाळिा िर येिीलि, परंि  त्यािंा हल्ली िाललेला अिावश्यक 
द रुपयोगही त्याचं्या हािभि होिार िाही अिी लेखकास आिा वाटिे. 

 
ध्वशिवधयि व शविरि ह्या शवषयावर िाशंत्रक माशहिी ह्या प स्िकाि क्रमिः अिा रीिीिे सादर केली 

आहे की, ज्या वािकास ह्या शवषयािी काहीही माशहिी िाही त्यासही िी जास्ि प्रयास ि होिा अवगि 
व्हावी. स रुवािीच्या सहा प्रकरिामंध्ये ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि सामान्य शवविेि केल्यािंिर अिा 
व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या उपकरिािंी व साधिसामग्रीिी सशवस्िर िाशंत्रक माशहिी शदली आहे. िंिर 
प्रकरि ७ व ८ मध्ये ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या उिारिीशवषयीिे व ह्या संबधंाि शिमाि होिाऱ्या 
शवशवध समस्या व त्या सोडशवण्यासाठी वापरल्या जािाऱ्या अत्याध शिक िंत्राशंवषयीिे सशवस्िर शवविेि केले 
आहे. प्रकरि ९ मध्ये काही सवयसंमि ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थािें व िवेटच्या म्हिजे दहाव्या प्रकरिाि 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिी शित्य देखिाल व काळजी व कायािील शवश्वसिीयिेसाठी (Reliability) 
वापरल्या जािाऱ्या उपाययोजिाशंवषयीिे शवविेि केले आहे. त्याम ळे वािकास ह्या एका प्रकाििाि वरील 
शवषयावंरील सवांगीि व अत्याध शिक माशहिी उपलब्ध होईल. 

 
आजच्या वैज्ञाशिक व याशंत्रक य गाि िंत्रशवज्ञािािी प्रिंड वगेािे घोडदिड िालली असिािा 

कोित्याही वैज्ञाशिक आशि िाशंत्रक शवषयािी ि सिी िोंडओळख असभि िागिार िाही. व्यावहाशरक 
उपय क्तिेच्या दृष्टीिे शकत्येक शवषयािें बाबिीि आज बऱ्याि उच्च स्िरावरील वैज्ञाशिक व िाशंत्रक ज्ञािािी 
आशि िपशिलािी आवश्यकिा आहे. व्यावहाशरक उपय क्तिेिा हा दृशष्टकोि समोर ठेवभि व िाशंत्रक 
शवषयािी प्रशिष्ठा कायम राखभि “ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थे” शवषयीिी िाशंत्रक माशहिी, आकृत्या व 
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रेखाशित्राचं्या सहाय्यािे स बोध व सोलया मराठी िाषेि देण्यािा प्रयत्ि ह्या प स्िकाि केला आहे. ह्या 
अवघड कायाि ज्या काही प्रम ख इंस्ग्लि व अमेशरकि गं्रथािंा आधार ह्या प स्िकाच्या शलखािासाठी 
लािला अिा गं्रथािंी यादी ह्या प स्िकािे िवेटी शदली आहे. 

 
गं्रथ प्रकाििाच्या कायाि अिेक संस्थािें सहकायय व अिेक व्यक्तींिा हाििार लागावा लागिो. 

“ध्वशिवधयि आशि शववरि व्यवस्था” ह्या प स्िकािा मंडळािे प्रकािि म्हिभि स्वीकार केल्याबद्दल सवयप्रथम 
महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृशि मंडळािे आिार मािले पाशहजेि. प स्िकािील शिते्र, आकृत्या, 
िकाि ेिसेि प स्िकासाठी आकषयक वषे्टि ियार करण्यािे काम िासकीय मध्यविी म द्रि व लेखिसामग्री 
संिालिालयाच्या “कला शविागा” वर सोपशवण्याि आले होिे. हे काम अशििय पशरश्रमपभवयक व आस्थेिे 
केल्याबद्दल “कला शविागा” िे आिार माििे आवश्यक आहे. प स्िकाच्या उत्कृष्ट छपाई आशि बाधंिीिे 
श्रेयही िासकीय मध्यविी म द्रि व लेखिसामग्री संिालिालयाकडे जािे. उत्कृष्ट व दजेदार छपाई कामािे 
बाबिीि िासकीय मध्यविी म द्रिालय एक िामाशंकि ससं्था म्हिभि आज अगे्रसर आहे. िासकीय मध्यविी 
म द्रिालयािील सबंंशधि सवय व्यक्तींिी लेखकास अमोल सहकायय देऊि छपाईिे काम अिेक अडििी 
असिािा देखील थोडक्या अवधीि मोठ्या शहशररीिे पभिय केल्याबद्दल त्या सवांिे जेवढे आिार मािाविे 
िेवढे थोडेि. िवेटी वळेाि वळे काढभि म शद्रिे िपासण्यास लेखकास सहाय्य केल् याबद्दल सि. शवमला श्री. 
सोहोिी ह्यािेंही येथे आिार मािले पाशहजेि. 

 
“ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्था” हे प्रकािि रेशडओ द रुस्िी व संबशंधि शवषयाचं्या परीके्षच्या 

दृष्टीिे अभ्यास करिाऱ्या शवद्यार्थयांस उपय क्त िर होईलि, परंि  सवयसामान्य शजज्ञासभ वािकासंही ह्या 
प्रकाििािील िाशंत्रक माशहिी सहज पेलण्यासारखी आहे असा लेखकास शवश्वास वाटिो. “ध्वशिवधयि 
आशि शविरि व्यवस्थे” वरील ह्या प्रकाििासही लेखकाच्या “रेशडओ रििा आशि कायय”, “रेशडओ 
द रुस्िी” आशि “रेकॉडय ललेअर” ह्या प्रकाििापं्रमािे वािकाकंडभि उदार आश्रय शमळेल अिी लेखकास दृढ 
आिा वाटिे. 

 
 

श्री. णव. सोहोनी 
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प्रकरि १ 
 

ध्वणनवर्धन आणि णवतरि व्यवस्था—सामान्य णववेचन 
(Sound reinforcement and distribution system) 

 
प्रास्ताणवक 
 

आज सवांच्या पशरियािी असलेली “पस्ब्लक अॅडे्रस शसस्स्टम” (Public Address System) ककवा 
“ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था” (Sound reinforcement and distribution system) रेशडओ 
प्रके्षपिापेक्षाही ज िी आहे असे शवधाि जर एखाद्यािे केले िर त्यावर शकत्येकािंा शवश्वास बसण्यासारखा 
िाही. पािात्य देिािं सि १९२१ पयंि रेशडओ प्रके्षपिािा सावयजशिक असा वापर स रू झालेला िव्हिा. 
परंि  त्या पभवी ५-६ वष े म्हिजे सि १९१५ मध्ये सिॅफॅ्रस्न्सस्को येथे “लाऊडस्पीकरिे जिक” म्हिभि 
स प्रशसद्ध असलेले डॅशिि िास्त्रज्ञ पीटर जेिसि ह्याचं्या सन्मािाथय िरलेल्या समारंिाि ध्वशिवधयि व 
शविरि व्यवस्थेिे पशहले प्रायोशगक उद् घाटि झाले होिे. आध शिक जीविाि ध्वशिवधयि व शविरि 
व्यवस्थेिे रेशडओइिके अग्रगण्य िसले िरी बरेि महत्त्वािे स्थाि पटकाशवले आहे. 
 
ध्वणनवर्धन व णवतरि व्यवस्थेची उणिष्टे व उपयुक्तता 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या उशद्दष्टाशंवषयी व उपय क्तिेशवषयी जास्ि सशवस्िरपिे शलशहण्यािी 
गरज िाही. ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिे म ख्य उशद्दष्ट म्हिजे मोठ्या संख्येि उपस्स्थि असलेल्या शवराट 
श्रोिृसम दायासदेखील शववशक्षि शठकािी िाललेला काययक्रम िीट व व्यवस्स्थिपिे ऐकभ  येईल अिी सोय 
करिे. ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेच्या सोयीम ळेि केवळ आज लाखालाखाचं्या श्रोिृसम दायास 
आपल्या मान्यवर िेत्यािे िाषि ऐकिे िक्य झाले आहे. ह्या पािाच्या डाव्या बाजभवरील शित्र पहा. 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिी सोय उपलब्ध िसेल िर वक्त्यास आपले िाषि सवांिा ऐकभ  येण्यासाठी 
कंठिोष करावा लागिो. साहशजकि वक्त्याजवळ बसलेले श्रोिे अिा आरडाओरडीम ळे त्रस्ि होिाि आशि 
उलटपक्षी वक्त्यापासभि दभर अंिरावर बसलेल्या श्रोत्यािंा काि टवकारूि िाषि ऐकाव ेलागिे. ध्वशिवधयि 
आशि शविरि व्यवस्थेच्या सोयीम ळे श्रोिृसम दायािील शववशक्षि व्यक्ती व्यासपीठापासभि जवळ ककवा लाबं 
अंिरावर कोठेही बसलेली असो, अिा व्यक्तीला संिाषि ककवा संगीिािा काययक्रम िैसर्मगकपिे, स्पष्टपिे 
व आरामिीरपिे ऐकभ  येऊ िकिो. 
 
णवणवर् के्षत्रातील उपयुक्तता 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिा उपयोग आज शवशवध के्षत्रािं केला जाि आहे. अिा शिरशिराळ्या 
सवय के्षत्रािंा उल्लेख करावयािे ठरशवले िर त्यािंी एक िली मोठी यादी ियार होईल. परंि  प ढे शदलेल्या 
काही उदाहरिावंरूि ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या शवस्िृि कायािी व उपय क्तिेिी वािकास िागंली 
कल्पिा येऊ िकेल. ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिा वापर लहाि मोठ्या सिागृहामंधील संिाषिे व संगीि 
काययक्रमासंाठी शवमाििळ, रेल्व ेस्टेििे, एस्. टी. स्टँड इत्यादी स्थळावंर घोषिा व शिवदेिे करण्यासाठी, 
रेस-कोसयवर घोड्ाचं्या िययिीसाठी, फ टबॉल, टेशिससारख्या सामन्यासंाठी, सकय िीच्या खेळासंाठी, 
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िाटक शसिेमा शथएटरामंध्ये, िाळा-कॉलेजामंध्ये, कारखान्यामंध्ये व इिर अिेक वैयशक्तक व सावयजशिक 
उत्सव व करमि कीच्या काययक्रमासंाठी आज केला जाि असल्यािे आपि पाहिो. 
 
ध्वणनवर्धन व णवतरि व्यवस्थेचे मूलभूत स्वरूप 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था म्हिजे शिच्या िावाप्रमािे ध्वशिलहरी शवस्िाशरि ककवा जोरदार 
करूि िंिर त्यािें योग्य शविरि करण्यािी योजिा असिे असे म्हिावयास हरकि िाही. 
 

 
आकृिी १–१ 

 
आकृिी १–१ मध्ये अिा प्रकारिी एक अगदी साधी व मभलिभि योजिा दियशवली आहे. सवयसामान्य 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि काययक्रमाच्या ध्वशिलहरी झेलण्यासाठी व त्यािें समाि अिा 
शवद्य िलहरींमध्ये रूपािंर करण्यासाठी मायक्रोफोि हे उपकरि वापरले जािे. मायक्रोफोिमध्ये शिमाि 
झालेल्या शवद्य िलहरींिे प्रवधयि करण्यासाठी िंिर त्यािंी असॅ्म्ललफायरकडे रवािगी केली जािे. 
अॅस्म्ललफायरमध्ये प्रवर्मधि झालेल्या शवद्य िलहरींिी जोडिी वाहक जोडिारािंफे एक ककवा अशधक 
लाऊडस्पीकसयिी केली जािे. लाऊडस्पीकरमध्ये अिा शवद्य िलहरींिे प न्हा ध्वशिलहरींमध्ये रूपािंर होिे 
आशि अिा ध्वशिलहरींिे श्रोिृसम दायामध्ये लाऊडस्पीकरिफे शविरि झाल्यािे त्या त्यािंा व्यवस्स्थिपिे 
ऐकभ  येऊ िकिाि. ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेशवषयी वािकास सवयसाधारि कल्पिा येण्यासाठी म द्दामि 
साध्या आशि सोलया व्यवस्थेिे उदाहरि घेिले आहे. वरीलपेक्षा शवस्िृि ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थामंध्ये 
वरील उपकरिावं्यशिशरक्त इिरही साधिे व उपकरिे वापरली जािाि. ह्या उपकरिाशंवषयीिी व 
साधिसामग्रीशवषयीिी सामान्य माशहिी प ढील प्रकरिािं शदली आहे. 
 
ध्वणनवर्धन व णवतरि व्यवस्था—दोन प्रकारातं वर्गीकरि 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिे दोि ठोकळ प्रकारािं वगीकरि केले जािे : (१) बंशदस्ि ककवा 
मयाशदि जागेि (Indoor) वापरली जािारी ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था. (२) घराबाहेर ख ल्या जागी 
ककवा मदैािाि (Outdoor) वापरली जािारी ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था. 
 

दोन्ही प्रकारािं ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिा एकभ ि आराखडा (Design) आशि उिारिी 
(Installation) त्यािप्रमािे एकंदर काययपद्धिी सवयस्वी एकाि धिीिी असिे. परंि  दोन्ही प्रकाराचं्या 
बाबिीि त्याचं्या व्यवहाराि उपयोग करिेवळेी मात्र शकत्येकदा खास समस्या शिमाि होिाि आशि त्या 



 
 अनुक्रमणिका 

सोडशवण्यासाठी शिरशिराळ्या उपकरिािंी व साधिािंी शिवड व जोडिी-उिारिी मोठ्या क िलिेिे व 
कल्पकिेिे करावी लागिे. ह्या बाबिीि अशधक िाशंत्रक शवविेि प ढे योग्य स्थळी केले आहे. 

 
योग्य उपकरिाचंी णनवड 
 

ख ल्या जागी उिारावयाच्या ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिील उपकरिे व साधिसामग्री अशधक 
किखर बिावटीिी असिे आवश्यक असिे, कारि त्यािंा ऊि, वारा, पाऊस आदीकरूि ऋि मािापं्रमािे 
शिरशिराळ्या पशरस्स्थिीिी म काबला करावा लागिो. बशंदस्ि जागी वापरावयािी साधिसामग्री व उपकरिे 
उच्च दजािी असावी लागिाि. कारि प ढे प्रकरि ८ मध्ये शवविेि केल्याप्रमािे बंशदस्ि जागी शववशक्षि 
जागेच्या ध्वशि व श्रविसंबशंधि ग िधमांच्या (Acoustics) दृष्टीिे काही खास अडििी शिमाि होिाि व 
त्यासाठी उच्च दजािी उपकरिे व साधिसामग्री वापरिे आवश्यक असिे. 
 

उपकरिािंी व साधिसामग्रीिी शिवड करिािा ध्वशिके्षशपि करावयािा काययक्रम संिाषिािा आहे 
की संगीिािा आहे हा शविारही शकत्येकदा महत्त्वािा असिो. संिाषिाच्या काययक्रमाि वक्त्यािा आवाज 
स्वच्छ व स स्पष्टपिे ऐकभ  येिे हे महत्त्वािे उशद्दष्ट असिे. ह्या उलट संगीिाच्या काययक्रमाि संगीि लहरी 
िैसर्मगक व ह बेहभबपिे ऐकावयास शमळिे आशि शविषे म्हिजे संगीि स्वरमालािंी स श्राव्यिा अबाशधि 
राहािे महत्त्वािे असिे. साहशजकि संगीि काययक्रमािे के्षपि करण्यासाठी वापरावयािी ध्वशिवधयि व 
शविरि व्यवस्था अशधक प्रिावी व काययक्षम असिे अत्यावश्यक असिे. 

 
आदशध व्यवस्था 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिे कायय इिक्या सहजिेिे झाले पाशहजे की काययक्रमाि शिच्या 
उपकरिािंा ककवा साधिसामग्रीिा दृश्य ककवा श्राव्य स्वरूपाि व्यत्यय येिा कामा िये. खरोखर म्हिजे 
ज्या ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि प्रत्येक श्रोत्यास आवाज स्वच्छ व स्पष्टपिे ऐकभ  येिो व श्रोत्यास आपि 
कृशत्रम रीत्या वर्मधि केलेल्या ध्वशिलहरी ऐकि आहोि ह्यािी यस्त्कंशििही जािीव उत्पन्न होि िाही िी 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था सवोत्तम, उत्कृष्ट दजािी आशि आदिय व्यवस्था असिे असे म्हिावयास 
हरकि िाही. 
 
कायातील णवश्वसनीयता (Reliability) 
 

काययक्रमाच्या ऐिरंगाि ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिे जर दगा शदला िर श्रोत्यािंा शकिी शहरमोड 
होिो हे आपिा सवांच्या पशरियािे आहे. शकत्येकदा श्रोिृवगय अिा प्रसंगी संिप्त होऊि पशरस्स्थिी 
आटोक्याबाहेर जाण्यािी देखील िक्यिा असिे आशि त्यादृष्टीिे कायािील शवश्वसिीयिा (Reliability) ही 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या बाबिीि एक अत्यंि महत्त्वािी अपेक्षा असिे असे म्हिावयास हरकि 
िाही. कायािील शवश्वसिीयिा बऱ्याि अंिी जी उपकरिे व साधिसामग्री वापरली जािे त्याचं्या दजावर व 
बिावटीवर िर अवलंबभि असिेि परंि  ज्या पद्धिीिे त्यािंी जोडिी व उिारिी केलेली असिे व िी 
करिािा काही शित्य शबघाड टाळण्याच्या दृष्टीिे जी खबरदारी व काळजी घेिली जािे त्यावरही अवलंबभि 
असिे. कायािील शवश्वसिीयिेशवषयीिे अशधक शवविेि प ढे प्रकरि १० मध्ये केलेले आहे. 
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णवदु्यत र्ोक्यापासून सुरणक्षतता  
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिील उपकरिािंी व साधिसामग्रीिी उिारिी करिािा वक्त्यािंा 
ककवा श्रोत्यािंा शवद्य िधोका (Electric shock hazards) शिमाि होिार िाही ह्याशवषयी सवयसंमि शियम 
पाळभि योग्य खबरदारी घेिे आवश्यक असिे. केबल्स, जोडिारा वगैरे वरील शवद्य िशवरोधक आवरि 
(Insulation) शिघभि गेल्यािे ककवा इिर उपकरिापंासभि अन्य प्रकारे शवद्य ि धक्का बसिार िाही ह्यािी 
काळजी घेिली पाशहजे. 
 
काही प्रमुख समस्या 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिा व्यवहाराि वापर करिािा शकत्येकदा व्यशक्तगि आशि शवशिष्ट 
स्थळाि सार शिन्न समस्या शिमाि होिाि आशि ध्वशििंत्रज्ञास अिा समस्यािंी म काबला करावा लागिो. 
 

शिरशिराळ्या सिागृहामंध्ये सिागृहाच्या ध्वशि व श्रवि संबंशधि ग िधमांमध्ये (Acoustics) बरीि 
शिन्निा आढळभि येिे व अिी शिन्निा लक्षाि घेऊि योग्य योजिेिी कििल्यािे व कल्पकिेिे शिवड करावी 
लागिे. काही अगदी बारीक आवाजाच्या वक्त्यािंा आवाज सिागृहाच्या प ढच्या रांगेि बसलेल्या 
श्रोत्यािंास द्धा ऐकभ  येण्यािी शकत्येकदा मारामार असिे. काही सिागहृामंध्ये आवाज इिका घ मिो की, 
ध्वशिशििाद (Reverberation) कमी कसा करिा येईल हा म ख्य प्रश्ि असिो. त्या दृष्टीिे ध्वशिवधयि व 
शविरि व्यवस्थेिा प्रिावी रीिीिे वापर करण्याच्या दृष्टीिे संिाषि करिारी व्यक्ती त्यािप्रमािे ज्या 
शठकािी संिाषिािा काययक्रम आयोशजि केलेला असेल त्या सिागृहािे ध्वशि व श्रवि संबंशधि ग िधमय 
(Acoustic) ह्या दोन्ही शिन्न गोष्टी जमेस धरूि ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या आराखड्ािी मोठ्या 
कििल्यािे आखिी करावी लागिे. 

 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि शिमाि होिाऱ्या काही प्रम ख समस्या म्हिजे — 
 
(१) वर उल्लेख केल्याप्रमािे बंशदस्ि जागी आवाज प िः प न्हा परावर्मिि होऊि सिागृहाि एक 

सारखा “ध्वशिशििाद” (Reverberation) शिमाि होण्यािी समस्या. 
 
(२) लाऊडस्पीकरमधभि के्षशपि झालेल्या ध्वशिलहरी मायक्रोफोिमध्ये प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष 

रीिीिे प न्हा झेलल्या जाऊि ध्वशिलहरींच्या होिाऱ्या अिा प्रशिप ष्टीम ळे (Acoustic feedback) 
लाऊडस्पीकरमधभि ककय ि शिट्टया ऐकभ  येण्यािी व ध्वशिके्षपि कायाि अस्स्थरिा (Instability) शिमाि 
होण्यािी समस्या. 

 
(३) सिागृहािील गोंगाट गलबल्यािी (Back ground noise) पािळी जेव्हा बरीि जास्ि असिे 

िेव्हा काययक्रमाच्या ध्वशिलहरींिे योग्य प्रमािाि वधयि करूि व सिोविालच्या गोंगाट गलबल्यावर माि 
करूि के्षशपि ध्वशिलहरी श्रोिृसम दायास िीट किा ऐकशविा येिील ह्या शवषयीिी समस्या. 

 
वरील (१) व (२) ह्या समस्याशंवषयीिे व त्या सोडशवण्यासाठी वापरल्या जािाऱ्या उपाय 

योजिाशंवषयीिे िाशंत्रक शवविेि प ढे प्रकरि ८ मध्ये व वरील (३) ह्या समस्येशवषयीिे शवविेि प्रकरि ७ 
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मध्ये केले आहे. वरील समस्यावं्यशिशरक्त इिरही काही समस्या [उदाहरिाथय कालमािाि पडिाऱ्या 
अंिरािी (Time lag) समस्या] ध्वशिवधयि व शविरि कायाि शिमाि होिाि. अिा समस्याशंवषयीिे शवविेि 
ह्या प स्िकाि प्रसंगाि रूप योग्य शठकािी केलेले आढळेल. 

 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या सामान्य शवविेिावरील हे प्रकरि संपशवण्यापभवी (१) शवद्य ििास्त्र 

(Basic Electricity), (२) ध्वशिशवज्ञाििास्त्र (Physics of sound) आशि (३) ध्वशिशवद्यािास्त्र 
(Acoustics) ह्या शवषयािंी मभलिभि माशहिी ध्वशििंत्रज्ञास आवश्यक असल्यािे अिी माशहिी संशक्षप्त 
स्वरूपाि प ढील पशरच्छेदामंध्ये शदली आहे.:— 

 
णवदु्यतशास्त्र (Basic Electricity) 
 

जो पदाथय शवद्य िप्रवाह सहजिेिे व काययक्षमिेिे वाहभ देिो त्यास “शवद्य िवाहक” (Conductor) 
पदाथय म्हििाि. जो पदाथय शवद्य ि प्रवाह वाहण्यास प्रशिबधं करिो ककवा वाहभि देि िाही त्यास 
“शवद्य िप्रवाह प्रशिबधंक” (Insulator) पदाथय म्हििाि. प ष्ट्कळसे पदाथय मात्र संपभियपिे उत्तम 
शवद्य िवाहकही िसिाि ककवा संपभियपिे शवद्य िप्रवाह प्रशिबंधकही िसिाि. अिा पदाथांमध्ये शवद्य िप्रवाहास 
कमी अशधक प्रमािाि शवद्य ि शवरोध (Resistance) शमळिो. अिा शवद्य ि शवरोधक पदाथांिा इंग्रजीि 
“रेशझस्टसय” (Resistors) असे म्हििाि. 
 

शवद्य िमंडलाि शवद्य िप्रवाह शिमाि करण्यासाठी शवद्य ििालि िक्तीिी (उदाहरिाथय—बॅटरी, 
डायिॅमो वगैरे सारख्या साधिािंी) आवश्यकिा असिे. शवद्य ििालििशक्तम ळे शवद्य िमंडलाि शिमाि 
होिारा शवद्य िदाब “व्होल्ट” (Volt) ह्या पशरमािाि व्यक्त केला जािो. शवद्य िमंडलािील शवद्य िप्रवाहाच्या 
मोजमापासाठी “असॅ्म्पयर” (Ampere) व शवद्य िशवरोधाच्या मोजमापासाठी “ओहम” (Ohm) ही मभलिभि 
पशरमािे वापरली जािाि. 

 
शवद्य ििास्त्राि “ओहमिा शियम” स प्रशसद्ध आहे. ओहमच्या शियमाि सार शवद्य िमंडलािील 

शवद्य िप्रवाह शवद्य िदाबाच्या सम प्रमािाि आशि शवद्य ि शवरोधाच्या व्यस्ि प्रमािाि असिो. ओहमिा शियम 
सभत्ररूपािे द्यावयािा झाल्यास िो खालीलप्रमािे व्यक्त करिा येईल :— 

 

शवद्य िप्रवाह = शवद्य िदाब  
शवद्य िशवरोध  

 
वरील सभत्र वापरिािा शवद्य िदाब “व्होल्ट” मध्ये, शवद्य िप्रवाह “असॅ्म्पयर” मध्ये व शवद्य िशवरोध 

“ओहम” मध्ये व्यक्त केला पाशहजे. वरील सभत्राि िीिपैकी कोित्याही दोि गोष्टी माहीि असिील िर 
शिसरी ह्या सभत्राच्या साहाय्यािे काढिा येिे. 

 
शवद्य ि मंडलाि खिय होिारे शवद्य िबल (Power) काढण्यासाठी खालील सभत्र वापरले जािे :— 
 
शवद्य िबल = शवद्य िदाब × शवद्य िप्रवाह 
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वरील सभत्र प ढे शदलेल्या दोि पद्धिीिे देखील माडंिा येईल :— 
 

(१) शवद्य िबल = (शवद्य िदाब)² (२) शवद्य िबल = (शवद्य िप्रवाह) ² X शवद्य ि शवरोध शवद्य ि शवरोध 
 
वरील सभत्रामंध्ये शवद्य िदाब व्होल्टमध्ये, शवद्य िप्रवाह असॅ्म्पयरमध्ये व शवद्य िशवरोध ओहममध्ये व्यक्त 

केल् यास शवद्य िबल “वटॅ” (Watt) ह्या शवद्य िबलासाठी वापरल्या जािाऱ्या पशरमािाि व्यक्त होिे. 
 
ओहमच्या शियमािी व्यावहाशरक उपय क्तिा अिी की, एखाद्या शवद्य िमंडलामध्ये शवद्य ि शवरोध जर 

जास्ि प्रमािाि असेल िर शवशिष्ट शवद्य िदाब असिािा शवद्य िप्रवाह कमी प्रमािाि वाहील. ह्याउलट शवद्य ि 
शवरोध कमी असेल िर शवद्य िप्रवाह जास्ि प्रमािाि वाहील. द सऱ्या िब्दािं सागंावयािे झाल्यास 
शवद्य िमंडलाि जास्ि प्रमािाि शवद्य ि शवरोध असेल िर शवद्य िमंडलाि शवशिष्ट प्रमािाि शवद्य िप्रवाह 
वाहण्यासाठी शवद्य िदाब वाढवावा लागेल; परंि  शवद्य िमंडलािील शवद्य ि शवरोध कमी असल्यास िेवढाि 
शवद्य िप्रवाह वाहण्यासाठी योग्य प्रमािाि कमी शवद्य िदाब िालभ  िकिो. मोटारगाडीसाठी वापरल्या 
जािाऱ्या छोया शदव्यािे व आपि घराि वापरिो त्या इलेस्क्रक शदव्यािे उदाहरि ह्यासाठी देिा येईल. 
मोटार गाडीिा ३६ वटॅिा शदवा १२ व्होल्ट बटॅरीवर िालिो व त्यािा शवद्य ि शवरोध (शदवा गरम 
झाल्यािंिर) ४ ओहम असल्यािे त्यामधभि ३ अॅस्म्पयर शवद्य िप्रवाह वाहिो. घरािील ४० वटॅ शवद्य िबलाच्या 
व २३० व्होल्ट शवद्य िदाबावर िालिाऱ्या शदव्यािा शवद्य िशवरोध (शदवा गरम झाल्यािंिर) १३२० ओहम 
असिो व अिा पशरस्स्थिीि शदव्यामधभि स मारे ¹/₆ अॅस्म्पयर शवद्य िप्रवाह वाहािो. 

 
शवद्य िदाब एकशदि असिो िेव्हा त्यास “डी.सी. शवद्य िदाब” म्हििाि. ज्या शवद्य िदाबािी शदिा 

आलटभि पालटभि बदलभि शवरुद्ध शदििेी होिे त्यास “ए.सी. शवद्य िदाब” म्हििाि. आकृशि १-२ मध्ये 
ए.सी. जिरेटरमध्ये शिमाि केल्या जािाऱ्या “ज्या वक्रीय” (Sinusoidal) ए.सी. शवद्य िदाब लहरीिा 
आलेख दियशवला आहे. ह्या आलेखाि लहरीच्या दोि संपभिय “िक्रगिी” ककवा “सायकल् स” दियशवल्या 
आहेि. आलेखािील आडव्या संदिय रेषेच्या वरील आशि खालील बाजभवर शवद्य िदाब लहरीिा िढउिार व 
शदिापालट दियशविाऱ्या वक्ररेषा कमािीच्या आकारासारख्या आहेि. आडव्या रेषेच्या दृष्टीिे कमािीिी जी 
जास्िीि जास्ि उंि बाजभ असिे शिला लहरीिे “शिखाग्र” (Crest) असे म्हििाि आशि कमािीिा जो 
सवांि सखल िाग असिो त्यास लहरीिा “अधोिाग” (Trough) असे म्हििाि. 

 

 
आकृिी १–२ 
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लहरीच्या एका शिखाग्रापासभि द सऱ्या शिखाग्रापयंिच्या अंिरास ककवा एका अधोिागापासभि 
द सऱ्या अधोिागापयंिच्या अिंरास “लहरीिी लाबंी” (Wave length) म्हििाि. 

 
लहरीच्या कमािीिी उंिी ककवा अधोिागािी जी खोली असिे शिला लहरीिा “आयाम” ककवा 

“शवस्िार” (Amplitude) असे म्हििाि. 
 
शवशिष्ट कालावधीि लहरीच् या शजिक्या “िक्रगिी” ककवा “सायकल्स” पभिय होिाि त्यास लहरीिी 

“कंप्रिा” ककवा “कंपिसंख्या” (Frequency) म्हििाि. 
 
शवद्य िमंडलाि शवद्य ि शवरोधाव्यशिशरक्त इिरही दोि गोष्टींिा समाविे होण्यािी िक्यिा असिे. 

त्यापैकी एक गोष्ट म्हिजे िारेच्या कॉईलच्या “प्रवियिा”िा (Inductance) ग िधमय. उदाहरिाथय, 
रॅन्सफॉमयर कॉईलिे वढेे व लाऊडस्पीकरिी व्हॉईस कॉईल ह्यामध्ये हा ग िधमय आढळिो. द सरा ग िधमय 
म्हिजे कंडेन्सरमध्ये आढळिारा “धारििशक्त”िा (Capacitance) ग िधमय. शवद्य िमंडलाि कॉईलिा 
समाविे केलेला असल्यास प्रवियिािा व कंडेन्सरिा समाविे केलेला असल्यास धारििक्तीिा पशरिाम 
लक्षाि घ्यावा लागिो. 

 
ज्या शवद्य िमंडलाि डी. सी. शवद्य िदाब असिो अिा मंडलाि कंडेन्सरम ळे शवद्य िप्रवाहास पभिय 

अटकाव होिो. डी.सी. शवद्य िदाब मंडलाि कॉईलच् या िारेच्या वढे्ािंा शवद्य ि शवरोध (Resistance) 
शवद्य िप्रवाहास शमळिो. 

 
ए.सी. शवद्य िदाब असलेल्या मंडलाि प्रवियि ककवा धारििक्ती ह्या दोन्हीही ग िधमांम ळे शवद्य ि 

प्रवाहास शवरोध होिो. अिा प्रकारे शवद्य ि प्रवाहास शमळिाऱ्या शवरोधास “प्रवियिात्मक अवरोध” 
(Inductive reactance) आशि “धारिात्मक अवरोध” (Capacitive reactance) म्हििाि. शवद्य ि 
शवरोधाप्रमािे ह्या दोन्हीही अवरोधाचं्या मोजमापासाठी ‘ओहम’ हेि पशरमाि वापरले जािे. 

 
प्रवियिात्मक अवरोध ककवा धारिात्मक अवरोध हा शवद्य ि मंडलािील ए.सी. शवद्य िदाबाच्या कंपि 

संख्येवर अवलंबभि असिो. शवद्य िदाबािी कंपिसंख्या शजिकी जास्ि शििकी प्रवियिात्मक अवरोधाि वाढ 
होिे. शवद्य िदाबािी कंपिसंख्या कमी केल्यास प्रवियिात्मक अवरोधाि घट होिे. कंडेन्सरच्या 
धारििक्तीिी उलट काययवाही असिे. शवद्य िमंडलािील शवद्य िदाबािी कंपिसंख्या जास्ि असेल िर 
कंडेन्सरिा धारिात्मक अवरोध कमी असिो व कंपिसंख्या कमी असेल िर कंडेन्सरच्या धारिात्मक 
अवरोधाि वाढ होिे. 

 
जेव्हा शवद्य िमंडलाि शिव्वळ शवद्य ि शवरोधाव्यशिशरक्त शवद्य ि प्रवाहास वरील दोन्ही प्रकारिा 

म्हिजे प्रवियिात्मक आशि धारिात्मक अवरोध शमळिो िेव्हा त्याचं्या एकशत्रि ककवा एकभ ि शवरोधास 
“संरोधि” (Impedance) असे म्हििाि. 

 
कॉईलच्या प्रवियिाच्या मोजमापासाठी “हेन्री” व कंडेन्सरच्या धारििक्तीच्या मोजमापासाठी 

“फॅरॅड” ही मभलिभि पशरमािे वापरली जािाि. 
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ध्वशिवधयि व शविरि िंत्रज्ञास आकृिी १–३ मध्ये दियशवल्याप्रमािे लाऊडस्पीकसयिी एकसरी 
ककवा समािंर आशि शकत्येकदा शमश्र जोडिी करण्यािे प्रसंग िेहमी येिाि. लाऊडस्पीकर कॉईलमधभि 
ए.सी. प्रवाह लहरी वाहिील अिी सामान्य योजिा असल्यािे व्हॉईस कॉईलिा अिा लहरींिा शमळिारा 
शवरोध “संरोधिा” ि व्यक्त करण्यािी प्रथा आहे. 

 
रेशझस्टरािंी एकसरी आशि समान्िर जोडिी केलेल्या शवद्य ि मंडलाि शवद्य ि प्रवाह, शवद्य िदाब 

आशि शवद्य ि शवरोध ह्यािें बाबिीि जे शियम व सभते्र आहेि िी सकंशलि व सशंक्षप्त स्वरुपाि प ढील कोष्टकाि 
शदली आहेि. लाऊडस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईल संरोधिािी एकसरी व समािंर आशि शमश्र जोडिी 
करण्यासाठी ध्वशििंत्रज्ञास िी उपय क्त होिील. 

 

 
आकृिी १–३ 

 
कोष्टक 

एकसरी जोडिी समािंर जोडिी 
(१) एकसरी जोडिीि वैयशक्तक रेशझस्टरावंर 
शविागल्या गेलेल्या शवद्य िदाबािी बेरीज मंडलािी 
संबंशधि केलेल्या एकभ ि शवद्य िदाबाइिकी असिे. 

(१) समािंर जोडिीि प्रत्येक रेशझस्टरावरील 
शवद्य िदाब मंडलािी संबशंधि केलेल्या एकभ ि 
शवद्य िदाबाइिकाि असिो. 

(२) एकसरी जोडिी केलेल्या रेशझस्टरािंा एकभ ि 
शवरोध सवय रेशझस्टराचं्या वैयशक्तक शवरोधाच्या 
बेरजेइिका असिो. 

(२) समािंर जोडिीिील रेशझस्टरािंा एकभ ि व्यस्ि 
शवरोध समािंर जोडिी केलेल्या रेशझस्टराचं्या 
वैयशक्तक शवरोधाच्या व्यस्िाचं्या बेरजेइिका असिो. 

सभत्र : र = र₁ + र₂ + र₃ + र₄... सभत्र : ¹/ऱ = ¹/ऱ₁ + ¹/ऱ₂ + ¹/ऱ₃ +¹/ऱ₄.... 
ह्या सभत्राि र म्हिजे एकभ ि शवरोध आशि र₁, र₂, र₃, 
र४ म्हिजे एकसरी जोडिी केलेल्या रेशझस्टरािंा 
वैयशक्तक शवरोध. 

ह्या सभत्राि र म्हिजे एकभ ि शवरोध आशि र₁, र₂, र₃, 
र₄ म्हिजे समािंर जोडिी केलेल्या रेशझस्टरािंा 
वैयशक्तक शवरोध. 

(३) एकसरी जोडिीि प्रत्येक रेशझस्टरमधभि 
वाहिारा शवद्य िप्रवाह समाि प्रमािाि असिो. 

(३) समािंर जोडिीि प्रत्येक िाखेमधभि वाहिारा 
शवद्य िप्रवाह त्या शवशिष्ट िाखेिील रेशझस्टराचं्या 
शवरोधावर अवलंबभि असिो व मंडलािील एकभ ि 
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शवद्य ि प्रवाह सवय िाखामंधभि वाहिाऱ्या शवद्य ि 
प्रवाहाच्या बेरजेइिका असिो. 

(४) एकसरी जोडिीि कोठेही खंड पडला िरी 
एकसरी मंडल खंशडि (Open) होिे. 

(४) समािंर जोडिीि शिरशिराळ्या िाखामंधील 
मंडले स्विंत्र व वगेळी असल्याम ळे एखाद्या 
िाखेिील मंडल जरी खंशडि (Open) झाले िरी 
त्यािा द सऱ्या िाखावंर पशरिाम होि िाही. 

 
ध्वणनणवज्ञानशास्त्र (Physics of sound) 
 

एखादी वस्िभ कंप पावभ लागली, उदाहरिाथय, घंटेवर टोला मारला, िंबोऱ्यािी िार छेडली, ककवा 
शिट्टी फ ं कली, म्हिजे सिोविालच्या हविे कंपिे शिमाि होिाि व ध्वशिलहरींिी शिर्ममिी होिे. परंि  
मि ष्ट्यास अिा ध्वशिलहरी ऐकभ  येण्यासाठी त्यािंी कंपिसंख्या दर सेकंदास २० िे २०,००० सायकल्स ह्या 
टललयािंील असिे आवश्यक असिे. ध्वशिलहरींच्या ज्या टललयािे मि ष्ट्यास आकलि होऊ िकिे त्यामध्ये 
मािसामािसामंध्ये फरक पडभ  िकिो. वयोमािाप्रमािे उच्च कंपिसंख्येच्या ध्वशिलहरी मि ष्ट्यास ऐकभ  
येईिािा होिाि. सामान्यिः वयस्क मािसास ध्विीच्या दर सेकंदास २० िे ८,००० सायकल्स टललयािील 
लहरी ऐकभ  येऊ िकिाि. काही वाद्यामंध् ये शिमाि होिाऱ्या ध्वशिलहरींिा टलपा मि ष्ट्यास ऐकभ  येिाऱ्या 
लहरींच्या मयादेबाहेरिा असिो. अिा श्रविािीि लहरी मि ष्ट्यास ऐकभ  येऊ िकि िाहीि. उदाहरिाथय, 
झाजंाच्या मि ष्ट्यास ऐकभ  ि येिाऱ्या ध्विीलहरी दर सेकंदास २५,००० सायकल्सपेक्षा जास्ि कंपिसखं्येच् या 
असिाि. 

 
ध्वशि एका शठकािाहंभि द सऱ्या शठकािी लहरीच्या स्वरूपाि जािो व ह्यासाठी हवसेारख्या 

कोित्या िा कोित्या िरी माध्यमािी आवश्यकिा असिे. शिवाि प्रदेिाि ध्वशिलहरी उत्पन्नही होऊ िकि 
िाहीि व पसरूही िकि िाहीि. ध्वशिलहरींच्या प्रसरिासाठी घिरूप, द्रवरूप, ककवा वाय रूप असे 
कोििेही माध्यम िालभ  िकिे. 

 
ध्वशिलहरींिी हवमेध् ये जी कंपिे शिमाि होिाि िी आलटभि पालटभि हवचे्या दाट व शवरल थरािंी 

बिलेली असिाि. परंि  हवा कंप पावभ लागली िरी हविेे कि आपल्या मभळच्याि जागी कंप पावि 
राहिाि. िे आपली जागा सोडि िाहीि. पाण्याि दगड टाकला म्हिजे जिी लाट उठिे व प ढे प ढे 
सरकिे ििीि ध्विीच्या लाटेिी स्स्थिी असिे. मात्र ह्या दोि प्रकारच्या लाटामंध्ये लक्षाि घेण्यासारखा 
फरक असा की पाण्यािे कि वरखाली हालिाल करिाि परंि  हविेी लाट ज्या शदििेे जाि असिे त्याि 
शदििेे हविेे कि कंप पावि असिाि. द सरा फरक म्हिजे पाण्यावरिी लाट एकाि पािळीि मयाशदि 
असिे, पंरि  ध्विीच्या लाटा सवय पािळीमधभि शिरशिराळ्या शदिािंा प्रसृि होिाि. 

 
ध्विीिा हविेील वगे ० अंि सेंटीगे्रड िपमािाला दर सेकंदास स मारे ३३५ मीटर (१०९० फभ ट) 

असिो. िपमािाि वाढ झाली िर प्रत्येक अंि सेंटीगे्रड वाढीला ध्विीिा वगे दर सेकंदास ६० सेंटीमीटर (२ 
फभ ट) वाढिो. पाण्याि ध्विीिा वगे दर सेकंदास स मारे १५०० मीटर असिो. इिर घि पदाथाि, 
उदाहरिाथय, लाकभ ड पोलाद इत्यादींमध्ये िो हवचे्या वगेाच्या शकत्येक पटीिे जास्ि असिो. पोलादाि 
ध्विीिा वगे दर सेकंदास स मारे ४९०० मीटर असिो. 
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ध्विीिे बाबिीि खालील ग िधमय महत्त्वािे आहेि :— 
 
(१) ध्वशिलहरींिी उच्चिीििा (Pitch).  
(२) ध्वशिलहरींिी िीव्रिा (Intensity) ककवा आवाजािी पािळी (Volume level). 
(३) ध्वशिलहरींिा स्वरधमय (Tone Quality). 
 
ध्वशिलहरींिी उच्चिीििा (Pitch) ध्वशिलहरींच्या कंपिावंर अवलंबभि असिे. ध्विी शिमाि 

करिारा पदाथय ककवा वस्िभ (उदाहरिाथय, सिारीिी िार) दर सेकंदास शकिी वळेा कंप पावि आहे अथवा 
दर सेकंदास शकिी ध्वशिलहरी उत्पन्न करीि आहे त्यावर ध्वशिलहरीिी उच्चिीििा (Pitch) अवलंबभि 
असिे. दर सेकंदास कंपिसंख्या ज्या प्रमािाि वाढिे त्या प्रमािाि ध्वशिलहरींिी उच्चिा वाढिे. गवई 
वरच्या पट्टीि अथवा खालच्या पट्टीि गाि आहे असे आपि म्हििो िेव्हा स्वरािी उच्चिीििा लक्षाि घेऊि 
आपि बोलि असिो. काही वाद्यािें आवाज िीि स्वरािे िर काहींिे उच्च स्वरािें असिाि. उदाहरिाथय, 
िबल्याच्या डग्ग्यािा आवाज िीि स्वरािा असिो. व्हायोलीि, क्लाशरओिेट, सिई ह्या वाद्यािें आवाज 
उच्च स्वरािे असिाि. 

 
ध्वशिलहरींिी िीव्रिा ककवा आवाजाच्या लहाि मोठेपिािी पािळी ध्वशिलहरींम ळे हविेी शकिी 

जोरदार प्रमािाि हालिाल होिे त्यावर अवलंबभि असिे. त्याम ळे दोि ध्वशिलहरींिी उच्चिा (Pitch) 
सारखीि असली िरी िीव्रिा ककवा पािळी शिन्न असभ िकिे. उदाहरिाथय, िंबोऱ्यािी िार छेडल्यास उत्पन्न 
होिाऱ्या ध्वशिलहरी स रुवािीला मोठ्या व स्पष्ट असिाि व िंिर हळभहळभ लहाि होि जािाि, परंि  त्यािंी 
उच्चिा मात्र कायम राहिे. कारि कंपि पाविाऱ्या िारेच्या कंपिािा आयाम ककवा शवस्िार (Amplitude) 
कमी होि जािो. िार अशधक जोरािे छेडली िर आवाज अशधक मोठ्यािे ऐकभ  येिो. कारि अिा 
पशर स्स्थिीि कंपिाच्या आंदोलिािा आयाम ककवा शवस्िार वाढलेला असिो. ध्विीिी िीव्रिा कंपिाच्या 
आयामावर ककवा शवस्िारावर अवलंबभि असिे व कंपिािंा आयाम ककवा शवस्िार कंप पाविाऱ्या वस्िभवर 
केल्या जािाऱ्या आघािाच्या िक्तीवर अवलंबभि असिो. 

 
पभवी उल्लेख केल्याप्रमािे मािसामािसामंध्ये ध्वशिलहरी ऐकण्यािी श्रविपात्रिा शवशिन्न 

असल्याम ळे आवाजाच्या िीव्रिेिे ककवा पािळीिे मोजमाप हवमेध्ये आवाजाम ळे शिमाि होिाऱ्या 
दाबलहरींच्या फेरफारावंरूि केले जािे व िे “डेशसबले” ह्या पशरमािाि व्यक्त केले जािे. दर ििरस 
सेंटीमीटर के्षत्रफळावर ध्वशिलहरींिा .०००२ डाइि इिका दाब ही संदिय पािळी िभन्य “डेशसबेल” धरूि 
ह्या संदियपािळीपेक्षा अशधक जास्ि ककवा कमी पािळी असलेल्या ध्वशिलहरींिी पािळी ± डेशसबले ह्या 
पशरमािाि व्यक्त केली जािे. 

 
डेशसबले हे मात्र वर उल्लखे केल्याप्रमािे केवळ ध्वशिलहरींच्या िीव्रिेिे ि लिात्मक माप म्हिभिि 

वापरले जाि िाही. डेशसबले हे वस्ि िः “लागशरथम” (म्हिजे घािाकंावर आधाशरि असलेले) पशरमाि व 
दोि रािींमधील (Quantitative) ग िोत्तरावर अवलंबभि असलेले सापेक्ष (relative) पशरमाि असल्यािे 
शवद्य िदाब, शवद्य िप्रवाह व शवद्य िबलाच्या पािळीिे शिदेशिि संदिय पािळीच्या दृष्टीिे ि लिात्मक मोजमाप 
करण्यासाठी म्हिभिही वापरले जािे. आकृिी १–४ मध्ये शवद्य िदाब, शवद्य िप्रवाह व शवद्य िबलाच्या 
पािळीिे ग िोत्तर (ratio) व त्यािें डेशसबलेमध्ये मोजमाप ह्यामधील परस्पर िािे दियशविारा आलेख शदला 
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आहे. ध्वशििंत्रज्ञास िो वापरण्यास सोयीिा व सोपा असल्यािे उपय क्त होईल. डेशसबेल ह्या मोजमापाच्या 
वापराशवषयीिे उल्लखे ह्या प स्िकाि प्रसंगाि रूप योग्य स्थळी केलेले आढळिील. 
 

 
आकृिी १–४ 

 
ध्वशिलहरींिे ग िग्रहि करिािा ध्विीच्या स्वरधमािा (Tone Quality) शविार केला जािो. 

संिाषिाच्या ककवा संगीिाच्या स्वरलहरी सामान्यिः एकाि कंपिसंख्येच्या स्िराच्या िसिाि. 
शिरशिराळ्या अिेक कंपिसखं्येंच्या ध्वशिलहरींच्या शमश्रिाम ळे त्या सामान्यिः ियार झालेल्या असिाि. 
अिा लहरींम ळे मभळ स्वरािी सहसंवादी स्वरािंा (harmonics) जो शमलाफ झालेला असिो त्या 
शमलाफाम ळे आवाजाचं्या शववशक्षि स्वरािे जे वैशिष्ट्य, आकषयि व िैसर्मगकपिा असिो िो शिमाि होिो. 
शवशिष्ट व्यक्तीिा आवाज मभळ स्वराच्या आशि सहसंवादी स्वराचं्या अिा शवशिष्ट शमलाफाम ळेि आपिास 
ओळखिा येिो. शिरशिराळ्या शिन्न कंपिसंख्येच्या लहरींच्या शविषे शमलाफािे ध्वशिलहरींिा “स्वरधमय” 
(Tone Quality) प्राप्त होि असल्यािे ध्वशि प िरुत्पत्तीि ध्वशिलहरींिी प िरुत्पत्ती ह बेहभब व िैसर्मगकपिे 
होिे अत्यावश्यक असिे. 

 
ध्वशिलहरींच्या शवविेिाि स स्वर (musical sound) आशि गोंगाट गलबला (Noise) ह्यामधील 

फरकाशवषयीिा िाशंत्रक शविार महत्त्वािा असिो. सिारीच्या िारा छेडभि त्यािंी कंपिे शिमाि केली की, 
हविे शिशिि कंपिसखं्येच्या स्वरलहरी प्रसृि होिाि व त्या कािाला गोड लागिाि. शिशििपिा आशि 
साित्य ह्याम ळे स राला माध यय प्राप्त होिे. फटाक्यािा स्फोट कियमधभर िसिो कारि त्याि साित्य ककवा 
शिशििपिा िसिो. अिेक मािसे एकाि वळेी बोलभ  लागली की गोंगाट गलबला शिमाि होिो, परंि  अिेक 
मािसािंी एकाि स राि गायलेले गािे (chorus) स स्वर वाटिे. 
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(३) दालनाचं्या आणि सभारृ्गहाचं्या ध्वणन व श्रविसंबंणर्त रु्गिर्मांणवषयीचे ध्वणनणवद्याशास्त्र 
(Acoustics). 

 
शिरशिराळ्या दालिाचं्या आशि सिागृहाचं्या ध्वशि व श्रविसंबंशधि ग िधमांच्या दृष्टीिे त्यामंध्ये 

सामान्यिः बरेि फरक आढळभि येिाि. काही दालिािें आशि सिागृहािें ध्वशि व श्रविसंबशंधि ग िधमय 
उत्कृष्ट दजािे िर काहींिे शिकृष्ट दजािे आढळिाि. 

 
संिाषिाच्या काययक्रमामंध्ये आवाजाि स्वच्छ व स्पष्टपिा कसा आििा येईल, सगंीि काययक्रम 

िैसर्मगक, उठावदार आशि बहारदार कसे होऊ िकिील, सिागहृाबाहेरील अशिच्छिीय गोंगाट 
गलबल्यापासभि सिागृह अशलप्त कसे ठेविा येईल वगैरेसारखी मभलिभि उशद्दष्टे प ढे ठेवभि ध्वशििास्त्रज्ञािंी 
दालिाचं्या आशि सिागृहाचं्या ध्वशि व श्रविसबंंशधि ग िधमांिा जो अभ्यास केला व त्यावरूि जे शिष्ट्कषय 
काढले ककवा काही आडाखे बाधंले त्यावरूि दालिाचं्या आशि सिागृहाचं्या ध्वशि व श्रविसंबंशधि 
ग िधमांशवषयीिे एक व्यापक, शवस्िृि आशि स्विंत्र “ध्वशिशवद्यािास्त्र”(Acoustics) उदयास आले आहे. 

 
ध्वशिशवद्यािास्त्राि मभलिः प ढे शदलेले िार प्रम ख शवषय अंििभयि होिाि व ध्वशििास्त्रज्ञािंी त्यावर 

बरेि संिोधि केलेले असभि एक शविषे म्हिजे स्थापत्यिास्त्राि ह्या ध्वशिशवद्यािास्त्राच्या अि षंगािे 
इमारिींच्या शवशिष्ट रििा, बाधंिी आशि आकारमािाच्या आराखड्ािा अभ्यास करिारी (Architectural 
Acoustics) एक उपिाखाही जन्मास आली आहे. ध्वशिशवद्यािास्त्राि अिंिभयि असलेले िार प्रम ख शवषय 
म्हिजे :— 

 
(१) ध्वशिशििाद (Reverberation) व ध्वशिशििादािे शियंत्रि. 
(२) ध्वशििोषि (Sound Absorption). 
(३) समाि ध्वशि शविरि (Even Sound Distribution). 
(४) बाह्यिः शिमाि होिाऱ्या गोंगाट गलबल्यािे (External Noise) शिमभयलि ककवा प्रशिबंध. 
 
वरील शवषयािें थोडक्याि शवविेि प ढील पशरच्छेदामंध्ये केले आहे :— 
 
(१) ध्वणनणननाद व ध्वणनणननादाचे णनयतं्रि. — सिागृहाच्या ककवा दालिाच्या ध्वशि व 

श्रविसंबशंधि ग िधमांमध्ये ध्वशिशििाद (Reverberation) हा एक महत्त्वािा ग िधमय समजला जािो. 
कोित्याही संपभियपिे बंशदस्ि ककवा अिंिः बशंदस्ि असलेल्या जागी “ध्वशिशििाद” सामान्यिः शिमाि 
होिोि. ध्वशिशििाद म्हिजे बंशदस्ि सिागृहामध्ये मभळ ध्वशिलहरींिा लय झाल्यािंिरही वारंवार होि 
राहािाऱ्या ध्वशिपरावियिामं ळे (Sound reflections) सिागृहामध्ये घ मि राहािाऱ्या ध्वशिलहरी असिाि. 
ध्वशिशििाद शवशिष्ट बशंदस्ि जागेच्या घिके्षत्रफळावर (Volume), शिच्या आकारमािावर (Shape) आशि 
अिा जागी शिर्ममिी ककवा प िरुत्पत्ती केल्या जािाऱ्या ध्वशिलहरींच्या कंपिसखं्येवर (Frequency) 
अवलंबभि असिो असे ह्या बाबिीि िास्त्रज्ञािंी शिष्ट्कषय काढलेले आहेि. 

 
संगीि काययक्रमासंाठी शवशिष्ट मयादेपयंि ध्वशिशििाद अत्यावश्यक असिो असा अि िव आहे. 

ध्वशिशििाद योग्य प्रमािाि असेल िरि संगीि स्वरलहरी उठावदार, रंगिदार व बहारदार वाटिाि. 
ध्वशिशििाद िसेल िर संगीि स्वरलहरी शिर्मजव व कंटाळवाण्या वाटिाि. ध्वशिशििाद जास्ि प्रमािाि 
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असेल िर संिाषिािील स्वच्छपिा व स्पष्टपिा कमी होिो. ह्यािे कारि असे की, मभळ िब्दामध्ये 
घ मिाऱ्या ध्वशिलहरी शमसळल्याम ळे मभळ िब्द िीट व स्पष्टपिे ऐकभ  येईिासा होिो. ज्या शठकािी शविषेिः 
संिाषिािे काययक्रम आयोशजि केले जािाि अिा सिागृहाि स स्पष्टिेच्या दृष्टीिे ध्वशिशििादािे योग्य 
शियतं्रि करिे अत्यावश्यक असिे. 

 
सवयसामान्यपिे सिागृहाच्या ककवा दालिाच्या कििी, िक्तपोिी ककवा आढे व जमीि ह्यािें पृष्ठिाग 

शकिी प्रमािाि ध्वशिपरावियक ककवा ध्वशििोषक आहेि ह्यावर ध्वशिशििादािे प्रमाि अवलंबभि असिे. 
ध्वशिपरावियक पदाथय सिागहृाच्या कििी, िक्तपोिी व जशमिीच्या पृष्ठिागासंाठी वापरलेले असिील िर 
सिागृहाि आवाज अशििय जास्ि प्रमािाि घ मभ लागिो. सिागृहाच्या कििींवर, जशमिीवर व िक्तपोिीवर 
अिा पशरस्स्थिीि ध्वशििोषक पदाथांिे अस्िर लावले िर ध्वशििोषि होऊि ध्वशिशििादािे प्रमाि कमी 
करिे िक्य होिे. ह्या शवषयीिे शवविेि ह्या प स्िकाि प ढे प्रसंगाि रूप योग्य स्थळी केले आहे. 

 
(२) ध्वणनशोषि :— ध्वशिलहर जेव्हा एखाद्या पदाथावर आघाि करिे, उदाहरिाथय, एखाद्या 

दालिािी किि, िेव्हा ध्वशिलहरीिे काही प्रमािाि अिा आघािाम ळे उष्ट्ििेि रूपान्िर होऊि िोषि होिे, 
काही प्रमािाि ध्वशिलहर कििीिभि प ढे आरपार जाऊि मागयक्रमि करिे आशि काही प्रमािाि शििे 
परावियि होिे असे िास्त्रज्ञािंा प्रयोगािंी शदसभि आले आहे. सिागृहाि / दालिाि असलेल्या सजावटीच्या 
वस्िभंिाही ध्वशििोषिाच्या कायाि अंििाव होिो. उदाहरिाथय, एखाद्या दालिामध्ये जर िरगच्च फिीिर 
ठेवलेले असेल व जाडजभड गाद्याशगरद्याही ठेवलेल्या असिील िर ध्वशिलहरींिे िोषि होऊि दालिाि 
शकत्येकदा ियािक िािंिा पसरलेली असल्यािा िास शिमाि होिो. ज्या दालिाि ध्वशििोषक वस्िभ कमी 
प्रमािाि असिाि अिा दालिाि उच्च कंपिसंख्येच्या ध्वशिलहरींिे अशधक काययक्षमिेिे परावियि 
झाल्याम ळे त्या अशधक उठावदार होि असल्यािे आढळभि येिे. िीि ककवा मदं्र स्वरलहरींिा उठाव 
कििीवरील पृष्ठिागापेक्षा जशमिीवरील पृष्ठिागाच्या ध्वशििोषिावर बऱ्याि अंिी अवलंबभि असिो असा 
अि िव आहे. उदाहरिाथय जशमिीसाठी लाकडाच्या फळ्या वापरलेल्या असिील िर मंद्र स्वरलहरींिा 
बराि उठाव होि असल्यािे प्रत्ययास येिे. 

 
(३) ध्वणनलहरींचे समान णवतरि :— सिागृहामध्ये / दालिामध्ये काययक्रमाच्या ध्वशिलहरी सवय 

जागी योग्य पािळीि िीट ऐकभ  येण्यासाठी ध्वशिलहरींिे सिागृहाि यथोशिि शविरि होिे आवश्यक 
असिे. 

 
ध्वशिलहरींिे समाि शविरि होण्यासाठी स्थापत्यिास्त्र दृष्ट्या सिागृहािी / दालिािी बाधंिी, 

रििा व आकारमाि शवशिष्ट िास्त्रीय पद्धिीिे करिे आवश्यक असिे. रेकॉशडंग स्ट शडओ, िाय ककवा 
शसिेमागृह अिा शवशिष्ट बाधंिी-रििेिी सवांच्या पशरियािी उदाहरिे आहेि. सिागृहाि शिरशिराळ्या 
शठकािी परावर्मिि होिाऱ्या ध्वशिलहरींिा बारकाईिे अभ्यास करूि सिागृहाच्या बाधंिी-रििा व 
आकारमािािा आराखडा स्थापत्यिास्त्रज्ञािंा ठरशविा येिो. समाि शविरिासाठी सिागृहाच्या कििींवर, 
िक्तपोिीवर व जशमिीवर योग्य जागी व योग्य प्रमािाि ध्वशिपरावियक व ध्वशििोषक पदाथांिा वापर केला 
जािो. त्यािप्रमािे ध्वशि शवस्फाशरि करण्याच्या योजिासंारख्या योजिाही वापरिा येिाि. ह्या शवषयीिे 
शवविेि ह्या प स्िकाि प्रसंगाि रूप योग्य स्थळी केलेले आहे. 
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(४) बाह्यतः णनमाि होिाऱ्या र्गोंर्गाट र्गलबल्याचे (Noise) णनमूधलन ककवा त्यास प्रणतबंर् :—
सिागृहाि ककवा दालिाि बाह्यिः शिमाि होिाऱ्या गोंगाट गलबल्यािा (उदाहरिाथय, वाहि कीिे 
खडखडाट, शवमािािंी घरघर, कारखान्यांिील कियककय ि आवाज) अशििय उपद्रव होिो. ह्या बाबिीिील 
एक गंमिीदार अि िव म्हिजे गोंगाट गलबल्यािी पािळी जेव्हा जास्ि असिे िेव्हा सिागृहाि िाललेल्या 
संगीि काययक्रमाच्या मंद्र व उच्च ह्या दोन्हीही स्वरलहरी श्रोत्यासं िीटपिे ऐकभ  येईिािा होिाि. 

 
बाह्यिः शिमाि होिाऱ्या गोंगाट गलबल्यावर आदिय उपाययोजिा म्हिजे सिागृहे ककवा दालिे 

“ध्वशि अिेद्य” (Sound proof) करिे. सिागृहे व दालिे ध्वशि अिेद्य करण्यासाठी बाह्यिः येिाऱ्या 
गोंगाट गलबल्याच्या आवाजासंाठी ध्वशििोषक पदाथांिा उपयोग करूि त्यािें शिमभयलि करण्याच्या व 
पयायी अिा आवाजाचं्या मागयक्रमिाि अडथळे शिमाि करूि त्यािंा प्रशिबधं करण्याच्या शवशवध 
उपाययोजिा वापरल्या जािाि. 
 
 

*** 
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प्रकरि २ 
 

ध्वणनवर्धन व णवतरि व्यवस्थेचा ठोकळ आराखडा 
 
ठोकळ आराखड्याची उपयुक्तता 
 

एखाद्या काययकारी योजिेि शिरशिराळ्या प्रत्येक घटकिागास काय महत्त्व व स्थाि असिे, 
सवांगीि योजिेच्या दृष्टीिे शवशिष्ट घटकिाग कोििे कायय करिो व परस्पर घटकिागािंा एकमेकािी 
कोििा संबधं असिो ह्याशवषयीिी सोलया पद्धिीिे कल्पिा देण्यासाठी ठोकळ आराखडा (Block 
Diagram) अशििय उपय क्त असिो. अिा प्रकारे ठोकळ आराखडे देण्यािी पद्धि ििशिक शवज्ञाि व 
िंत्रिास्त्राि शविषे प्रिशलि आहे. आकृिी २–१ मध्ये ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिा असा ठोकळ 
आराखडा दियशवला असभि त्यामध्ये दियशवलेल्या प्रत्येक घटकिागािे स्वरूप काय असिे, प्रत्येक 
घटकिागािे उशद्दष्ट व कायय कोििे ह्याशवषयी सामान्य माशहिी ह्या प्रकरिाि शदली असभि िंिरच्या काही 
प्रकरिामंध्ये प्रत्येक घटकिागाच्या रििा आशि कायािे, त्याच्या शिरशिराळ्या प्रकारािें व त्याच्या खास 
वैशिष्ट्याशंवषयीिे सशवस्िर शवविेि केले आहे. अिा मभलिभि सामान्य माशहिीम ळे ध्वशििंत्रज्ञास ध्वशिवधयि 
व शविरि व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या शिरशिराळ्या उपकरि व साधिसामग्रीशवषयीिी सवांगीि कल्पिा 
येईल व ह्या प स्िकाि प ढे प्रसंगाि सार केलेल्या िाशंत्रक शवविेिािे यथाथय आकलि होईल. 

 

 
आकृिी २–१ 

 
आकृिी २–१ मध्ये शदलेल्या ठोकळ आराखड्ाि डाव्या बाजभस दियशवलेली प्रारंिीिी साधिे ही 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि शित्य वापरली जािारी ध्वशिलहरी झेलिारी ककवा म शद्रि आशि प्रके्षशपि 
ध्वशिलहरी श्रोत्यािंा ऐकशवण्यासाठी वापरली जािारी साधिे आहेि. ह्या साधिामंध्ये मायक्रोफोि, 
ग्रामोफोि, टेपरेकॉडयर, रेशडओ आदीकरूि उपकरिािंा समाविे होिो. ह्या साधिािंा गरजेि सार एकेरी 
ककवा दोि साधिािंा जोडीिे वापर करिे िक्य असिे. 

 
मायक्रोफोन.— मायक्रोफोि हे ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरले जािारे एक अत्यिं 

महत्त्वािे, अत्यावश्यक ककबह िा अपशरहायय उपकरि मािले जािे. आध शिक ध्वशिवधयि व शविरि 
व्यवस्थेि िीि प्रकारिे मायक्रोफोन्स शविषे प्रिशलि आहेि : (१) म स्व्हंग कॉईल मायक्रोफोि, (२) शरबि 
मायक्रोफोि, (३) शक्रस्टल (ककवा शसरॅशमक) मायक्रोफोि. सवयसामान्य काययक्रमासंाठी म स्व्हंग कॉईल 
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मायक्रोफोि अशधक लोकशप्रय व प्रिशलि आहे. संगीिाच्या काययक्रमासंाठी शरबि मायक्रोफोि शविषे 
उपय क्त असिो. शक्रस्टल मायक्रोफोि एकंदरीि बऱ्याि स्वस्ि ककमिीि उपलब्ध असल्याम ळे आर्मथक 
ग ंिविभकीच्या प्रश्िास जेव्हा प्राधान्य असिे िेव्हा शक्रस्टल / शसरॅशमक मायक्रोफोि अशधक पसिं केला 
जािो. ह्या शिन्ही प्रकारच्या मायक्रोफोन्सशवषयी सशवस्िर िाशंत्रक शवविेि प्रकरि ३ मध्ये केले आहे. 
 

 
आकृिी २–२ 

 
ग्रामोफोन.— ध्वशिम शद्रि रेकॉडयस वाजशवण्यासाठी ग्रामोफोि हे साधि ध्वशिवधयि व शविरि 

व्यवस्थेि जरी अपशरहायय िसले िरी एक फार उपय क्त साधि असिे. ग्रामोफोिच्या सहाय्यािे म ख्य 
काययक्रमाच्या प्रारंिीच्या काळाि ककवा दोि काययक्रमाचं्या मध्यंिराि ग्रामोफोि रेकॉडयस वाजशविा येिाि. 
रेकॉडयस वाजशवल्यािे हा वळे श्रोत्यािंा कंटाळवािा होि िाही, म ख्य काययक्रम ऐकण्यािी त्यािंी आि रिा 
कायम शटकशविा येिे आशि म ख्य म्हिजे ह्या काळाि श्रोिृसम दाय िािं व शिस्िबद्ध राखण्यासाठीही मदि 
होिे. ग्रामोफोिशवषयीिी अशधक िाशंत्रक माशहिी प ढे प्रकरि ६ मध्ये शदली आहे. 

 

 
आकृिी २–३ 

 
टेपरेकॉडधर.— ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि काही काययक्रमासंाठी ग्रामोफोिप्रमािे 

टेपरेकॉडयरिाही वापर केला जािो. शविषेिः िाटकाचं्या काययक्रमािं पाश्वयसंगीि (Background music) 
म्हिभि ककवा काही खास “साऊंड इफेक््स” साठी टेपरेकॉडयरिा उपयोग केला जािो. टेपरेकॉडयरिा एक 
महत्त्वािा फायदा म्हिजे प्रसंगाि रूप आवश्यक असलेले ध्वशिम द्रि टेपवर आगाऊि करूि ठेविा येिे व 
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त्यािा पाशहजे िेव्हा योग्य वळेी उपयोग करिा येिो. टेप रेकॉडयरशवषयीिी अशधक िाशंत्रक माशहिी प ढे 
प्रकरि 6 मध्ये शदली आहे. 

 

 
आकृिी २–४  

 
रेणडओ.—म ख्य काययक्रमाच्या प्रारंिी ककवा मध्यंिराि रेशडओवर िाललेले काही लोकशप्रय 

काययक्रम श्रोत्यािंा ऐकशवण्यासाठी ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि रेशडओिा वापर करण्यािी प्रथा 
परदेिामंध्ये बरीि प्रिशलि आहे. ह्यासाठी सवयसामान्य रेशडओ शरशसव्हरिा वापर करिा येिो. ह्या 
साधिाशवषयीिी अशधक िाशंत्रक माशहिी प ढे प्रकरि ६ मध्ये शदली आहे. 
 

 
आकृिी २–५ 

 
मायक्रोफोन केबल.— वर शदलेल्या ठोकळ आराखड्ाि मायक्रोफोि, ग्रामोफोि व टेपरेकॉडयर 

ह्या उपकरिािंी असॅ्म्ललफायर शविागािी जोडिी करण्यासाठी केबलिा वापर केला असल्यािे दियशवले 
आहे. अिा केबलमध्ये मध्यिागी एक ककवा दोि प्रवाहवाहक िारा वापरलेल्या असिाि व ह्या िारािंोविी 
शवद्य िशवरोधक पदाथािे (उदाहरिाथय, रबर, रेिीम वगरेैसारख्या पदाथािे) आवरि असिे व िंिर ह्या 
आवरिािोविी िाबं्याच्या िारेच्या ग फंिीिे शिलखि (Shield) िढशवलेले असिे. अिा शिलखिी 
आवरिाच्या आवश्यकिेशवषयीिी व मायक्रोफोि केबलच्या जोडिी बाबिीि ज्या इिर िाशंत्रक समस्या 
आहेि त्याशवषयीिे अशधक शवविेि प ढे प्रकरि ६ मध्ये केले आहे. 

 

 
आकृिी २–६ 
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ध्वणनणमश्रिाची व्यवस्था : मायक्रोफोन णमक्सर—ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या ठोकळ 
आराखड्ाि मायक्रोफोि, ग्रामोफोि, टेपरेकॉडयर, रेशडओ आदी प्रारंिीच्या साधिािंंिर ध्वशिशमश्रिािी 
व्यवस्था करण्यासाठी वापरला जािारा “मायक्रोफोि शमक्सर” शविाग दियशवला आहे. ह्या शविागास 
“मायक्रोफोि शमक्सर” शविाग ककवा ि सिे शमक्सर असे िाव शदले जाि असले िरी सवय साधिाचं्या लहरींिे 
शमश्रि ह्या शविागाि केले जािे. 

 

 
आकृिी २–७ 

 
ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेि शकत्येकदा दोि ककवा अशधक मायक्रोफोन्स स्विंत्रपिे वगेवगेळे 

ककवा एकाि वळेी वापरण्यािे प्रसंग येिाि. अिा शिरशिराळ्या मायक्रोफोन्सिी अॅस्म्ललफायरिी जोडिी 
मायक्रोफोि शमक्सरिफे केली जािे. त्याव्यशिशरक्त रेकॉडय ललेअर व टेपरेकॉडयवरील ध्वशिम शद्रि काययक्रम व 
रेशडओवर िाललेले काययक्रम के्षशपि करण्यािीही व्यवस्था आवश्यक असिे. त्यािंी असॅ्म्ललफायरिी 
जोडिीही शमक्सरिफे केली जािे. ह्या सवय साधिािंफे के्षशपि करावयाच्या ध्वशिलहरींिे आवश्यक 
असल्यास शमश्रि करण्यािे व ह्या साधिाचं्या ध्वशिपािळीवर (Volume level) ककवा स्वरधमावर (Tone 
Quality) शियंत्रि ठेवण्यािे कायय मायक्रोफोि शमक्सर शविागाि करण्यािी सोय असिे. 

 
सवयसामान्य ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि अॅस्म्ललफायर शविागािी शिदाि दोि मायक्रोफोन्सिी 

जोडिी व त्याव्यशिशरक्त टेपरेकॉडयर ककवा रेकॉडय ललेअर इत्यादींसाठी सहाय्यक जोडिीिी (Auxiliary 
Input) सोय केलेली असिे. अिा व्यवस्थेि मायक्रोफोि शमक्सर शविाग हा असॅ्म्ललफायर शविागािाि एक 
पोट शविाग असिो. अशधक प्रगि व शवस्िृि व्यवस्थेि प्रसंगी १०-१२ मायक्रोफोन्सिी जोडिी करण्यािी 
सोय आवश्यक असिे. अिा व्यवस्थेि मायक्रोफोि शमक्सर शविाग असॅ्म्ललफायर शविागापासभि स्विंत्र व 
शविक्त ठेवलेला असिो व केबलच्या सहाय्यािे त्यािी असॅ्म्ललफायर शविागािी जोडिी केलेली असिे. 

 
वर उल्लेख केल्याप्रमािे गरजेि सार एक ककवा अशधक मायक्रोफोन्सच्या लहरींिे शमश्रि करावयािे 

असिे िेव्हा मायक्रोफोि शमक्सर शविागाच्या सहाय्यािे िे सहजिेिे घडवभि आििा येिे. उदाहरिाथय, 
एखाद्या सिागृहाि शिरशिराळ्या जागी सिंाषिे, वाद्यसगंीि वगैरेसारखे काययक्रम जेव्हा स्विंत्रपिे परंि  
एकाि वळेी िाललेले असिाि, िेव्हा अिा प्रत्येक स्विंत्र काययक्रमासाठी वगेळे मायक्रोफोन्स वापरिा 
येिाि. अिा प्रसंगी शमक्सर शविागाच्या सहाय्यािे ध्वशििंत्रज्ञास शववशक्षि मायक्रोफोििी असॅ्म्ललफायर 
शविागािी एकेरी जोडिी ककवा आवश्यक असल्यास दोि ककवा जास्ि मायक्रोफोन्सिी एकाि वळेी जोडिी 
करिा येिे. प ष्ट्कळदा मायक्रोफोि शमक्सर शविागाि प्रत्येक मायक्रोफोिसाठी स्विंत्र व्हॉल्यभम कंरोलिी व 
शकत्येकदा टोि कंरोलिीही सोय केलेली असिे. अिी सोय उपलब्ध असल्यास प्रत्येक मायक्रोफोििा 
आवाज कमी अशधक मोठा करिा येिो आशि आवश्यक असल्यास आवाजाच्या स्वरधमािेही (Tone 
Quality) शियतं्रि करिा येिे. प ष्ट्कळिा काययक्रमामंध्ये संिाषिाच्या के्षपिासाठी केलेल्या मायक्रोफोि 
जोडिीिंिर ककवा मायक्रोफोि जोडिीपभवी असॅ्म्ललफायर शविागािी ग्रामोफोििी जोडिी करण्यािे प्रसंग 
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येिाि. मायक्रोफोि व ग्रामोफोिच्या जोडिीिील अिी अदलाबदल मायक्रोफोि शमक्सर शविागाच्या 
सहाय्यािे अगदी सहजिेिे, सावकािपिे, सफाईदारपिे आशि शविषे म्हिजे काहीही खडखडाट 
(Noise) ि होऊ देिा घडवभि आििा येिे. मायक्रोफोि शमक्सर शविागाशवषयी अशधक िाशंत्रक माशहिी 
प्रकरि ४ मध्ये शदली आहे. 

 
अॅम्प्ललफायर.— मायक्रोफोि, ग्रामोफोि शपकअप आशद साधिामंध्ये शिमाि होिाऱ्या शवद्य ि लहरी 

श्रविक्षमिेच्या मािािे बऱ्याि सभक्ष्म व क्षीि असल्यािे त्यािें योग्य प्रमािाि प्रवधयि करिे इष्ट असिे. 
प्रवधयिािे हे कायय असॅ्म्ललफायर शविागामध्ये केले जािे. मायक्रोफोिपासभि िीि फभ ट अंिरावरूि संिाषि 
केले िर मायक्रोफोिमध्ये शिमाि होिाऱ्या शवद्य ि लहरींिा दाब सामान्यिः स मारे ¹/₁₀₀₀₀ व्होल्ट इिका 
असिो. असॅ्म्ललफायर शविागामध्ये अिा सभक्ष्म शवद्य िदाब लहरींिे स मारे १०० व्होल्टपयंि, म्हिजे मभळ 
शवद्यभि लहरींच्या जवळजवळ दिलक्षािं पटीिे, प्रवधयि होिे इष्ट असिे. ह्या आकड्ावंरूि असॅ्म्ललफायर 
शविागाच्या प्रवधयि कायािी ध्वशििंत्रज्ञास िागंली कल्पिा येऊ िकेल. 

 

 
आकृिी २–८ 

 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि २० वटॅ, ४० वटॅ, ७५ वटॅ ककवा १०० वटॅ शवद्य िबलािे (power 

output) अॅस्म्ललफायसय सामान्यिः वापरले जािाि. अशधक शवद्य िबलािी आवश्यक असलेल्या जास्ि 
शवस्िृि व प्रगि व्यवस्थेमध्ये योग्य शवद्य िबलािे एकापेक्षा अशधक अॅस्म्ललफायसय वापरिे इष्ट व सोयीिेही 
असिे. 

 
अॅस्म्ललफायर शविाग शकमाि शकिी शवद्य िबलािा असावा हे ज्या शववशक्षि स्थळी ध्वशिवधयि व 

शविरि व्यवस्था वापरावयािी असेल त्या जागेच्या व्याप्तीवर ककवा के्षत्रफळावर ककवा पयायी 
श्रोिृसम दायाच्या संख्येवर, सिागृहािील गोंगाट गलबल्याच्या पािळीवर आशि श्रोिृसम दायाि योग्य ध्वशि 
शविरि होण्यासाठी ज्या प्रकारिे व ज्या संख्येि लाऊडस्पीकसय वापराव ेलागिील त्यावर अवलंबभि असिे. 

 
सवयसाधारि सिागृहे व सावयजशिक स्थळासंाठी ४० वटॅ शवद्य िबलािा एकि अॅस्म्ललफायर वापरला 

िरी िो सामान्यिः प रेसा असिो. अिा अॅस्म्ललफायरमध्ये शकमाि दोि मायक्रोफोन्सिी जोडिी करण्यािी 
व त्या व्यशिशरक्त ग्रामोफोि व टेपरेकॉडयरिी जोडिी करण्यािी जादा सोय असिे आवश्यक असिे. 
अॅस्म्ललफायर शविागामध्ये टोि कंरोल्सिी सोयही फार महत्त्वािी असिे. कारि प ढे योग्य स्थळी शवविेि 
केल्याप्रमािे मायक्रोफोिच्या ध्वशिकंप्रिा प्रशिसादािंील (Frequency Response) उशिवामं ळे, शिन्न 
व्यक्तींच्या आवाजािील वैग ण्यामं ळे व सिागृहाच्या खास ध्वशि व श्रविी संबशंधि ग िधमांम ळे (Acoustics) 
ज्या समस्या शिमाि होिाि त्या टोि कंरोलच्या योग्य ज ळविीिे सोडशविा येिाि, टाळिा येिाि ककवा 
शिदाि त्यामंध्ये बरीि स धारिा िरी घडवभि आििा येिे. 
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ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या अॅस्म्ललफायरिे बाबिीि वरील गोष्टींव्यशिशरक्त 
इिरही काही िाशंत्रक अपेक्षा आहेि. प्रकरि ४ मध्ये अॅस्म्ललफायसयशवषयी अशधक िाशंत्रक शववेिि केले 
आहे. 

 
लाऊडस्पीकसधच्या जोडतारा.—ठोकळ आराखड्ाि लाऊडस्पीकसयिी अॅस्म्ललफायर शविागािी 

जोडिी जोडिारािंफे केलेली असल्यािे दियशवले आहे. ह्या जोडिारािंा इंग्रजीि “लाऊडस्पीकर फीडसय” 
म्हििाि. लाऊडस्पीकसयिी उिारिी असॅ्म्ललफायर शविागापासभि िजीक अंिरावर केलेली असेल िर 
त्याचं्या जोडिीिे बाबिीि शविषे अडििी शिमाि होि िाहीि. ललॅस्स्टकिे आवरि असलेली साधी 
१४/००७६ ककवा २३/००७६ गेजिी िागमोडी ग ंफि असलेली (twisted) जोडिार अिा जोडिीसाठी 
वापरिा येिे. ह्या जोडिारािंी शिवड करिािा शिन्न रंगािें ललॅस्स्टकिे आवरि असलेल्या जोडिारा अशधक 
पसंि केल्या जािाि. िारावंरील शिन्न रंगाचं्या आवरिामं ळे शववशक्षि जोडिारा सहज ओळखिा येिाि. प ढे 
प्रकरि ८ मध्ये शवविेि केल्याप्रमािे लाऊडस्पीकसयिी एकिालिा (phasing) साधण्यासाठी जोडिारािंी 
लाऊडस्पीकसयिी योग्य िी जोडिी करिे िारेवरील रंगाम ळे स लि व सोयीिे होिे. 

 
दभर अंिरावर उिारिी केलेल्या लाऊडस्पीकसयसाठी वापरल्या जािाऱ्या जोडिारािें बाबिीि 

जोडिाराचं्या शवद्य ि शवरोधािा प्रश्ि उग्र स्वरूप धारि करिो. कारि िारेिी लाबंी शजिकी जास्ि शििका 
शििा शवद्य ि शवरोध जास्ि वाढिो व त्याम ळे अॅस्म्ललफायर शविागाि प्रवर्मधि झालेल्या श्राव्य शवद्य ि लहरींिा 
लाऊडस्पीकरकडे पोहोिेपयंि बराि अपव्यय (loss) होण्यािी िक्यिा असिे. अिा प्रकारिा अपव्यय 
टाळण्यासाठी िक्य िेवढ्ा कमी शवद्य िशवरोधािी म्हिजे जास्िीि जास्ि जाडीिी िार वापरिे आवश्यक 
असिे. दभर अंिरावरील लाऊडस्पीकसयिी जोडिी करण्याि ह्या व्यशिशरक्त इिरही िाशंत्रक समस्या शिमाि 
होिाि. ह्या िाशंत्रक समस्याशंवषयीिे शवविेि प ढे प्रकरि ७ मध्ये केलेले आहे. 

 
लाइन रॅन्सफॉमधर.—ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि लाऊडस्पीकसयिी उिारिी जेव्हा 

अॅस्म्ललफायरपासभि दभर अंिरावर करण्यािे प्रसंग येिाि िेव्हा वर उल्लेख केलेल्या िाशंत्रक समस्या शिमाि 
होिाि व त्या सोडशवण्यासाठी “लाइि रॅन्सफॉमयर” िा वापर करिे आवश्यक असिे. आकृिी २–९ मध्ये 
अिा रॅन्सफॉमयरिी रििा दियशविारे एक शित्र शदले आहे. लाइि रॅन्सफॉमयसय व त्याचं्या वापराशवषयीिे 
िाशंत्रक शवविेि प ढे प्रकरि ७ मध्ये केले आहे. 
 

 
आकृिी २–९ 
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लाऊडस्पीकसध.—ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि लाऊडस्पीकसयिी योग्य जागी उिारिी करिे हे 
महत्त्वािे कायय असिे. ठोकळ आराखड्ामध्ये लाऊडस्पीकसय हे ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिील िवेटिे 
घटकिाग असल्यािे दियशवले आहे. बशंदस्ि जागी लाकडी पेटीि बसशवलेले साधे “कॅशबिेट 
लाऊडस्पीकसय” वापरले जािाि. आकृिी २–१० पाहा. ख ल्या जागी दभर अिंरावर शवशिष्ट शदििेे 
ध्वशिके्षपि करण्यासाठी कण्यािा वापर केलेले म्हिजे “हॉिय लाऊडस्पीकसय” वापरले जािाि. आकृिी 
२–११ पाहा. ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि ज्यािंा “कॉलम लाऊडस्पीकसय” ककवा ज्यािंा “लाऊडस्पीकर 
स्िंि” म्हििा येईल असे लाऊडस्पीकसय हल्ली शविषे प्रिशलि व लोकशप्रय होऊ लागले आहेि. आकृिी 
२–१२ पाहा. लाऊडस्पीकसय स्िंिािंा (Column loudspeakers) वापर करूि ध्वशि शविरिािे बाबिीि 
शिमाि होिाऱ्या काही समस्या, प ढे योग्य स्थळी शवविेि केल्याप्रमािे, कििल्यािे सोडशविा येिाि. 
 

 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि शवशिष्ट स्थळ व प्रसंगाि सार शवशवध प्रकारिे व शिन्न बिावटीिे 
लाऊडस्पीकसय वापरले जािाि. अिा लाऊडस्पीकसयशवषयीिी सशवस्िर माशहिी प्रकरि ५ मध्ये शदलेली 
आहे. 
 
 

*** 
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प्रकरि ३ 
 

मायक्रोफोन्स 
 

आध शिक ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या िीि प्रकारच्या 
मायक्रोफोन्सशवषयीिा उल्लखे गेल्या प्रकरिाि आलेला आहे. ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि मायक्रोफोि 
हे एक अत्यंि महत्त्वािे उपकरि असल्यािे मायक्रोफोन्सच्या बाबिीि िागंले ज्ञाि, त्यािप्रमािे 
शिरशिराळ्या मायक्रोफोन्सिे कायय कसे होिे, मायक्रोफोन्सिी ग िवत्ता ठरशविािा मायक्रोफोन्सिे 
शिरशिराळे ग िशविषे (Characteristics) कसे उपय क्त होिाि ह्या शवषयीिी सखोल िाशंत्रक आशि 
व्यावहाशरक माशहिी ध्वशििंत्रज्ञास असिे अत्यावश्यक आहे. ह्या प्रकरिाि प्रथम मायक्रोफोन्सच्या 
ग िशविषेाशंवषयीिे व िंिर ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरऱ्या जािाऱ्या ह्या िीि प्रम ख प्रकारच्या 
मायक्रोफोन्सच्या रििा आशि कायाशवषयीिे शवविेि केले आहे. 

 
मायक्रोफोनचे रु्गिणवशेष (Characteristics) 
 

मायक्रोफोि हे अत्यिं महत्त्वािे उपकरि असल्यािे ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि उत्तम दजाच्या 
मायक्रोफोि उपकरिािी शिवड करिे अत्यंि आवश्यक असिे. दजेदार बिावटीिी उपकरिे साहशजकि 
ककमिीिे महाग असिाि. ककमिीच्या दृष्टीिे शविार केल्यास सवयसाधारिपिे शक्रस्टल ककवा शसरॅशमक 
मायक्रोफोि सवांि स्वस्ि, म स्व्हंग कॉईल मायक्रोफोि त्यापेक्षा अशधक ककमिीिा आशि शरबि मायक्रोफोि 
ककमिीिे त्याहीपेक्षा जास्ि असिो. परंि  कमी दजािे म स्व्हंग कॉईल ककवा शरबि मायक्रोफोि घेण्याऐवजी 
त्यािल्यात्याि िागंल्या दजािा शक्रस्टल ककवा शसरॅशमक मायक्रोफोि घेिे िाशंत्रक व खिाच्या दृष्टीिेही 
अशधक शकफायििीर असिे हे लक्षाि ठेवले पाशहजे. 

 
मायक्रोफोििा दजा त्याच्या बिावटीच्या उत्कृष्टिेवर, मायक्रोफोिसाठी उत्पादिकायांि 

वापरलेल्या वस्िभंच्या ग िवते्तवर आशि उत्पादि कििल्यावर िर अवलंबभि असिोि, परंि  खास म्हिजे 
त्याच्या सवांि महत्त्वाच्या ग िशविषेावर अवलंबभि असिो. हा ग िशविषे म्हिजे मायक्रोफोििा 
“ध्वशिकंप्रिा प्रशिसाद” (Frequency Response). ध्वशिकंप्रिा प्रशिसादाप्रमािेि मायक्रोफोििे इिरही 
ग िशविषे आहेि. मायक्रोफोििा द सरा महत्त्वािा ग िशविषे म्हिजे त्यािी शदिावाही ध्वशिग्रहि पात्रिा 
(Directional Property). ह्या दोि ग िशविषेावंरूि शवशिष्ट मायक्रोफोििी शववशक्षि कायासाठी काययक्षमिा 
किी असभ िकेल ह्याशवषयी शिशिि अंदाज ध्वशििंत्रज्ञास बाधंिा येिे िक्य होिे. मायक्रोफोन्स बाबिीि 
ह्याव्यशिशरक्त इिरही दोि ग ि शविषे िाशंत्रक दृष्ट्या शविाराि घेिले जािाि. हे ग िशविषे म्हिजे 
मायक्रोफोििे संरोधि (Impedance) व मायक्रोफोििी संवदेििीलिा (Sensitivity). मायक्रोफोििे 
संरोधि व संवदेििीलिा हे दोन्ही ग िशविषे मात्र वरील दोि ग िशविषेापेंक्षा एक प्रकारे गिि स्वरूपािे 
असिाि, कारि मायक्रोफोििी शिवड पभवयिःि ह्या ग िशविषेाचं्या दृष्टीिे योग्य व ज ळेिा अिा अॅस्म्ललफायर 
मंडलाच्या दृष्टीिे केलेली असली म्हिजे व्यवहाराि ह्या बाबिीि अडििी येि िाहीि. मायक्रोफोन्सच्या 
ह्या िार ग िशविषेाशंवषयी अशधक िाशंत्रक शवविेि प ढील पशरच्छेदामंध्ये केले आहे. 
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मायक्रोफोनचा ध्वणनकंप्रता प्रणतसाद (Frequency Response) 
 

मायक्रोफोििा ध्वशिकंप्रिा प्रशिसाद (Frequency Response) दोि िाशंत्रक गोष्टींवरूि ठरशवला 
जािो— 

 
(१) मायक्रोफोिमध्ये ज्या ध्वशिलहरींिा प्रशिसाद शमळिो त्या ध्वशिलहरींच्या कंपिसखं्येिा एकभ ि 

टलपा (Frequency Range), 
 
(२) शिरशिराळ्या कंपिसंख्येच्या ध्वशिलहरींिा प्रशिसाद शमळिािा संवदेििीलिेि (Sensitivity) 

पडिारा फरक. 
 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि संिाषिािे ककवा सगंीिािे काययक्रम के्षशपि करण्यािे प्रसगं 

सामान्यपिे जास्ि प्रमािाि येिाि. ह्या काययक्रमाचं्या िैसर्मगक व ह बेहभब ध्वशि प िरुत्पत्तीसाठी, (High 
Fidelity) ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि दर सेकंदास शिदाि ५० सायकल्स िे ७००० सायकल्स 
कंपिसखं्येच्या टललयािील ध्वशिलहरींिा यथोशिि प्रशिसाद शमळिे आवश्यक आहे, असा ह्या बाबिीि 
प्रमाशिि केलेल्या शब्रशटि संशहिेिा (British standard code of practice) दंडक आहे. त्या दृष्टीिे 
मायक्रोफोिमध्ये शमळिाऱ्या ध्वशिलहरींच्या कंप्रिा प्रशिसादािा टलपा शिदाि वरील इिका आशि िक्य 
असल्यास अशधक शवस्िृि असिे इष्ट असिे असे म्हिावयास हरकि िाही. अथाि, इिक्या शवस्िृि 
टललयािी गरज सामान्यिः संगीि काययक्रमासंाठीि आवश्यक असिे हे येथे िमभद केले पाशहजे. कारि 
शकत्येक ध्वशििज्ज्ञाचं्या मिे केवळ संिाषिाच्या काययक्रमासंाठी मायक्रोफोििा ध्वशिकंप्रिा प्रशिसाद दर 
सेकंदास ३०० िे ३००० सायकल्स कंपिसंख्येच्या टलयाि मयाशदि असेल िरी िो प रेसा असिो. 

 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि ध्वशिकंप्रिा प्रशिसादाशवषयीिी वर उल्लेख केलेली द सरी िाशंत्रक 

गोष्ट मात्र अशििय महत्त्वािी मािली जािे. मायक्रोफोिमध्ये ध्वशिलहरींच्या कंपिसखं्येच्या शकिी शवस्िृि 
टललयािील लहरींिा प्रशिसाद शमळिो ह्यापेक्षा शवशिष्ट टललयािील ध्वशिलहरींच्या शिरशिराळ्या 
कंपिसखं्येच्या लहरींिा मायक्रोफोिमध्ये समसमाि प्रशिसाद (Uniform Response) शमळिो ककवा िाही 
हे िाशंत्रक दृष्ट्या अशधक महत्त्वािे मािले जािे. द सऱ्या िब्दाि सागंावयािे झाल्यास शवशिष्ट 
कंपिसखं्येच्या टललयािील सवय ध्वशिलहरींिा शमळिाऱ्या प्रशिसादािे बाबिीि मायक्रोफोिच्या 
संवदेििीलिेच्या (Sensitivity) दृष्टीिे प्रशिसादाि फरक ि पडिे महत्त्वािे मािले जािे. प ढे प्रकरि ८ 
मध्ये ह्या बाबिीि केलेले िाशंत्रक शवविेि वािल्यािंिर ध्वशिप्रशिप ष्टीिी (Acoustic feedback) समस्या 
सोडशवण्यासाठी समसमाि ध्वशिकंप्रिा प्रशिसाद (Uniform frequency response) असलेला मायक्रोफोि 
का आवश्यक ककबह िा अपशरहायय मािला जािो ह्यािे महत्त्व ध्वशििंत्रज्ञाच्या ध्यािाि येईल. 

 
मायक्रोफोिच्या ध्वशिकंप्रिा प्रशिसादाशवषयी माशहिी देिािा मायक्रोफोि उत्पादक आपल्या 

िाशंत्रक साशहत्याि ह्या ग िशविषेािा शिदेि खालील पद्धिीिे करिाि—. 
 
“ध्वशिकंप्रिा प्रशिसाद : दर सेकंदास ६० िे १३००० सायकल्स.” 
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वरील शवधािािा व्यावहाशरक दृष्ट्या अशिपे्रि अथय एवढाि की ध्वशिलहरींच्या शिदेशिि टललयािील 
दोन्ही टोकाचं्या (म्हिजे कमी व जास्ि कंपिसंख्येच्या टोकाचं्या) बाजभंवर प्रशिसादाि काही प्रमािाि 
उिारा (drop) अि िवास येईल. 

 
काही उत्पादक मायक्रोफोिच्या ध्वशि कंप्रिाप्रशिसादािे आलेख प्रशसद्ध करिाि. अिा आलेखािा 

एक िम िा आकृिी ३–१ मध्ये दियशवला आहे. 
 

 
आकृिी ३–१ 

 
मायक्रोफोनची णदशावाही ध्वणनग्रहि पात्रता (Directional Property)  
 

मायक्रोफोििी शदिावाही ध्वशिग्रहि पात्रिा म्हिजे वस्ि िः शिरशिराळ्या शदिाकंडभि येिाऱ्या 
ध्वशिलहरींिा मायक्रोफोिमध्ये शमळिाऱ्या प्रशिसादािे मभल्यमापि असिे असे म्हिावयास हरकि िाही. 
मायक्रोफोिच्या शदिावाही ध्वशिग्रहि पात्रिेिे िीि म ख्य प्रकारािं वगीकरि केले जािे. हे िीि प्रकार 
म्हिजे (१) बह शदि (Omni-directional), (२) शिशदि (Bi-directional) आशि (३) एकशदि (Uni-
directional) ध्वशिग्रहि पात्रिा. 
 

बह शदि (Omni-directional) ध्वशिग्रहि पात्रिा असलेल्या मायक्रोफोिमध्ये स्थभलमािािे समिल 
शदििे सवय शदिाकंडभि येिाऱ्या ध्वशिलहरी समप्रमािाि झेलल्या जािाि. 

 
शिशदि (Bi-directional) ध्वशिग्रहि पात्रिा असलेल्या मायक्रोफोिमध्ये मायक्रोफोिच्या फक्त 

प ढील व मागील ह्या दोि शदिािंी येिाऱ्या ध्वशिलहरींिे ग्रहि केले जािे. बाजभवरील दोन्ही शदिाकंडभि 
येिाऱ्या ध्वशिलहरींिा अिा मायक्रोफोिमध्ये प्रशिसाद शदला जाि िाही. 

 
एकशदि (Uni-directional) ध्वशिग्रहि पात्रिा असलेल्या मायक्रोफोिमध्ये फक्त मायक्रोफोिच्या 

प ढील बाजभकडभि येिाऱ्या ध्वशिलहरीि ग्रहि केल्या जािाि. बाकीच्या इिर सवय शदिाकंडभि येिाऱ्या 
ध्वशिलहरी मायक्रोफोिमध्ये शटपल्या जाि िाहीि. 
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णदशावाही ध्वणनग्रहि पात्रतेचे धु्रवाणभमुख आलेख (Polar diagrams) 
 

मायक्रोफोििी शदिावाही ध्वशिग्रहि पात्रिा ध्र वाशिम ख आलेखाचं्या (Polar diagrams) स्वरूपाि 
शिदेशिि करण्यािी प्रथा आहे. असा आलेख ियार करण्यासाठी मायक्रोफोि जिभ काय एखाद्या वि यळाच्या 
मध्यिागी स्थाशपि केला जािो व ह्या मध्यकबदभच्या सिोवार वि ंळाच्या पशरधीवरूि शिरशिराळया शदिाकंडभि 
एका ठराशवक शवशिष्ट िीव्रिेच्या ध्वशिलहरी मायक्रोफोिवर के्षशपि केल्या जािाि. मायक्रोफोिमध्ये अिा 
ध्वशिलहरींिा शमळिाऱं्या कमी अशधक प्रशिसादाप्रमािे मायक्रोफोिमध्ये उत्पन्न होिाऱ्या शवद्य ि लहरींच्या 
दाबािंी िोंदिी केली जािे व ह्या िोंदिींच्या सहाय्यािे ध्र वाशिम ख आलेख (polar diagram) काढला 
जािो. ध्र वाशिम ख आलेख कसा ियार करिा येिो हे अशधक समपयकपिे समजण्यासाठी मायक्रोफोि 
एखाद्या अिेक आरा (spokes) असलेल्या िाकाच्या मध्यावर स्थाशपि केला आहे अिी कल्पिा करा. 
शिरशिराळ्या आरा म्हिजे िाकाच्या वि यळाच्या शत्रज्याि (Radius) असिाि. ह्या शत्रज्येवर वि यळाच्या 
मध्यकबदभपासभि वर वियि केलेल्या शवद्य ि लहरींच्या दाबाचं्या कमी अशधक िोंदिीि सार प्रमाशिि अंिरावर 
कबदभ स्थाशपि केले व हे शिरशिराळे कबदभ िंिर एकमेकािंी जोडले म्हिजे मायक्रोफोिच्या शदिावाही 
ध्वशिग्रहि पात्रिेिा ध्र वाशिम ख आलेख ियार होिो. आकृिी ३–२, आकृशि ३–३ व आकृशि ३–४ मध्ये 
अिा धिीवर ियार केलेले बह शदि, शिशदि व एकशदि ध्वशिग्रहि पात्रिा असलेल्या मायक्रोफोन्सिे 
ध्र वाशिम ख आलेख िम न्यादाखल दियशवले आहेि. 
 

 
 

आकृिी ३–२ िे शिरीक्षिावरूि शदसभि येईल की बह शदि ध्वशिग्रहि पात्रिा असलेल्या 
मायक्रोफोििा ध्र वाशिम ख आलेख ित्त्विः वि यळाकार असिो. असे मायक्रोफोन्स समिल शदििे प ढील, 
मागील आशि इिरही बाजभंकडभि स्थभलमािािे सारखेि संवदेििील (Sensitive) असल्याम ळे आवाज 
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कोित्याही शदिकेडभि येवो, मायक्रोफोिमध्ये असे आवाज शटपले जािाि. ह्या ग िशविषेािा एक िोटा 
म्हिजे श्रोिृसम दायाि िाललेला गोंगाट गलबला, सिागृहाि प्रशिध्विीम ळे (Reflection) शिमाि होिारा 
ध्वशिशििाद (Reverberation) आशि लाऊडस्पीकसयमधभि के्षशपि केलेल्या प्रवर्मधि ध्वशिलहरी प न्हा 
मायक्रोफोिमध्ये झेलल्या जाण्यािी म्हिजे ध्वशिप्रशिप ष्टी (Acoustic feedback) होण्यािी फार िक्यिा 
असिे. अिा प्रकारिे सिोविालिे आवाज जेव्हा अिावश्यक असिाि (आशि सामान्यिः अिीि पशरस्स्थिी 
असिे) िेव्हा बह शदि ध्वशिग्रहि पात्रिेिा मायक्रोफोि वापरिे इष्ट िसिे. परंि  सवय शदिाकंडभि येिाऱ्या 
ध्वशिलहरींिे जेव्हा ग्रहि करावयािे असिे िेव्हा मायक्रोफोििा हा ग िशविषे उपय क्त होिो, कारि अिा 
प्रकारिा मायक्रोफोि योग्य जागी टागंभि ठेवला की िो सवय शदिाकंडभि येिाऱ्या ध्वशिलहरी झेलभ  िकिो. 
उदाहरिाथय, सामभशहक पशरसंवाद, गोलमेज पशरषद, बॅन्ड ककवा वाद्यवृदंाच्या काययक्रमांसाठी असा बह शदि 
ध्वशिग्रहि पात्रिा असलेला मायक्रोफोि िेहमी वापरला जािो. ह्या व्यशिशरक्त ह्या मायक्रोफोििा द सरा 
एक शविषे फायदा म्हिजे त्यािी स्थािािंर क्षमिा (Maneuvrability) म्हिजे काययक्रमाच्या जागी त्यािी 
पाशहजे िेथे कोठेही हलवाहलव करिा येिे, कारि सवय शदिाकंडभि येिाऱ्या ध्वशिलहरी त्यामध्ये सहजिेिे 
झेलल्या जाि असल्यािे िो एका जागेवरूि द सऱ्या जागी हालशविािा काहीही अडिि शिमाि होि िाही. 

 
आकृिी ३–३ च्या शिरीक्षिावरूि शदसभि येईल की, शिशदि ध्वशिग्रहि पात्रिा असलेल्या 

मायक्रोफोििा ध्र वाशिम ख आलेख ित्त्विः इंग्रजी आठ ह्या आकड्ाच्या आकारािा आहे. अिा प्रकारच्या 
मायक्रोफोिमध्ये ध्वशिलहरी फक्त प ढील व मागील बाजभंकडभिि झेलल्या जािाि. द सऱ्या राशहलेल्या दोि 
बाजभंकडभि ध्वशिलहरी शटपल्या जाि िाहीि. हा एक महत्त्वािा फायदा असिो. ध्वशिलहरी ि झेलिाऱ्या 
ह्या बाजभ सिागृहािील गोंगाट गलबल्याकडे ककवा लाऊडस्पीकसयमधभि येिाऱ्या प्रवर्मधि ध्वशिलहरींच्या 
शदिकेडे सामोऱ्या करूि मायक्रोफोि ठेवला िर असे अिावश्यक आवाज मायक्रोफोिमध्ये झेलले जाि 
िाहीि. समोरासमोर बसलेल्या दोि व्यक्तींमध्ये िाललेले संिाषि ककवा संवाद के्षशपि करण्यासाठी शिशदि 
ध्वशिग्रहि पात्रिा असलेल्या मायक्रोफोििा वापर आदिय समजला जािो. 

 
आकृिी ३–४ च्या शिरीक्षिावरूि शदसभि येईल की, एकशदि ध्वशिग्रहि पात्रिा असलेल्या 

मायक्रोफोििा ध्र वाशिम ख आलेख ित्त्विः हृदयाच्या आकारािा असिो. ह्या आकाराम ळे अिा 
मायक्रोफोिला इंग्रजीि “कार्मडऑइड” (Cardioid)—म्हिजे हृदयाच्या आकारासारखा—मायक्रोफोि 
म्हििाि. अिा मायक्रोफोिमध्ये एकाि शदििेे ध्वशिलहरी झेलल्या जाि असल्यािे वक्त्याकडे 
मायक्रोफोििे िोंड शफरशवले िर सिागृहािील मायक्रोफोिच्या मागील बाजभकडभि येिाऱ्या 
श्रोिृसम दायािील गोंगाट गलबल्यािे ककवा लाऊडस्पीकरमधभि के्षशपि झालेल्या प्रवर्मधि ध्वशिलहरींिे 
अिावश्यक आवाज ककवा सिागृहािील समोरच्या कििीवरूि उमटिारे त्यािे प्रशिध्विी (Echoes) 
मायक्रोफोिमध्ये झेलले जाि िाहीि. 

 
एकशदि ध्वशिग्रहि पात्रिेच्या कार्मडऑईड मायक्रोफोििी एक पशरििी म्हिजे साध्या 

“कार्मडऑईड” मायक्रोफोि ऐवजी ज्याला “स पर कार्मडऑईड” (Super Cardioid) मायक्रोफोि म्हििाि, 
अिा मायक्रोफोििे उत्पादि हल्ली केले जािे. अिा मायक्रोफोििे एक खास वैशिष्ट्य म्हिजे 
मायक्रोफोिच्या प ढील बाजभकडील ध्वशिलहरी झेलण्यािे के्षत्र (frontal pick-up area) साध्या 
कार्मडऑईड मायक्रोफोिपेक्षा अशधक संक शिि केलेले असिे. अथाि त्याम ळे मायक्रोफोिच्या मागील 
बाजभच्या ध्वशिलहरी ि झेलिाऱ्या ककवा ध्वशि शिरोधिाच्या के्षत्रािी (Rear rejection area) व्याप्ती मात्र 
काही प्रमािाि वाढिे. साध्या “कार्मडऑईड” व “स पर कार्मडऑईड” मायक्रोफोन्समधील ध्वशिलहरींच्या 
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ग्रहि व शिरोधिािील फरक ध्वशिलहरी झेलण्याच्या म्हिजे “ग्रहि कोिा” वरूि (Acceptance Angle) 
व ध्वशिलहरी ि झेलण्याच्या म्हिजे “शिरोध कोिा” वरूि (Rejection Angle) आकृिी ३–५ व आकृिी 
३–६ मध्ये स्पष्ट केला आहे. 

 

 
 आकृिी ३–५ आकृिी ३–६  
 

एकशदि ध्वशिग्रहिाच्या प्रगिीि इिरही प्रयत्ि झालेले आहेि. अिा अत्याध शिक प्रकारामंध्ये 
ज्याला “मिीि गि मायक्रोफोि” (Machine Gun Microphone) म्हििाि अिा मायक्रोफोििा व 
ज्यामध्ये “पॅराबोशलक शरफ्लेक्टर” िा (Parabolic Reflector) वापर केला जािो अिा मायक्रोफोििा 
समाविे होिो. आकृिी ३–७ व आकृिी ३–८ पहा. मिीि गि मायक्रोफोििी एकशदि ध्वशिग्रहि पात्रिा 
अशििय िीव्र असिे. सिागृहाि संिाषि करिाऱ्या व्यक्तीवर अिा प्रकारिा मायक्रोफोि बंद कीप्रमािे 
रोखला िर संिाषि करिाऱ्या व्यक्तीिे आवाज दभर अंिरावरूिही सभक्ष्मपिे शटपिा येिाि. “पॅराबोशलक 
शरफ्लेक्टर” वापरलेल्या मायक्रोफोिमध्ये एका शवशिष्ट शदििेे येिाऱ्या ध्वशिलहरी पॅराबोशलक 
शरफ्लेक्टरच्या कें द्रकबदभवर बसशवलेल्या मायक्रोफोिवर परावर्मिि होऊि कें शद्रि होण्यािी सोय असल्यािे 
कोित्याही शववशक्षि शदििेे येिाऱ्या दभर अंिरावरील ध्वशिलहरी (उदाहरिाथय, पक्ष्यािें आवाज) सभक्ष्मपिे 
शटपिा येिाि. पॅराबोशलक शरफ्लेक्टरिा आकार मात्र बराि अवाढव्य असल्यािे व्यवहाराि असा 
मायक्रोफोि हािाळिे सोयीिे िसिे. सवयसामान्य ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेि वरील दोन्ही 
प्रकारच्या मायक्रोफोन्सिा वापर करण्यािे प्रसंग सामान्यिः शिमाि होि िाहीि. 
 

  
आकृिी ३–७ मिीि गि िायक्रोफोि आकृिी ३–८ 
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मायक्रोफोनचे संरोर्न (Impedance) 
 

संरोधिाच्या दृष्टीिे मायक्रोफोन्सिे स्थभलमािािे दोि प्रकारािं वगीकरि केले जािे : (१) कमी 
संरोधिािे (Low impedance) मायक्रोफोन्स, (२) जास्ि संरोधिािे (High impedance) मायक्रोफोन्स. 

 
सवयसामान्यपिे 50 ओहम ककवा त्यापेक्षा कमी संरोधि असलेले मायक्रोफोन्स कमी संरोधिािे 

मायक्रोफोन्स (Low impedance microphones) समजले जािाि. १०००० ओहम ककवा त्यापेक्षा जास्ि 
संरोधि असलेल्या मायक्रोफोन्सिे जास्ि संरोधिाच्या मायक्रोफोन्समध्ये (High impedance 
microphones) वगीकरि केले जािे. 

 
मायक्रोफोन्सच्या बाबिीि एक अत्यिं महत्त्वािी िाशंत्रक बाब म्हिजे मायक्रोफोििी अॅस्म्ललफायर 

शविागािी ककवा मायक्रोफोि शमक्सर शविागािी जोडिी करिािा मायक्रोफोििे संरोधि व 
अॅस्म्ललफायरच्या पभवयजोडिी मंडलािे संरोधि (Input impedance) ह्यािंी योग्य ज ळविी (matching) 
होिे अत्यावश्यक असिे. मायक्रोफोििे संरोधि आशि ज्या अॅस्म्ललफायर ककवा मायक्रोफोि शमक्सर 
शविागािी त्यािी जोडिी करावयािी असिे त्या असॅ्म्ललफायर ककवा शमक्सरच्या पभवयजोडिी शविागािे 
संरोधि जर शिन्न असिील िर अिा जोडिीसाठी योग्य व ज ळेिा रनॅ्सफॉमयरिा (Matching 
transformer) वापर करूि अिा शवशिन्न संरोधिािंी ज ळविी (Impedance matching) करिे इष्ट असिे. 
मायक्रोफोििी अॅस्म्ललफायर शविागािी जोडिी करण्यािे बाबिीि ह्या व्यशिशरक्त इिरही समस्या शिमाि 
होिाि. मायक्रोफोि व अॅस्म्ललफायर शविागाच्या जोडिीशवषयीिे सशवस्िर िाशंत्रक शवविेि प ढे प्रकरि ७ 
मध्ये केले आहे. 
 
मायक्रोफोनची संवेदनशीलता (Sensitivity) 
 

जो मायक्रोफोि दभर अंिरावरील ध्वशिलहरी झेलभ  िकिो िो मायक्रोफोि अशधक संवदेििील व जो 
कमी प्रमािाि झेलिो ककवा झेलभ  िकि िाही िो मायक्रोफोि त्या मािािे कमी संवदेििील असिो अिी 
सामान्य मािसािी संवदेििीलिेशवषयीिी कल्पिा असिे. परंि  िाशंत्रक दृष्ट्या ह्या कल्पिेम ळे शकत्येकदा 
शदिािभल होण्यािी िक्यिा असिे. ह्यािे कारि म्हिजे एखादा मायक्रोफोि कमी संवदेििील म्हिभि 
गिला असला परंि  अिा मायक्रोफोिमध्ये उत्पन्न झालेल्या शवद्य ि लहरींिे जर प रेिा प्रमािाि प्रवधयि केले 
िर िोि मायक्रोफोि िागंला संवदेििील असल्यासारखा िास होिो. त्या दृष्टीिे मायक्रोफोििी 
संवदेििीलिा (Sensitivity) काही प्रमाििभि िाशंत्रक कसोया वापरूि ठरशवली िरि ह्याबाबिीि अिभक 
मभल्यमापि करिे िक्य होिे. 

 
िाशंत्रक दृष्ट्या मायक्रोफोििी संवदेििीलिा शवशिष्ट व प्रमाशिि ध्वशि दाब लहरींम ळे 

मायक्रोफोिमध्ये ज्या समसमाि शवद्य िलहरी उत्पन्न होिाि त्याचं्या शवद्य िदाबाच्या प्रमािावरूि ठरशवली 
जािे. हा शवद्य िदाब शजिका जास्ि शििका मायक्रोफोि अशधक संवदेििील (Sensitive) समजला जािो. 
साहशजकि, जेव्हा मायक्रोफोि अशधक संवदेििील असिो िेव्हा त्यामध्ये उत्पन्न होिाऱ्या शवद्य िलहरींिे 
त्यामािािे कमी प्रमािाि प्रवधयि केले िरी िालभ  िकिे. वरील शवविेिावरूि ध्वशििंत्रज्ञाच्या लक्षाि येईल 
की, िाशंत्रक दृष्ट्या मायक्रोफोििी संवदेििीलिा ठरशविािा ध्वशिलहरींिी पािळी (Sound level) व 
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मायक्रोफोिमध्ये शिमाि होिाऱ्या शवद्य िलहरींिी पािळी (Electrical level) ह्या दोन्ही गोष्टी जमेस धराव्या 
लागिाि. 

 
शिरशिराळ्या मायक्रोफोन्सच्या संवदेििीलिेिे मोजमाप करण्यासाठी ध्वशिलहरींिी जी प्रमाििभि 

पािळी ठरशवलेली आहे िी “मायक्रोबार” (Microbar) ह्या पशरमािाि व्यक्त केली जािे. “मायक्रोबार” ह्या 
पशरमािािी व्याख्या द्यावयािी झाल्यास असे म्हििा येईल की मायक्रोबार हे दर ििरस सेंटीमीटर 
पृष्ठिागावर पडिाऱ्या ध्वशिलहरींच्या दाबािे “डाइि” (Dyne) ह्या पशरमािाि व्यक्त केलेले प्रमाि असिे. 
मायक्रोफोिमध्ये उत्पन्न होिाऱ्या शवद्य िलहरींिी पािळी “व्होल््स” मध्ये ककवा पयायी “वॅ् स” ह्या 
शवद्य िबलाच्या पशरमािाि व्यक्त केली जािे. 

 
वरील पशरमािापं्रमािे जास्ि संरोधिाच्या मायक्रोफोन्सिी संवदेििीलिा (Sensitivity) “दर 

मायक्रोबारमागे एक व्होल्ट” ही प्रमाििभि संदिय पािळी (Reference level) धरूि व्यक्त करण्यािी प्रथा 
आहे. कमी संरोधिाच्या मायक्रोफोन्सिी संवदेििीलिा “दर १० मायक्रोबारमागे एक शमलीवटॅ” ही 
प्रमाििभि संदिय पािळी धरूि व्यक्त करण्यािी प्रथा आहे. उदाहरिाथय, जास्ि संरोधिाच्या एखाद्या 
मायक्रोफोििी संवदेििीलिा वर उल्लेख केलेल्या संदिय पािळीप्रमािे “दर मायक्रोबारमागे १∙२५ 
शमलीव्होल्ट” अिी व्यक्त केली जाईल व कमी संरोधिाच्या एखाद्या मायक्रोफोििी सवंदेििीलिा “दर १० 
मायक्रोबारमागे ४ शमलीमायक्रोवटॅ” अिी व्यक्त केली जाईल सवयसामान्यपिे मात्र सवंदेििीलिेिा शिदेि 
करिािा िी वरील पद्धिीिे व्यक्त ि करिा “डेसीबले” (Decibel) ह्या पशरमािाि व्यक्त करण्यािी प्रथा 
आहे ह्या पशरमािाप्रमािे जास्ि संरोधिाच्या मायक्रोफोििी संवदेििीलिा वर उल्लेख केल्याप्रमािे “दर 
मायक्रोबारमागे १∙२५ शमलीव्होल्ट” अिी व्यक्त ि करिा शववशक्षि संदिय पािळीच्या म्हिजे “दर मायक्रोबार 
मागे १ व्होल्ट” ह्या संदिय पािळीच्या दृष्टीिे −५८ डेसीबेल व कमी संरोधिाच्या मायक्रोफोििी 
संवदेििीलिा “दर १० मायक्रोबारमागे ४ शमलीमायक्रोवटॅ” अिी व्यक्त ि करिा शववशक्षि संदिय पािळीच्या 
म्हिजे “दर १० मायक्रोबारमागे १ शमलीवटॅ” ह्या संदिय पािळीच्या दृष्टीिे −५४ डेसीबेल अिी व्यक्त केली 
जािे. 

 
संवदेििीलिेशवषयीिे वरील शवविेि केवळ िाशत्त्वक शवविेि ह्या दृष्टीिेि महत्त्वािे आहे 

मायक्रोफोिमध्ये उत्पन्न होिाऱ्या शवद्य िलहरींिे सामान्यिः िरपभर प्रमािाि  प्रवधयि (Amplification) करिे 
िक्य असल्याम ळे अशििय कमी संवदेििीलिा असलेला मायक्रोफोिदेखील कमालीिा संवदेििील 
बिशविा येिो ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेि मायक्रोफोि व त्यािी जोडिी करण्यासाठी शियोशजि 
केलेला असॅ्म्ललफायर शविाग हे दोन्ही घटक एकमेकास ज ळेसे (matching) असिील अिी त्यािंी पभवयिःि 
शिवड केली जाि असल्याम ळे, पभवी उल्लखे केल्याप्रमािे मायक्रोफोिच्या संवदेििीलिेच्या बाबिीि 
व्यवहाराि शविषे अिा काही अडििी शिमाि होि िाहीि. 
 
तीन प्रमुख प्रकारचे मायक्रोफोन्स–रचना आणि कायध 
 

मायक्रोफोिच्या ग िशविषेाशंवषयीच्या वरील सामान्य शवविेिािंिर ध्वशिवधयि आशि शविरि 
व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या िीि प्रम ख प्रकारच्या मायक्रोफोन्सच्या (म स्व्हंग कॉईल, शरबि व 
शक्रस्टल/शसरॅशमक मायक्रोफोन्सच्या) रििा आशि कायाशवषयी शवविेि करण्यास आिा हरकि िाही. 
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मुम्पव्हंर्ग कॉईल मायक्रोफोन (Moving Coil Microphone) 
 

मुम्पव्हंर्ग कॉईल मायक्रोफोनची रचना व कायध — आकृिी ३–९ मध्ये म स्व्हंग कॉईल मायक्रोफोििी 
अंिगयि रििा स्पष्ट करिारे शित्र शदले आहे. 

 
म स्व्हंग कॉईल मायक्रोफोििे कायय शवद्य ि िास्त्रािील शवद्य ि ि ंबकीय प्रवियिाच्या ित्त्वावर 

आधाशरि असिे अिा मायक्रोफोिमध्ये अभ्रक ककवा अल्यभशमिीयमपासभि बिशवलेल्या एका अशििय पािळ 
पडद्याच्या (Diaphragm) एका बाजभवर एक िळी बसशवलेली असिे व ह्या िळीवर एक कॉईल ग ंडाळलेली 
असिे मायक्रोफोिच्या कायम ि ंबकाच्या मध्यविी ि ंबक ध्र वावर ही िळी बसशवलेली असिे व कायम 
ि ंबकािा द सरा ध्र व ह्या िळी िोविी असिो त्याम ळे ि ंबकीय शवकषयरेषा एका ि बंक ध्र वाकडभि द सऱ्या 
ि ंबक ध्र वाकडे जािािा ह्या कॉईलमधभि आरपार जािाि ध्वशिलहरींम ळे जेव्हा मायक्रोफोिच्या पािळ 
पडद्यािे कंपि होऊ लागिे िेव्हा ह्या कॉईलिीही ि ंबकीय के्षत्राि प ढे मागे हालिाल होऊ लागिे व 
त्याम ळे ध्वशिलहरींच्या कमी अशधक दाबाप्रमािे कॉईलमध्ये सभक्ष्म शवद्य िदाब लहरी प्रवर्मिि (induced) 
होिाि. 

 

 
आकृिी ३–९ 

 
मुम्पव्हंर्ग कॉईल मायक्रोफोनचे रु्गिणवशेष (Characteristics) 
 

अगदी कमजोर ध्वशिलहरींिाही योग्य प्रशिसाद शमळावा ह्या उदे्दिािे म स्व्हंग कॉईल 
मायक्रोफोिमध्ये वापरलेला पडदा (Diaphragm) व कॉईल वजिािे अशििय हलकी असिे इष्ट असिे व 
त्या दृष्टीिे कॉईल अगदी बारीक अिा िारेिे काही वढेे ग ंडाळभि ियार केलेली असिे साहशजकि ह्या 
कॉईलिे संरोधि बरेि कमी म्हिजे सवयसामान्यपिे ३० ओहमच्या दरम्याि असिे सवयसामान्य 
अॅस्म्ललफायर शविागाच्या पभवयजोडिी मंडलािे संरोधि (Input impedance) ह्यापेक्षा खभपि जास्ि 
असल्याम ळे म स्व्हंग कॉईल मायक्रोफोििी असॅ्म्ललफायर शविागािी जोडिी करण्यासाठी योग्य व ज ळेसा 
स्टेपअप रॅन्सफॉमयर वापरिे आवश्यक असिे. 
 

ह्या मायक्रोफोिमध्ये शिमाि होिाऱ्या शवद्य िलहरींच्या दाबािी पािळी (Voltage Output) 
एकंदरीि समाधािकारक असिे मायक्रोफोिपासभि ½ िे १½ फभ ट अंिरावरूि संिाषि केल्यास अिा 
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मायक्रोफोिमध्ये स मारे ३०० मायक्रोव्होल्ट िे ३० शमलीव्होल्ट दाबाच्या शवद्य िलहरी शिमाि होिाि 
सवयसामान्यपिे ध्वशिलहरींच्या दर सेकंदास स मारे ५० िे ८००० सायकल्स कंपिसखं्येच्या लहरींिा ह्या 
मायक्रोफोिमध्ये िागंला प्रशिसाद शमळभ िकिो शदिावाही ध्वशिग्रहि पात्रिेच्या दृष्टीिे म स्व्हंग कॉईल 
मायक्रोफोििे बह शदि (Omni-directional) व एकशदि (Uni-directional) ह्या दोन्हीही प्रकारािं 
उत्पादि केले जािे. 

 
म स्व्हंग कॉईल मायक्रोफोन्सिी ककमि माफक प्रमािाि असल्याम ळे आशि शविषे म्हिजे हे 

मायक्रोफोि किखर बिावटीिे असल्यािे ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेि बंशदस्ि (Indoor) ककवा 
ख ल्या (Outdoor) जागी वापर करण्यासाठी देखील अशििय उपय क्त व सोयीस्कर ठरले आहेि. 

 
णरबन मायक्रोफोन (Ribbon Microphone) 

 
णरबन मायक्रोफोनची रचना व कायध— आकृिी ३–१० मध्ये शरबि मायक्रोफोििी अंिगयि रििा 

स्पष्ट करिारी शिते्र दियशवली आहेि. 
 
शरबि मायक्रोफोििे काययही म स्व्हंग कॉईल मायक्रोफोिप्रमािे शवद्य ि ि ंबकीय प्रवियिाच्या 

ित्त्वावरि आधाशरि असिे परंि  ह्या मायक्रोफोििी रििा मात्र म स्व्हंग कॉईल मायक्रोफोिपेक्षा बरीि 
वगेळी असिे शरबि मायक्रोफोिमध्ये दोि जोरदार कायम ि ंबकाच्या उत्तर आशि दशक्षि ध्र वामंध्ये 
अल्य शमशियमिी बिशवलेली एक पािळ शरबि (Ribbon) ककवा फीि बसशवलेली असिे ध्वशिलहरी जेव्हा 
ह्या पािळ शरबिवर आदळिाि िेव्हा शरबि कंप पावभ लागिे व असे कंपि होि असिािा दोि ि ंबक 
ध्र वामंधील ि ंबकीय शवकषय रेषा (Magnetic lines) छेदल्या जािाि व शरबिमध्ये ध्वशिलहरींच्या कमी 
अशधक दाबाप्रमािे शवद्य िदाब लहरी प्रवर्मिि (induced) होिाि. 

 

 
आकृिी ३–१० 
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शरबि मायक्रोफोिमध्ये म स्व्हंग कॉईल मायक्रोफोिप्रमािे पािळ पडदा (diaphragm) ि वापरिा 
वर वियि केल्याप्रमािे शरबि वापरलेली असल्याम ळे शरबििी मागील व प ढील बाजभ ख ली राहािे आशि त्या 
शिवाय ि ंबक ध्र व व शरबि ह्यामध्ये फट ककवा थोडी मोकळी जागा राहािे त्याम ळे शरबि कंप पावभ लागली 
म्हिजे हवा शरबिच्या दोन्ही बाजभंकडे जाऊ िकिे शरबि मायक्रोफोिमध्ये शरबििे कंपि म स्व्हंग कॉईल 
मायक्रोफोिप्रमािे ध्वशि लहरींच्या दाबाम ळे (pressure) होण्याऐवजी ध्वशिलहरींम ळे हवलेा प्राप्त होि 
असलेल्या गिीम ळे (Velocity) शिमाि होि असिे हा ह्या दोि मायक्रोफोन्सच्या कायांमधील महत्त्वािा 
फरक ध्यािाि घेण्याजोगा आहे. 

 
णरबन मायक्रोफोनचे रु्गिणवशेष—शरबि मायक्रोफोिमध्ये वापरली जािारी शरबि म द्दामि पािळ व 

हलक्या वजिािी केलेली असिे व त्याम ळे ध्वशिलहरींच्या अशिद्र ि कंपिसंख्येच्या लहरींम ळे िी सहजिेिे 
कंप पावभ िकिे साहशजकि ध्वशिलहरींच्या अशिद्र ि ककवा उच्च कंपिसंख्येच्या लहरींिा अिा 
मायक्रोफोिमध्ये उत्कृष्ट प्रशिसाद शमळभ िकिो ध्वशिलहरींच्या एकभ ि पटलावरील बऱ्याि शवस्िृि 
टललयािील म्हिजे दर सेकंदास स मारे ६० िे १०,००० सायकल्स कंपिसखं्येच्या लहरींिा शरबि 
मायक्रोफोिमध्ये समसमाि प्रशिसाद (Uniform Response) शमळभ िकि असल्यािे दजेदार 
काययक्रमासंाठी (उदाहरिाथय, संगीिािी बठैक) शरबि मायक्रोफोि अशििय उपय क्त मािला जािो ह्या 
मायक्रोफोििे द सरे वैशिष्ट्य म्हिजे मायक्रोफोिमधील खरखर आवाजािी पािळीही (Noise level) बरीि 
कमी असिे. 

 
शरबि म्हिजे ित्त्विः िारेच्या एकेरी वढे्ासारखे कायय करीि असल्याम ळे शरबि मायक्रोफोििे 

संरोधि (Impedance) १ ओहम पेक्षाही कमी असिे त्याम ळे शरबि मायक्रोफोिसमविे योग्य ज ळविीिा 
मायक्रोफोि रॅन्सफॉमयर (microphone transformer) वापरूि त्यािे संरोधि शिदाि ३० ओहमपयंि िरी 
वाढवाव ेलागिे ह्या रनॅ्सफॉमयरव्यशिशरक्त अॅस्म्ललफायर शविागािी जोडिी करिािा प न्हा द सरा ज ळेसा 
रॅन्सफॉमयर (Matching transformer) सामान्यिः वापरावा लागिो. 

 
शरबि मायक्रोफोिमध्ये उत्पन्न होिाऱ्या शवद्य िदाब लहरी फार सभक्ष्म असिाि मायक्रोफोिपासभि 

सहा फभ ट अंिरावरूि संिाषि करिेवळेी शरबि मायक्रोफोिमध्ये १० मायक्रोव्होल्ट िे ३०० मायक्रोव्होल्ट 
दाबाच्या शवद्य ि लहरी शिमाि होिाि त्या दृष्टीिे म स्व्हंग कॉईल मायक्रोफोिपेक्षा शरबि मायक्रोफोि कमी 
संवदेििील असिो असे म्हिावयास हरकि िाही. 

 
शरबििी मागील व प ढील बाजभ ख ली असल्यािे शरबि मायक्रोफोि शिशदि (Bi-directional) ध्वशि 

ग्रहि पात्रिेिा असिो शरबि मायक्रोफोिमधील शरबि अशििय पािळ व िाजभक असल्यािे एक खास 
खबरदारी घ्यावी लागिे आशि िी म्हिजे मायक्रोफोि समोर बोलिाऱ्या व्यक्तीिे मायक्रोफोिपासभि कमीि 
कमी १ फभ ट िरी अंिर ठेवभि बोलिे इष्ट असिे िाही िर आवाजाि शवकृिी (Distortion) शिमाि होिे ह्याि 
कारिास्िव ख ल्या जागी वापरिािा शरबि मायक्रोफोििे जोरदार वाऱ्यापासभि संरक्षि कराव ेलागिे िसे ि 
केल्यास मायक्रोफोिमधभि वाऱ्यािा घोंगाट जोरदारपिे िर ऐकभ  येऊ लागिोि परंि  प्रसंगी मायक्रोफोििी 
त्याम ळे कायमिी खराबी होण्यािी देखील िक्यिा असिे. 

 
वाऱ्यापासून संरक्षि करण्यासाठी वापरण्याचे आच्छादन (Wind shield)—आकृिी ३–११ (अ) 

मध्ये वाऱ्यापासभि संरक्षि करण्यासाठी मायक्रोफोिवर बसशवल्या जािाऱ्या संरक्षक आच्छादिािा एक 
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प्रकार दियशवला असभि आकृिी ३–११ (ब) मध्ये मायक्रोफोिवर बसशवलेले एक संरक्षक आच्छादि 
दियशवले आहे ह्या आच्छादिाच्या एका प्रकाराि धािभच्या जाळीखाली गविाच्या काड्ा दाबभि असे 
आच्छादि बिशवले जािे हल्ली गविाच्या काड्ाऐंवजी स्पंज वापरला जािो असे संरक्षक आच्छादि 
मायक्रोफोिवर बसशवले म्हिजे वाऱ्याच्या घोंगाटाच्या लहरी मायक्रोफोिमध्ये ि शिरिा त्या बाजभला 
सारल्या जािाि अथाि संरक्षक आच्छादि वापरूिही वाऱ्यािा घोंगाट सवयस्वी वज्यय करिे िक्य होि िाही. 

 

 
आकृिी ३–११ 

 
शरबि मायक्रोफोि इिर मायक्रोफोिपेक्षा बराि िाजभक बिावटीिा असल्यािे ख ल्या जागी उिारिी 

केलेल्या ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेि त्यािा वापर िक्यिो टाळिे इष्ट असिे परंि  बशंदस्ि जागी 
आशि शविषेिः ध्वशि प्रशिप ष्टीिी (Acoustic Feedback) समस्या जेव्हा उग्र असिे िेव्हा शरबि 
मायक्रोफोििा वापर इिर प्रकारच्या मायक्रोफोिपेक्षा खभपि सरस ठरिो शरबि मायक्रोफोिमध्ये ध्वशि 
पटलावरील शिरशिराळ्या कंपिसखं्येच्या एकभ ि सवय लहरींिा समसमाि (Uniform) व उत्कृष्ट प्रशिसाद 
शमळभ िकि असल्यािे संगीि काययक्रमासंाठी हा मायक्रोफोि पभवी उल्लखे केल्याप्रमािे अशििय उपय क्त 
ककबह िा एक अपशरहायय उपकरि मािले जािे. 
 
णक्रस्टल /णसरॅणमक मायक्रोफोन (Crystal/Ceramic microphone)  
 

णक्रस्टल/णसरॅणमक मायक्रोफोन—रचना आणि कायध.—शक्रस्टल ककवा शसरॅशमक मायक्रोफोििी 
काययपद्धिी वर वियि केलेल्या दोन्ही मायक्रोफोन्सपेक्षा सवयस्वी शिन्न आहे. शक्रस्टल मायक्रोफोिमध्ये “दमि 
शवद्य ििक्ती” (Piezo Electricity) शिमाि करील अिा “रोिले सॉल्ट” सारख्या िैसर्मगक स्फशटक 
पदाथांिा ककवा पयायी बशेरयम शटटॅिेट आशि लेड शझरकोिेट शटटॅिेटसारख्या मािव शिर्ममि स्फशटकािंा 
उपयोग केला जािो. अिा स्फशटक पदाथांच्या पािळ प्या शवशिष्ट रीिीिे कापल्या व एकशत्रि जोडभि 
त्या वाकशवल्या, म डपल्या ककवा त्यावर याशंत्रक दाब (Mechanical pressure) शिमाि केला िर अिा 
प्याचं्या दोन्ही बाजभंवर शवद्य िदाब शिमाि होिो. “दमि शवद्य ि िक्ती” च्या ह्या ग िधमािा शक्रस्टल 
ककवा शसरॅशमक मायक्रोफोिमध्ये उपयोग केला जािो. 
 

शक्रस्टल मायक्रोफोिसाठी पभवी रॉिले सॉल्ट ह्या स्फशटक पदाथािा वापर केला जाि असे. हल्ली 
रोिले सॉल्ट ऐवजी शसरॅशमक स्फशटक पदाथांिा उपयोग केला जािो. अिा स्फशटक पदाथािी एक पट्टी 
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वापरण्याऐवजी दोि पािळ स्फशटक प्या एकमेकीस शिकटवभि त्यािंी जोडी वापरली जािे. स्फशटक 
पदाथांच्या अिा जोडप्यािंा इंग्रजीि “बायमॉफय ”(Bimorph) असे म्हििाि. ह्या जोडप्या म डपल्या 
ककवा वाकशवल्या की जोडपट्टीच्या पृष्ठिागावंर शवद्य िदाब शिर्ममिी होिे. आकृिी ३–१२ पाहा. 

 

 
आकृिी ३–१२ 

 
शक्रस्टल/शसरॅशमक मायक्रोफोििे दोि प्रकार प्रिशलि आहेि: (१) पािळ पडद्यािा ककवा 

“डायफॅ्रम”िा (Diaphragm) वापर केलेले मायक्रोफोन्स (२) पडद्यािा वापर ि करिा “साऊंड सेल” िा 
(Sound Cell) वापर केलेले मायक्रोफोन्स. 

 
आकृिी ३–१३ मध्ये पािळ पडद्यािा वापर केलेल्या म्हिजे “डायफॅ्रम” पद्धिीच्या मायक्रोफोििी 

अंिगयि रििा स्पष्ट करिारे शित्र दियशवले आहे. ध्वशिलहरी जेव्हा अिा पािळ पडद्यावर आदळिाि िेव्हा 
हा पडदा कंप पावभ लागिो व त्याम ळे पडद्यािी जोडलेला शक्रस्टल/शसरॅशमक बायमॉफय  कमी जास्ि 
वाकशवला जािो व त्याम ळे त्याच्या बाह्य बाजभंवर ध्वशिलहरींच्या कमी जास्ि दाबाप्रमािे समसमाि 
आकारमािाच्या शवद्य िदाब लहरी शिमाि होिाि. 

 

 
आकृिी ३–१३ 

 
आकृिी ३–१४ मध्ये “साऊंड सेल” पद्धिीच्या शक्रस्टल/शसरॅशमक मायक्रोफोििी मभलिभि अंिगयि 

रििा स्पष्ट करिारे शित्र दियशवले आहे. ह्या मायक्रोफोिच्या रििेि वापरलेल्या “साऊंड सेल” म्हिजे 
वस्ि िः शक्रस्टल/शसरॅशमक बायमॉफय  असिाि. अिा अिेक (सामान्यिः २४) साऊंड सेल्स मायक्रोफोिमध्ये 
वापरलेल्या असिाि. ध्वशिलहरी जेव्हा ह्या साऊंड सेल्सवर आदळिाि िेव्हा ध्वशि लहरींच्या कमी अशधक 
आघािाप्रमािे साऊंड सेल्सवर कमी अशधक प्रमािाि याशंत्रक दाब (Mechanical pressures) शिमाि 
होिाि. साऊंड सेल्ससाठी वापरलेल्या स्फशटक पदाथाच्या दमि शवद्य ििक्तीच्या ग िधमाम ळे 
शक्रस्टल/शसरॅशमक बायमॉफय च्या बाह्य बाजभंवर ध्वशिलहरींसमाि शवद्य िदाब लहरी शिमाि होिाि. 

 
मायक्रोफोिमध्ये वापरलेल्या साऊंड सेल्सपैकी काहींिी जोडिी एकमेकीिी एकसरी (Series) 

पद्धिीिे िर इिर काहींिी जोडिी समान्िर (Parallel) पद्धिीिे केलेली असिे. साऊंड सेल्स स रशक्षि 
राहाव्याि म्हिभि त्यावर पािळ व लवशिक पदाथािे आच्छादि बसशवलेले असिे. साऊंड सेल्स पद्धिीच्या 
मायक्रोफोिमध्ये वर वियि केलेल्या डायफॅ्रम पद्धिीच्या मायक्रोफोिप्रमािे पािळ पडदा (Diaphragm) 
वापरलेला िसल्यािे ह्या मायक्रोफोिमध्ये ध्वशिलहरींिा शमळिारा प्रशिसाद अशधक िागंल्या दजािा 
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असिो. कारि साऊंड सेल्ससाठी वापरलेले शक्रस्टल/शसरॅशमक बायमॉफय  पािळ पडद्यापेक्षा अशधक 
संवदेििील असिाि. 

 

 
आकृिी ३–१४ 

 
णक्रस्टल/णसरॅणमक मायक्रोफोनचे रु्गिणवशेष (Characteristics)  
 

शक्रस्टल/शसरॅशमक मायक्रोफोिमध्ये शक्रस्टलच्या प्यािंी जोडी (Bimorph) वापरलेली 
असल्यािे अिा स्फशटक पदाथांमधभि डी सी प्रवाह (एकाि शदििेे वाहािारा प्रवाह) वाहभ िकि िाही 
साहशजकि शक्रस्टल/शसरॅशमक मायक्रोफोििे संरोधि (Impedance) बरेि जास्ि म्हिजे एक मेगोहम 
ककवा त्याही पेक्षा अशधक असिे. खरोखर म्हिजे शक्रस्टल बायमॉफय  ित्त्विः एखाद्या कंडेन्सरप्रमािे कायय 
करीि असल्यािे शक्रस्टल/शसरॅशमक मायक्रोफोििे संरोधि वस्ि िः कंडेन्सरमध्ये ए सी शवद्य िप्रवाहाला 
शमळिाऱ्या धारिात्मक अवरोधासमाि (Capacitive Reactance) असिे. शक्रस्टल/शसरॅशमक 
मायक्रोफोििी अॅस्म्ललफायर शविागािी जोडिी करिािा असॅ्म्ललफायरच्या पभवयशविाग मंडलािे संरोधि 
(Input impedance) १ मेगोहम ककवा जास्ि प्रमािाि असिे आवश्यक असिे. िाही िर मायक्रोफोिमध्ये 
मंद्रस्वरलहरींिी (Bass Notes) बरीि कपाि होिे. 

 
शक्रस्टल मायक्रोफोििी संवदेििीलिा मात्र खभपि िागंली असिे. मायक्रोफोिपासभि ½िे १½ 

फभ ट अिंरावरूि संिाषि केल्यास मायक्रोफोिमध्ये स मारे १० शमलीव्होल्ट दाबाच्या शवद्य िलहरी शिमाि 
होिाि. त्याम ळे शक्रस्टल मायक्रोफोि वापरलेला असल्यास कमी प्रवधयिािा अॅस्म्ललफायर शविाग वापरिे 
िक्य असिे. 

 
सवयसामान्य बिावटीच्या शक्रस्टल मायक्रोफोिमध्ये ध्वशिलहरींच्या दर सेकंदास स मारे ४० िे 

६००० सायकल्स कंपिसंख्येच्या टललयािंील लहरींिा प्रशिसाद शमळिो, परंि  िो शििकासा समसमाि 
(Uniform) िसिो. त्याम ळे ध्वशि प्रशिप ष्टीिी (Acoustic feedback) समस्या शिमाि होि असेल िर ह्या 
मायक्रोफोििा वापर करिे इष्ट िसिे. शक्रस्टल/शसरॅशमक मायक्रोफोन्सच्या प्रकाराि सामान्यिः बह शदि 
(Omni-directional) ध्वशिग्रहि पात्रिा असलेल्या मायक्रोफोन्सिे उत्पादि केले जािे. 

 
रोिले सॉल्टिा वापर केलेल्या शक्रस्टल मायक्रोफोन्सिी एक मोठी उिीव म्हिजे हविेील 

आद्रयिेिा (Humidity) व िपमािािा (Temperature) त्यावर अशिष्ट पशरिाम होण्यािी िक्यिा असिे. 
वािावरिािे िपमाि ११०° फॅरेिहीट (४३° सेंटीगे्रड) पेक्षा जास्ि असल्यास मायक्रोफोिच्या कायाि बरीि 
अस्स्थरिा शिमाि होण्यािी िक्यिा असिे. हविेील आद्रयिेम ळे मायक्रोफोििी कायमिी खराबी होण्यािा 
संिव असिो. रोिले सॉल्ट ऐवजी हल्ली शसरॅशमक शक्रस्टल वापरले जािाि. शसरॅशमक पदाथांवर हवचे्या 
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िपमािािा ककवा आद्रयिेिा पशरिाम होि िाही. त्याम ळे शसरॅशमक मायक्रोफोन्स रोिले सॉल्ट शक्रस्टल 
मायक्रोफोन्सपेक्षा अशधक पसिं केले जािाि. 
 
मायक्रोफोन्सच्या उत्पादनातील प्रर्गती 
 

गेल्या शकत्येक वषांि मायक्रोफोन्सच्या उत्पादिाि इिकी प्रिंड प्रगिी झाली आहे की, 
मायक्रोफोन्स खरेदी करिािा ग्राहकास आपली शिवड करण्यासाठी आज िरपभर वाव आहे. शदिावाही 
ध्वशिग्रहि पात्रिेच्या दृष्टीिे एकशदि, स्व्दशदि व बह शदि मायक्रोफोन्स, योग्य जागी टागंभि ठेवण्याच्या 
दृष्टीिे सोयीस्कर असे मायक्रोफोन्स, िाटकासाठी स्टेजवर फभ टलाईटपािी ठेविा येण्याजोगे, बोलिे वळेी 
हािाि धरिा येिील अिा लहाि व स टस टीि आकारािे, कोटाच्या कॉलरवर बसशवण्याइिके छोटे, 
मािेिोविी गळ्यास टागंभि ठेविा येिील असे [ह्या मायक्रोफोन्सिा “लव्हेशलयर मायक्रोफोन्स”(Lavalier 
Microphones) म्हििाि] शिरशिराळ्या सजावटीिे, शिरशिराळ्या रंगािें मायक्रोफोन्स आज बाजाराि 
उपलब्ध आहेि. आकृिी ३–१५ व आकृिी ३–१६ मध्ये अिा शिरशिराळ्या प्रकारािंी काही शिवडक शिते्र 
शदली आहेि. 
 

  
 

अ आ 
आकृती ३–१५ 

इ 
 

म स्व्हंग कॉईल मायक्रोफोि 
(एकशदि) 

िाटकाच्या स्टेजवर फभ टलाईट 
जवळ ठेवण्याजोगा म स्व्हंग 

कॉईल मायक्रोफोि (एकशदि) 

हािाि धरण्याजोगा स टस टीि 
लहाि आकारािा म स्व्हंग कॉईल 

मायक्रोफोि (एकशदि) 
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शरबि मायक्रोफोििे प्रकार (शिशदि) 

 
 

शक्रस्टल मायक्रोफोि (बह शदि) हािाि धरण्याजोगा शक्रस्टल मायक्रोफोि 
(बह शदि) 

आकृिी ३–१५ 
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आकृिी ३–१५ 

उंिावर टागंिा येण्याच्या दृष्टीिे सोयीस्कर मायक्रोफोि 
 

 

 

आकृिी ३–१६ 
गळ्यािोविी टागंिा येण्याजोगा “लव्हेशलयर” 

मायक्रोफोि 
कोटाच्या कॉलरवर बसशवण्याजोगा िाण्याच्या 

आकाराइिका छोटा मायक्रोफोि 
 

 
रेणडओ मायक्रोफोन (Radio Microphone) 
 

मायक्रोफोन्सिे बाबिीि एक अत्याध शिक प्रगिी म्हिजे “रेशडओ मायक्रोफोि”. रेशडओ 
मायक्रोफोिसमविे एक छोटा रेशडओ रनॅ्सशमटर व रेशडओ शरसीव्हरही प रशवला जािो. मायक्रोफोििे 
झेललेल्या ध्वशिलहरी रेशडओ रनॅ्सशमटरिफे रेशडओ लहरींच्या स्वरूपाि प्रके्षशपि केल्या जािाि. ह्या 
रेशडओ लहरी रेशडओ शरसीव्हरमध्ये ग्रहि केल्या जािाि व त्यािें श्राव्य शवद्य िलहरींि रूपािंर केल्यािंिर 
त्यािंी अशधक प्रवधयिासाठी ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेिील अॅस्म्ललफायर शविागािी जोडिी 
करण्याि येिे. रेशडओ मायक्रोफोिसाठी जास्ि लाबंीच्या मायक्रोफोि केबल्सिी गरज िसिे. 
मायक्रोफोििी जोडिी छोया रेशडओ रॅन्सशमटरिी केलेली असिे व हा छोटा रेशडओ रॅन्सशमटर कोटाच्या 
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शखिाि सहज ठेविा येिो. त्याम ळे रेशडओ मायक्रोफोि वापरिाऱ्या व्यक्तीस सिागहृािील व्यासपीठावर 
अशिबधंपिे कहडण्याशफरण्यािी म िा राहिे. 
 

मायक्रोफोन्स वापरताना पाळावयाचे काही णनयम व संकेत.—(१) आध शिक मायक्रोफोि हे एक 
अत्यंि काटेकोर बिावटीिे व शिदेशिि मभल्याबरह कभ म बिशवलेले िारी ककमिीिे उपकरि असल्यािे त्यािा 
वापर करिािा बरीि दक्षिा घेिे आवश्यक असिे व त्यािी िीट काळजी व शिगा राखिे महत्त्वािे असिे. 

 
(२) मायक्रोफोिमध्ये उत्पन्न होिाऱ्या शवद्य ि लहरीिा दाब मायक्रोफोि आशि मायक्रोफोिप ढे 

बोलिारी व्यक्ती ह्या दोहोंमधील अिंराच्या वगावर (Square of the distance) अवलंबभि असिो. 
उदाहरिाथय, संिाषि करिारी व्यक्ती जर मायक्रोफोिपासभि २ फभ ट अिंरावर असेल िर मायक्रोफोिमध्ये 
उत्पन्न होिारा शवद्य ि लहरींिा दाब िी व्यक्ती मायक्रोफोिपासभि १ फभ ट अंिरावरूि संिाषि करिािा 
जेवढा असेल त्याच्या ¼ प्रमािाि असिो. त्या दृष्टीिे मायक्रोफोिप ढे संिाषि करिािा काही शकमाि अिंर 
ठेवभि बोलिे आवश्यक असिे. सवयसामान्यपिे म स्व्हंग कॉईल व शक्रस्टल मायक्रोफोिप ढे बोलिािा स मारे 
८ िे ९ इंि अंिर ठेवले पाशहजे. शरबि मायक्रोफोिप ढे बोलिािा मात्र कमीि कमी १ फभ ट अंिर ठेविे 
आवश्यक असिे. 

 
(३) मायक्रोफोििी उिारिी करिािा मायक्रोफोिप ढे बोलिाऱ्या व्यक्तीिा िेहरा श्रोत्यापंासभि 

झाकला जािार िाही अिा िऱ्हेिे मायक्रोफोििी स्थापिा केली पाशहजे. अथाि हा संकेि पाळिािा 
व्यवहाराि बरीि कल्पकिा वापरावी लागिे व शकत्येकदा यिस्वी िडजोड घडवभि आिावी लागिे. 

 
(४) मायक्रोफोििी जेव्हा स्टँडवर उिारिी केलेली असिे िेव्हा मायक्रोफोि स्टँडिी स्टेजवर 

शविाकारि हलवाहलव करिे इष्ट िसिे, िाहीिर त्याम ळे अिावश्यक खडखडाट शिमाि होण्यािा संिव 
असिो. 

 
(५) मायक्रोफोि िालभ  आहे ककवा िाही हे पाहण्यासाठी मायक्रोफोिप ढे फ ं कर मारिे ककवा बोटािंी 

मायक्रोफोिवर शटिक्या मारिे इष्ट िसिे. उत्तम मागय म्हिजे मायक्रोफोि प ढे हािािे ि टकी मारूि िी ऐकभ  
येिे की िाही हे पाहिे. जािकार व्यशक्त व िंत्रज्ञ ह्याि िास्त्रीय मागािा अवलंब करिाि. 

 
मायक्रोफोनच्या उभारिीसाठी वापरले जािारे णवणवर् प्रकारचे स्टॅन्ड—ध्वशिवधयि आशि शविरि 

िंत्रज्ञािे मायक्रोफोन्सिी उिारिी करण्यासाठी शिरशिराळ्या प्रकारिे स्टँड्स, उदाहरिाथय, जशमिीवर 
उिे करावयािे, टेबलावर ठेवण्यािे इत्यादी प्रकारिे स्टँन्ड्स संग्रही ठेवले पाशहजेि, म्हिजे प्रसंगाि रूप 
योग्य स्टँडिी शिवड करूि त्यािंा उपयोग करिा येईल. आकृिी ३–१७ मध्ये शवशवध प्रकारच्या अिा 
मायक्रोफोि स्टँड्सिी शिते्र दियशवली आहेि. 
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आकृिी ३–१७ 

 
मायक्रोफोिसाठी वापरल्या जािाऱ्या स्टँड्सिे जरी शवशवध प्रकार असले िरी त्या सवांमध्ये 

शकत्येक बाबिीि बरेि साम्य आढळिे. जशमिीवर उिारिी करण्याच्या स्टँड्समध्ये (Floor stands) 
स्टँडसाठी जड बैठक, एकाि एक आि बाहेर काढिा येिील असे दोि-िीि गज व वरील बाजभच्या 
गजाच्या टोकावर मायक्रोफोि पक्का बसशवण्यािी सोय केलेली आढळिे. स्टँडिी बठैक मागील पािावरील 
आकृिीि दियशवल्याप्रमािे गोल िबकडीसारखी ककवा पयायी शिपाईसारखी असिे. शििा आकार 
कोििाही असो स्टँडिी बैठक जड व रंुद आकारािी असिे मात्र अत्यावश्यक असिे, िाही िर स्टँडला 
जरा देखील धक्का लागला िरी िो कोलमडभि पडण्यािा संिव असिो व त्याम ळे मायक्रोफोििी ि कसािी 
होण्यािी िक्यिा असिे. शिपाई बठैकीच्या एका रििेि शिच्या पायािंी घडी करिे िक्य असिे. त्याम ळे 
असा स्टँड वजिािे हलका व आिण्यािेण्याच्या दृष्टीिे सोयीस्कर असिो. परंि  बैठकीिे िीि पाय फाकवभि 
स्टँड स्स्थर बसशवण्यासाठी जास्ि जागा व्यापली जािे (आकृिी ३–१८ पहा). 
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आकृिी ३–१८ 

 
मायक्रोफोिच्या सवयसामान्य रििेि स्टँडिे गज एकमेकाि आि बाहेर काढण्यािी सोय असल्यािे 

स्टँडिी उंिी पाशहजे ििी कमी अशधक करिे िक्य असिे. गज आि बाहेर काढल्यािंिर िे स्स्थर व पके्क 
बसशवण्यासाठी शिरशिराळ्या पद्धिी वापरल्या जािाि. ज न्या पद्धिीि ह्यासाठी गजावर स्क्रभ  बसशवलेले 
असि. हे स्क्रभ  घट्ट करूि गज स्स्थर करिा येि असि. परंि  हल्ली गजाच्यावरील बाजभवर एक करग वापरली 
जािे व ही करग शफरवभि आि बाहेर शिघिारा गज करगच्या साहाय्यािे घट्ट करिा येिो. 

 
स्टँडवर मायक्रोफोि बसशवण्यासाठी क्लँप ककवा शिमटा गजाच्या वरील बाजभच्या टोकावर 

बसशवलेला असिो. मायक्रोफोिसमविे असा क्लँप प रशवला जािो व ह्या क्लँपमध्ये शवशिष्ट मायक्रोफोि 
िपखल बसशविा येिो. पयायी योजिेि वरील गजाच्या टोकाच्या बाजभवर आटे पाडलेले असिाि व 
मायक्रोफोिच्या बठैकीच्या िागावर ह्या आयामंध्ये िपखल बसिील असे आटे पाडलेले असिाि व 
त्याम ळे मायक्रोफोि गजावरील आयामंध्ये शफरवभि स्स्थर बसशविा येिो. 
 

 
आकृिी ३–१९ 
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वक्त्यास मायक्रोफोि स्टँडपासभि दभर उिे राहभि बोलिा िर याविे परंि  मायक्रोफोि मात्र 
वक्त्यापासभि कमी अशधक अिंरावर पाशहजे िसा सरकशविा यावा ह्यासाठी स्टँडच्या वरील गजावर आकृिी 
३–१९ मध्ये दियशवल्याप्रमािे हंसाच्या मािेच्या आकारािा (Swan neck or Goose neck) व स्स्प्रगंप्रमािे 
लवशिक असलेला गज बसशवण्यािी सोय करिा येिे. हा लवशिक गज पाशहजे िसा वाकशविा येि 
असल्यािे स्टँड लाबं अंिरावर ठेवभिही मायक्रोफोि मात्र वक्त्यापासभि पाशहजे त्या योग्य अंिरावर 
सरकशविा येिो. 
 

दभर अंिरावर स्टँड ठेवभि फक्त मायक्रोफोि वक्त्याजवळ प ढे-मागे सरकशवण्यासाठी आकृिी ३–
१७ आ आशि ई मध्ये दियशवलेला “बभम स्टँड” (Boom Stand) उपय क्त असिो. अिा स्टँडवर दोि फभ ट 
ककवा अशधक लाबंीिा एक गज आडवा बसशवलेला असिो व ह्या गजाच्या एका टोकावर मायक्रोफोि 
बसशवलेला असिो. हा आडवा गज वक्त्याजवळ प ढे मागे सरकवभि पाशहजे त्या स्स्थिीि घट्ट बसशवण्यािी 
सोय असिे. 
 

 
आकृिी ३–२० 

 
आकृिी ३–२० मध्ये मायक्रोफोिसाठी वापरल्या जािाऱ्या “टेबल स्टँड” िा एक प्रकार दियशवला 

आहे. मायक्रोफोिच्या टेबल स्टँडिे शवशवध प्रकार आज बाजाराि उपलब्ध आहेि. 
 
 

*** 
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प्रकरि ४ 
 

मायक्रोफोन णमक्सर अॅम्प्ललफायर णवभार्ग 
 

पभवी प्रकरि २ मध्ये उल्लेख केल्याप्रमािे मायक्रोफोि शमक्सर शविाग सवयसामान्य ध्वशिवधयि व 
शविरि व्यवस्थेि असॅ्म्ललफायर शविागािाि एक पोट शविाग असल्यािे मायक्रोफोि शमक्सर आशि 
अॅस्म्ललफायर शविागािें िाशंत्रक शवविेि प्रस्ि ि प्रकरिािि करण्यािे योशजले आहे. 
 
मायक्रोफोन णमक्सर णवभार्ग मंडल योजना 
 

आकृिी ४–१ शत्रशवध जोडिीिी सोय असलेल्या मायक्रोफोि शमक्सर शविागािा (Three Channel 
Mixer) मंडल िकािा दियशवला आहे. ह्या शविागाि शमक्सर शविागािी दोि मायक्रोफोन्स व ग्रामोफोि 
शमळभि एकभ ि िीि शिन्न जोडिी करण्यािी सोय केलेली असल्यािे दियशवले आहे. प्रत्येक जोडिीसाठी एक 
स्विंत्र व योग्य ज ळविीिा रॅन्सफॉमयर (Matching transformer) वापरलेला असभि वैयशक्तक जोडिीिा 
आवाज कमी अशधक करण्यासाठी स्विंत्र व्हॉल्यभम कंरोलिी सोय केलेली आहे. प्रत्येक जोडिीिी संबशंधि 
केलेल्या शवद्य ि लहरींिे पभवयप्रवधयि शविागाि (pre-amplifier stage) प्रवधयि घडवभि आिल्यािंिर प्रवर्मधि 
लहरींिी म ख्य असॅ्म्ललफायर शविागाकडे रवािगी होिे. 
 

 
आकृिी ४ – १ 

 
ह्या प स्िकाच्या िवेटी ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या व्हॉल्व्ह व रॅस्न्झस्टर 

अॅस्म्ललफायसयिे मंडल िकाि े िम न्यादाखल शदले आहेि. ह्या मंडल िकािामंध्ये मायक्रोफोि शमक्सर 
शविागाच्या अशधक प्रगि व अशधक प्रिशलि योजिा दियशवल्या आहेि. ह्या शमक्सर योजिामंध्ये दोि 
मायक्रोफोन्स व ग्रामोफोि शमळभि एकभ ि िीि जोडिींिी सोय केलेली असल्यािे दियशवले आहे. व्हॉल्व्ह 
अॅस्म्ललफायरमध्ये मात्र दोिपेक्षा अशधक मायक्रोफोन्स जोडण्यािी सोय केलेली आहे. परंि  ह्या मंडल 
योजिामंध्ये एक महत्त्वािा फरक म्हिजे शमक्सर शविागािी जोडिी केलेल्या प्रत्येक मायक्रोफोिच्या 
शवद्य ि लहरींिे प्रवधयि पभवयप्रवधयि शविागाि (pre-amplifier stage) प्रारंिीि घडवभि आिले जािे व 
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त्यािंिर प्रत्येक जोडिीसाठी वापरलेल्या व्हॉल्यभम कंरोलिफे ह्या शवद्य ि लहरी पाशहजे ििा कमी अशधक 
जोरदार करूि िंिरि त्यािंी म ख्य असॅ्म्ललफायर शविागाकडे रवािगी केली जािे. 

 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापर करण्याच्या दृष्टीिे वर वियि केलेल्या योजिापेंक्षा आकृिी ४–

१ मध्ये दियशवलेली मायक्रोफोि शमक्सर योजिा शििकीिी समाधािकारक समजली जाि िाही. ह्यािे 
कारि म्हिजे मायक्रोफोन्स व ग्रामोफोििी जोडिी प्रथम व्हॉल्यभम कंरोलिी केलेली असल्यािे व्हॉल्यभम 
कंरोलमध्येि शवद्य ि लहरींिी बरीि घट होऊि पभवयप्रवधयि शविागाकडे रवािगी होण्यापभवीि त्या कमजोर 
होिाि. उदाहरिाथय, शववशक्षि जोडिीिील व्हॉल्यभम कंरोलिी मध्यिागी ज ळविी केलेली असेल िर 
शवद्य ि लहरींिी जवळ जवळ ५० टके्क घट होऊि िंिर त्यािंी पभवयप्रवधयि शविागाकडे रवािगी होिे. 
खरोखर म्हिजे मायक्रोफोि शमक्सर शविागािी सबंंशधि केलेल्या शवद्य ि लहरींिे प्रवधयि मायक्रोफोि 
शमक्सर शविागाि अगदी प्रारंिीि होिे अत्यावश्यक असिे. ह्यािे िाशंत्रक कारि म्हिजे प्रत्येक 
अॅस्म्ललफायर शविागाि प्रत्यक्ष व्हॉल्व्हच्या अंिगयि िागािि िैसर्मगक असा खरखराट (Noise) उत्पन्न होि 
असिो आशि िंिरच्या प्रत्येक व्हॉल्व्ह अॅस्म्ललफायरिफे खरखराटाच्या लहरींिे अशधकाअशधक प्रवधयि होि 
जािे. मायक्रोफोि शमक्सर शविागािी सबंंशधि केलेल्या काययक्रमाच्या शवद्य ि लहरींिी (Signal) व प्रत्यक्ष 
व्हॉल्व्हमध्ये शिमाि होिाऱ्या खरखराटाच्या लहरींिी (Noise) अन्योन्य पािळी कोित्या प्रमािाि 
(Signal-to-noise ratio) असावी हा एक फार महत्त्वािा िाशंत्रक शविार असिो. अॅस्म्ललफायर शविागाि 
शिमाि होिाऱ्या खरखराटाच्या लहरींिे प्रमाि काययक्रमाच्या लहरींपेक्षा ि लिात्मक दृष्ट्या िक्य शििके 
कमी असिे इष्ट असिे. िाही िर काययक्रमापेक्षा खरखराटािेि प्राबल्य वाढिे. त्यादृष्टीिे काययक्रमाच्या 
शवद्य ि लहरींिी पािळी शजिकी जास्ि (अथाि शवशिष्ट मयादेपयंि) शििकी िी आवश्यक असिे. त्यादृष्टीिे 
शविार केल्यास आकृिी ४–१ मध्ये दियशवलेल्या मंडलाि पभवयप्रवधयि शविागाकडे रवािगी होण्यापभवी 
व्हॉल्यभम कंरोलमध्ये होिारी काययक्रमाच्या शवद्य ि लहरींिी घट अिाठायीि म्हिावी लागेल. ह्या उलट, 
प स्िकाच्या िवेटी शदलेल्या व वर उल्लेख केलेल्या मडंल िकािामंध्ये दियशवलेल्या योजिेि व्हॉल्यभम 
कंरोलपभवीि काययक्रमाच्या शवद्य ि लहरींिे आवश्यक प्रवधयि घडशविारा पभवयप्रवधयि शविाग (Pre-amplifier 
stage) मायक्रोफोि शमक्सर शविागाच्या प्रारंिीि समाशवष्ट केलेला असल्यािे ही योजिा िाशंत्रक दृष्ट्या 
अशधक समाधािकारक मािली जािे. 

 
मायक्रोफोन णमक्सर णवभार्गातील णनयतं्रक बटने (Control knobs) आणि सॉकेट्स  
 

आकृिी ४–२ मध्ये मायक्रोफोि शमक्सरच्या दियिी िागािे शित्र शदले आहे. मायक्रोफोि शमक्सरिा 
आकार काहीसा बठैा व लाबंट असिो व शियंत्रक बटिे (Control knobs) एका रागेंि बसशवलेली 
असिाि. ह्या बटिावंर मायक्रोफोि िं. १, मायक्रोफोि िं. २, मायक्रोफोि िं. ३ वगैरे सारखी शिदेिक 
अक्षरे स्पष्ट दियशवलेली असिे इष्ट असिे अिी सोय असली म्हिजे कोित्या शववशक्षि मायक्रोफोििे बटि 
शफरशवले आहे िे िात्काळ समजभ िकिे. ह्या बटिावंर एक दियककाटाही असिे आवश्यक असिे. अिा 
कायाच्या साहाय्यािे बटि शकिी प्रमािाि शफरशवले आहे हे िटकि समजभ िकिे. 
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आकृिी ४–२ 

 
मायक्रोफोि व ग्रामोफोि वगैरे उपकरिािंी मायक्रोफोि शमक्सर शविागािी जोडिी करण्यासाठी 

वापरल्या जािाऱ्या सॉकेटस् शकत्येकदा मायक्रोफोि शमक्सर शविागाच्या मागील बाजभवर बसशवलेल्या 
असिाि व ह्या सॉकेटस् मध्ये ललग बसवभि आवश्यक त्या उपकरिािंी जोडिी केली जािे. ललगिी ि कभ ि 
अिावश्यक हालिाल होऊि िो सॉकेटमधभि शिघभि येऊ िये म्हिभि सॉकेटस् प ष्ट्कळदा मायक्रोफोि 
शमक्सरच्या म द्दामि मागील बाजभवर बसशवलेल्या असिाि. 

 
मायक्रोफोन णमक्सरशी उपकरिाचंी जोडिी करण्याच्या सोयी-ताणंत्रक तपशील 
 

मायक्रोफोि शमक्सर शविागािी मायक्रोफोन्स, ग्रामोफोि, टेपरेकॉडयर इत्याशद इिर उपकरिािंी 
जोडिी करण्यािे बाबिीि कोित्या व शकिी सोयी उपलब्ध आहेि ह्या शवषयीिा शविार फार महत्त्वािा 
असिो. 
 

पभवी उल्लेख केल्याप्रमािे सवयसामान्य ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि कमीि कमी दोि 
मायक्रोफोन्स व ग्रामोफोि जोडण्यासाठी मायक्रोफोि शमक्सर शविागामध्ये शिदाि िीि सॉके्सिी सोय 
असिे अत्यावश्यक असिे. परंि  ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिा व्याप जसजसा वाढभ  लागिो िसििी 
िीिपेक्षा अशधक जोडिींसाठी जास्ि सॉके्सिी गरज िासभ लागिे. शमक्सर शविागाि सहा जोडिींच्या 
(Six channels) सॉके्सिी सोय असेल िर ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिी प ष्ट्कळिी काये स रळीिपिे 
पार पाडिा येिाि. 

 
शवशिष्ट मायक्रोफोि शमक्सर शविागािी शिरशिराळे शकिी मायक्रोफोन्स व इिर साधिे जोडिा 

येिील व त्यामंध्ये शिमाि होिाऱ्या शवद्य िलहरींिी पािळी शकिी असावी, त्यािें सरंोधि (Impedance) 
शकिी असाव ेह्या शवषयीिा िाशंत्रक िपिील फार महत्त्वािा असिो. मायक्रोफोि शमक्सर उत्पादकाचं्या 
िाशंत्रक साशहत्याि शदल्या जािाऱ्या अिा िपशिलािा एक मासला प ढे शदला आहे. 

 
“िीि मायक्रोफोन्स ४० शमलीव्होल्ट, जास्ि संरोधिािे (High Impedance); ग्रामोफोि ७० 

शमलीव्होल्ट, जास्ि संरोधिािा शपकअप; जास्ि संरोधिाच्या (High Impedance) इिर साधिािंी जोडिी 
२०० शमलीव्होल्ट”. 

 
सवयसामान्यपिे रेशडओ, ग्रामोफोि व टेपरेकॉडयरिी जोडिी करण्यासाठी जास्ि संरोधिाच्या 

सॉकेटिी सोय उपलब्ध केलेली असिे व ह्या साधिामंध्ये उत्पन्न होिाऱ्या शवद्य िलहरींिी पािळीही 
मायक्रोफोन्सपेक्षा बरीि जास्ि असिे. 
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व्हॉल्व्हिा वापर केलेल्या मायक्रोफोन्स शमक्सर शविागाच्या जोडिी मंडलािे संरोधि सामान्यिः 
जास्ि असिे. अिा शमक्सर शविागािी जास्ि संरोधिाच्या मायक्रोफोि सॉकेटिफे शक्रस्टल मायक्रोफोििी 
सरळ जोडिी करिा येिे. म स्व्हंग कॉईल ककवा शरबि मायक्रोफोन्सिी जोडिी करिािा त्यािें संरोधि 
योग्य प्रमािाि वाढशवण्यासाठी जे ज ळेसे (Matching) रॅन्सफॉमयसय मायक्रोफोि समविे प रशवले जािाि 
त्यािंा वापर करावा लागिो. 

 
रॅस्न्झस्टरािंा वापर केलेल्या मायक्रोफोि शमक्सर शविागामध्ये जोडिी मंडलािे संरोधि 

सामान्यिः कमी ककवा मध्यम प्रिीिे (low or medium) असिे. अिा मायक्रोफोि शमक्सर शविागािे 
बाबिीि संरोधिािी ज ळविी शििकीिी महत्त्वािी िसिे. जास्ि संरोधिािे मायक्रोफोन्स अिा शमक्सर 
शविागाच्या कमी ककवा मध्यम प्रिीच्या संरोधिाच्या सॉकेटिी जोडले िरी उत्तम कायय करिाि. शक्रस्टल 
मायक्रोफोि अिा रॅस्न्झस्टर शमक्सर शविागािी जोडल्यास मात्र त्यािे कायय समाधािकारकपिे होि िाही. 
कारि शमक्सर शविागाच्या त्यामािािे बऱ्याि कमी संरोधिाम ळे मदं्रस्वर लहरींिी (Bass Notes) 
कमालीिी कपाि झाल्यािे आढळभि येिे. 

 
रॅस्न्झस्टर शमक्सर शविागािी कमी ककवा मध्यम संरोधिाच्या मायक्रोफोन्सिी जोडिी करण्यासाठी 

ज ळेसे रनॅ्सफॉमयसय वापरिे अत्यावश्यक असिे. 
 
मायक्रोफोन्स व इिर उपकरिािंी शमक्सर शविागािी जोडिी करिािा परस्पराचं्या संरोधिाचं्या 

ज ळविीिा (Impedance matching) प्रश्ि महत्त्वािा असिो. ह्या शवषयीिे अशधक िाशंत्रक शवविेि प ढे 
प्रकरि ७ मध्ये केलेले आहे. 
 
ध्वणनवर्धन व णवतरि व्यवस्थेत वापरले जािारे अॅम्प्ललफायसध  
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरले जािारे अॅस्म्ललफायसय रेशडओिील अॅस्म्ललफायसय सारखेि 
असिाि. परंि  म ख्य फरक म्हिजे अिा असॅ्म्ललफायसयमध्ये प्रवर्मधि केल्या जािाऱ्या ध्वशिलहरींिी पािळी 
(Volume level) अशधक जास्ि व स्वरधमय  शियंत्रि (Tone Control) अशधक उच्च दजािे असिे. द सरा 
फरक म्हिजे ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि असॅ्म्ललफायर शविागासमविे मायक्रोफोन्स, ग्रामोफोि 
शपकअप, टेपरेकॉडयर, रेशडओ यभिर आशद उपकरिािंी व साधिािंी जोडिी केली जाि असल्यािे रेशडओ 
अॅस्म्ललफायरपेक्षा हे असॅ्म्ललफायसय काहीसे आगळे असिाि. ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरले जािारे 
अॅस्म्ललफायसय दिकट बिावटीिे, शवश्वसिीय कायय देिारे आशि दजेदार उत्पादकािंी बिशवलेले असिे 
आवश्यक असिे. परंि  ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेसाठी ज्यािंा “हाय फायडेशलटी” असॅ्म्ललफायसय 
म्हििाि अिा उच्च दजाच्या अॅस्म्ललफायसयिी मात्र गरज िसिे. 
 

पभवी उल्लखे केल्याप्रमािे ह्या प स्िकाच्या िवेटी ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेि वापरल्या 
जािाऱ्या व्हॉल्व्ह व रसॅ्न्झस्टरािंा वापर केलेल्या अॅस्म्ललफायसयिे सपंभिय मंडल िकाि े(Circuit diagrams) 
िम न्यादाखल जोडले आहेि. ध्वशि िंत्रज्ञािे त्यािंा लक्षपभवयक अभ्यास करावा. 
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अॅम्प्ललफायर णवभार्गाचे णवदु्यतबल 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापर करण्याच्या दृष्टीिे बाजाराि ५ वटॅपासभि १०० वटॅपयंि 
शवद्य िबल हािाळिारे अॅस्म्ललफायसय उपलब्ध आहेि. सवयसामान्य ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेसाठी पभवी 
उल्लेख केल्याप्रमािे ४० वटॅ शवद्य िबलािा असॅ्म्ललफायर प रेसा असिो. ध्वशिलहरींिे जास्िीि जास्ि 
प्रमािाि प्रवधयि होिािा ध्वशि प िरुत्पत्तीि शववशक्षि मयादेपेक्षा जास्ि शवकृिी (Distortion) शिमाि होिे 
इष्ट िसिे. शवकृशििी अिी शववशक्षि मयादा (सामान्यिः शवकृिी ५ टक्क्यापेंक्षा जास्ि िसावी) सािंाळभि 
अॅस्म्ललफायर शविागाि ध्वशिलहरींिे जास्िीि जास्ि शकिी प्रवधयि िक्य होईल त्यावरूि असॅ्म्ललफायर 
शविागािे शवद्य िबल शिदेशिि केले जािे. ह्या शिदेशिि शवद्य िबलापेक्षा जास्ि शवद्य िबल हािाळण्यािा 
प्रसंग आला िर अॅस्म्ललफायरमधभि होिाऱ्या ध्वशिप िरुत्पत्तीच्या शवकृशििे प्रमाि वाढिे. 
 
ध्वणनकंप्रता प्रणतसाद (Frequency Response) 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या असॅ्म्ललफायसयिे बाबिीि ध्वशिपटलावरील 
शिरशिराळ्या कंपिसंख्येच्या लहरींिा शमळिाऱ्या प्रशिसादािा शिदेि कधीकधी केला जािो. पभवी उल्लखे 
केल्याप्रमािे ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि “हाय फायडेशलटी अॅस्म्ललफायसय” प्रमािे ध्वशिपटलावरील 
एकभ ि संपभिय शवस्िृि टललयािंील लहरींिा प्रशिसाद शमळिे आवश्यक िसिे. ककबह िा शकत्येक िज्ज्ञाचं्या 
मिे िर ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या अॅस्म्ललफायसयिे बाबिीि ध्वशिकंप्रिा प्रशिसादािं 
काही संक शििपिा ककवा काहीिी कपाि असिे इष्ट असिे. ह्यािे कारि म्हिजे अशिद्र ि कंपिसखं्येच्या 
ककवा अशि िीि कंपिसंख्येच्या ध्वशिलहरींच्या प िरुत्पत्तीम ळे आवाजाच्या वास्िविेि ककवा 
िैसर्मगकपिामध्ये शविषे फरक पडि िाही. ककबह िा ध्वशिपटलावरील दोन्ही अशिरेकी बाजभंवरील 
ध्वशिलहरींिी कपाि करण्याि फायदाि असिो. ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेि शवशिष्ट स्थळाच्या 
ध्वशि व श्रविसबंंशधि ग िधमाप्रमािे (Acoustics) ककवा अिा स्थळी वापरलेल्या शवशिष्ट प्रकारच्या 
मायक्रोफोिच्या शवशिष्ट ग िशविषेाि सार मंद्रस्वर लहरींच्या (Bass Notes) प िरुत्पत्तीिे आवाजाि 
कमालीिी घरघर (Rumble) शिमाि होण्यािी ककवा उच्च स्वर लहरींच्या (Treble Notes) प िरुत्पत्तीम ळे 
आवाजाि प्रिंड प्रमािाि खरखर (Hiss) शिमाि होण्यािी िक्यिा असिे. अिा प्रकारिी अिावश्यक 
घरघर (Rumble) व खरखर (Hiss) कमी करण्यासाठी टोि कंरोलच्या साहाय्यािे उच्च व मंद्रस्वर 
लहरींिी कपाि करावीि लागिे आशि त्या दृष्टीिे असॅ्म्ललफायरमध्ये शवस्िृि टललयािील ध्वशिलहरींिा जरी 
प्रशिसाद शमळभ िकि असला िरी असा शवस्िृि ध्वशिकंप्रिा प्रशिसाद अंशिमिः एक प्रकारे शिरुपयोगीि 
ठरिो. ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या असॅ्म्ललफायसयिे बाबिीि ध्वशिपटलावरील दर 
सेकंदास ५० िे ७००० सायकल्स कंपिसंख्येच्या टललयािंील लहरींिा जर समसमाि व यथोशिि प्रशिसाद 
शमळि असेल िर िो प रेसा असिो असे म्हिावयास हरकि िाही. 
 
टोन कंरोल्सची सोय 
 

वरील शवविेिाच्या संदिाि टोि कंरोलिी सोय शकिी महत्त्वािी असिे ह्याशवषयी ध्वशि िंत्रज्ञास 
िागंली कल्पिा आलेली असेल. ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या अॅस्म्ललफायरमध्ये 
“बास” व “शरबल” कंरोल अिा दोि वगेळ्या टोि कंरोल्सिी सोय उपलब्ध असिे आवश्यक असिे. 
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एक सामान्य ित्त्व ह्या दृष्टीिे असे म्हिावयास हरकि िाही की, संिाषिाच्या आवाजािील 
स्वच्छपिा व स स्पष्टिा आवाजािील उच्चस्वर लहरींच्या (Treble) प्रमािावर अवलंबभि असिे आशि त्या 
दृष्टीिे मंद्रस्वर (Bass) लहरींिी बास कंरोलच्या साहाय्यािे योग्य व क िलिेिे कपाि केली िर व्यशक्तच्या 
आवाजाच्या स्पष्टपिामध्ये कमालीिी स धारिा घडवभि आििा येिे. 

 
टोि कंरोलच्या साहाय्यािे शिन्न व्यक्तींच्या आवाजाि व्यशक्तगि स धारिा घडवभि आििेही िक्य 

असिे. काही व्यक्तींिा आवाज अशििय ककय ि िर ह्या उलट काही व्यक्तींिा आवाज अशििय घोगरा 
असिो. ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेि आवाजािील हे फरक अशधकि िीव्रिेिे िासिाि. त्यादृष्टीिे 
टोि कंरोलिा वापर करूि व्यशक्तगि आवाजाि योग्य स धारिा घडवभि आििा येिे. टोि कंरोलिा वापर 
करिािा मात्र एक गोष्ट ध्यािाि ठेवली पाशहजे आशि िी म्हिजे व्यशक्तच्या आवाजाि जो शजविंपिा असिो 
िो प्राम ख्यािे उच्च स्वर लहरींवर (Treble) अवलंबभि असल्याम ळे उच्चस्वर लहरींिी वाजवीपेक्षा जास्ि 
कपाि केली िर आवाज शिजीव असल्यासारखा वाटेल. त्यािप्रमािे मदं्र स्वर लहरींिी (Bass) जास्ि 
कपाि केली िरी देखील िी अशिष्ट असिे. मदं्र स्वर लहरींिी वाजवीपेक्षा जास्ि कपाि केल्यास आवाज 
प ळिट आशि प्रत्यक्षाि आहे त्यापेक्षा ककय ि वाटण्यािा सिंव असिो. 

 
व्यशक्तगि आवाजािंील दोषापं्रमािेि, मायक्रोफोिच्या ध्वशिकंप्रिा प्रशिसादािंील उिीवामं ळे 

(उदाहरिाथय, शरबि मायक्रोफोििा आवाज सामान्यिः घोगरा िर म स्व्हंग कॉईल मायक्रोफोििा आवाज 
काहीसा ककय ि वाटिो) ककवा सिागहृाच्या शवशिष्ट ध्वशि व श्रवि संबशंधि ग िधमाम ळे ज्या समस्या शिमाि 
होिाि त्यामध्येही टोि कंरोल्सच्या साहाय्यािे स धारिा घडवभि आििा येिाि. 
 
अॅम्प्ललफायरमर्ील रु्गिरु्गि आवाजाची (Hum) व खरखर आवाजाची (Noise) पातळी 
 

पभवी प्रकरि २ मध्ये उल्लखे केल्याप्रमािे सवयसामान्य अॅस्म्ललफायर शविागामध्ये शवद्य िलहरींिे 
स मारे दिलक्ष पटीिे प्रवधयि होि असल्यािे अॅस्म्ललफायरच्या पभवयप्रवधयि शविागामध्ये अशिसभक्ष्म प्रमािाि 
देखील ग िग ि आवाज (Hum) ककवा खरखर आवाज (Noise) शिमाि झाला िरी त्यािे प्रिंड प्रमािाि 
प्रवधयि होिे. त्यादृष्टीिे अॅस्म्ललफायरच्या पभवय शविागािील शवद्य ि मंडलािील घटकिागावंर हे आवाज 
झेलले ि जाविे ह्यासाठी सरंक्षक आच्छादि (Shield) बसशविे आवश्यक असिे. अॅस्म्ललफायर शविागाि 
अशिच्छिीय ग िग ि आवाज व खरखर आवाज व्हॉल्व्हमध्ये ककवा रनॅ्सफॉमयरमध्ये उत्पन्न होण्यािी अगर 
शववशक्षि घटकिागािंी जमीिीिी जोडिी (Earthing) व्यवस्स्थि ि झाल्याम ळे शिमाि होण्यािी िक्यिा 
असिे. अिा अशिच्छिीय आवाजािंी पािळी कमीि कमी ठेविे इष्ट असल्याम ळे अॅस्म्ललफायर शविागािी 
मंडलरििा कििल्यािे करावी लागिे. िागंल्या दजेदार बिावटीच्या अॅस्म्ललफायरसाठी जी जास्ि ककमि 
द्यावी लागिे त्यािे हेि कारि असिे. 
 

प ष्ट्कळिा अॅस्म्ललफायसयिे बाबिीि असॅ्म्ललफायर िासीसिी जोडिी जमीिीिी केली (Earthing) 
की वरील प्रकारच्या अशिच्छिीय खरखराटािंी पािळी कमी होऊि. असॅ्म्ललफायरिे कायय एकंदरीि बरेि 
स्स्थर व िान्िपिे िालिे असे आढळभि येिे. परंि  जशमिीिी जोडिी करिे सवयि पशरस्स्थिीि िक्य होि 
िसल्यािे िज्ज्ञाचं्या मिे जशमिीिी जोडिी ि करिा देखील ज्या अॅस्म्ललफायरिे कायय खरखराटरशहि व 
िान्िपिे िालिे, िोि अॅस्म्ललफायर ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या कसोटीस उिरि असल्याम ळे 
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त्याचं्यामिे ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेसाठी अिा कसोटीस उिरिाऱ्या उच्च दजाच्या 
अॅस्म्ललफायरिीि शिवड करिे अत्यावश्यक असिे. 
 
अॅम्प्ललफायरसाठी णवदु्यतशक्ती पुरवठा (Power Supply) 
 

सवयसामान्य ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेच्या कायासाठी घरग िी इलेस्क्रक मेन्समधभि 
सामान्यिः प रशवल्या जािाऱ्या २३० व्होल्ट एसी (५० सायकल्स) शवद्य िदाबािा वापर केला जािो. परंि  
ज्या शठकािी असा इलेस्क्रक प रवठा उपलब्ध िसिो (उदाहरिाथय, ख ल्या जागी) अिा जागी ध्वशिवधयि 
आशि शविरि व्यवस्थेिी उिारिी करण्यािा प्रसंग येिो, िेव्हा बॅटरीिा उपयोग करावा लागिो. अिा 
पशरस्स्थिीि अॅस्म्ललफायरमधील व्हॉल्व्ह शफलॅमेंटसाठी ६ व्होल्ट शवद्य िदाबािा प रवठा करिारी बॅटरी 
वापरली जािे व व्हॉल्व्हच्या ललेट व स्क्रीिशग्रडसाठी आवश्यक असलेल्या अशधक उच्च डीसी शवद्य िदाबाच्या 
शिर्ममिीसाठी “व्हायबे्रटर” िा उपयोग केला जािो. 
 

व्हायबे्रटर—रचना आणि कायध—व्हायबे्रटरिे कायय इलेस्क्रक घंटेच्या कायाच्या ित्त्वावर आधाशरि 
असिे व्हायबे्रटरमध्ये शवशिष्ट कालावधीि शववशक्षि गिीिे कंप पावभ िकेल. असा एक कंपकाटा (Vibrating 
reed) वापरलेला असिो व ह्या कंपकायाम ळे बॅटरीच्या शवद्य ि मंडलाि शवशिष्ट कालावधीि एक सारखा 
खंड पडभि व प्रवाहािी शदिा बदलभि शवद्य िमंडलाि एसी शवद्य िदाब शिमाि होईल अिी व्यवस्था केलेली 
असिे. अिा व्हायबे्रटरिा वापर करूि बॅटरीच्या ६ व्होल्ट डीसी शवद्य िदाबािे ६ व्होल्ट एसी शवद्य िदाबाि 
रूपान्िर करिा येिे. व िंिर ह्या शवद्य िदाबािे स्टेपअप रॅन्सफॉमयरच्या साहाय्यािे २०० व्होल्ट एसी 
शवद्य िदाबाि रूपान्िर करिा येिे. मेटल ककवा व्हॉल्व्ह रेस्क्टफायरच्या साहाय्यािे अिा उच्च एसी 
शवद्य िदाबािे उच्च डीसी शवद्य िदाबाि रूपान्िर िंिर करिा येिे. आकृशि ४–३ मध्ये व्हायबे्रटरिी अंिगयि 
रििा किी असिे हे दियशविारे शित्र व सोबि व्हायबे्रटरिे कायय कसे होिे हे दियशवण्यासाठी व्हायबे्रटरिे 
दोि मंडल िकाि ेशदले आहेि. 

 

 
आकृिी ४–३ 
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शफरत्या (Mobile) ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेसाठी हल्ली रॅस्न्झस्टर अॅस्म्ललफायसयिा वापर 
प्रिशलि झाला आहे. ५० वटॅ शवद्य िबलाच्या रसॅ्न्झस्टर अॅस्म्ललफायरिे कायय १२ व्होल्ट शवद्य िदाबािा 
प रवठा करिाऱ्या बॅटरीच्या साहाय्यािे केले जािे व सवयसामान्य पशरस्स्थिीि सरासरी २ अॅस्म्पयर प्रवाहािा 
वापर होिो. 

 
प ष्ट्कळिा शफरत्या ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थामंध्ये इलेस्क्रक मेन्स ककवा बटॅरी ह्यापकैी 

कोित्याही एका शवद्य िप रवठ्यािा वापर करिा येईल अिी सोय असिे. जेव्हा इलेस्क्रक मेन्स प रवठा 
उपलब्ध असिो िेव्हा त्यािा वापर करिा येिो. पयायी, बॅटरीिा उपयोग करिा येिो. बह िेक 
अॅस्म्ललफायसयमध्ये ह्यासाठी अॅस्म्ललफायरिी जोडिी बॅटरीिी ककवा पयायी इलेस्क्रक मेन्स प रवठ्यािी 
करण्यािी खास सोय केलेली असिे. 

 
 

* * * 
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प्रकरि ५ 
 

लाऊडस्पीकसध  
 

अॅस्म्ललफायर शविागामध्ये प्रवर्मधि झालेल्या श्राव्य शवद्य िलहरींिे ध्वशिलहरींमध्ये रूपान्िर 
करण्यासाठी लाऊडस्पीकसयिा उपयोग केला जािो. 

 
गिकाळाि शिरशिराळ्या प्रकारिे लाऊडस्पीकसय वापरले जाि असि. हल्ली कायम ि ंबकािा 

वापर केलेले म स्व्हंग कॉईल लाऊडस्पीकसय ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेि सवयत्र प्रिशलि आहेि. 
 
मुम्पव्हंर्ग कॉईल लाऊडस्पीकरच्या कायामार्गील तत्त्व  
 

एखाद्या िशक्तमाि कायम ि ंबकाच्या ि ंबकीय के्षत्राि एखादी कॉईल स्थाशपि केली व अिा 
कॉईलमधभि िढउिार ककवा बदल होिारा शवद्य िप्रवाह वाहील अिी योजिा केली िर कॉईलिोविी िलि 
ि ंबकीय के्षत्र शिमाि होिे व त्यािी कायम ि ंबकाच्या ि ंबकीय के्षत्रािी प्रशिशक्रया होऊि कॉईलिी ि ंबकीय 
के्षत्राि प ढेमागे हालिाल होऊ लागिे. कॉईलिी जोडिी जर एखाद्या पािळ पडद्यािी (Diaphragm) 
केलेली असेल िर कॉईलच्या द्र ि हालिालीम ळे असा पािळ पडदा कंप पावभ लागिो व पडदा कंप पावभ 
लागला म्हिजे सिोविालच्या हविे ध्वशिलहरी शिमाि होिाि. लाऊडस्पीकरिे कायय ह्या ित्त्वावर 
आधाशरि असिे. 
 
मुम्पव्हंर्ग कॉईल लाऊडस्पीकर—रचना आणि कायध 
 

आकृिी ५–१ मध्ये म स्व्हंग कॉईल लाऊडस्पीकरिी रििा स्पष्ट करिारे छेदशित्र दियशवले आहे. 
 

आकृिीि दाखशवल्याप्रमािे अिा लाऊडस्पीकरमध्ये एक िशक्तमाि कायम ि ंबक (Permanent 
magnet) वापरलेला असिो. ह्या कायम ि बंकाच्या मध्यविी िागावर एका प ठ्ठ्ठ्याच्या िळीवर एक कॉईल 
ग ंडाळभि बसशवलेली असिे. ह्या कॉईलला “व्हाईस कॉईल” म्हििाि. व्हॉईस कॉईल ज्या िागावर 
बसशवलेली असिे िो कायम ि ंबकािा एक ध्र व (Pole) असिो. कायम ि ंबकािा द सरा ध्र व ह्या 
कॉईलिोविी असिो. थोडक्याि म्हिजे व्हॉईस कॉईल कायम ि ंबकाच्या दोि ध्र वाचं्या फ टीमध्ये अधान्िरी 
राहील अिी बसशवलेली असिे आशि त्याम ळे कायम ि ंबकाच्या ि ंबकीय शवकषय रेषा (Magnetic lines) 
एका ि बंक ध्र वाकडभि द सऱ्या ि ंबक ध्र वाकडे जािािा. व्हॉईस कॉईलमधभि आरपार जािाि व्हॉईस 
कॉईलच्या िळीच्या एका बाजभवर शिवट कागदािा िकं्वाकृिी पडदा (Cone) जोडलेला असिो. 
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आकृिी ५–१ 

 
ह्या िकं्वाकृिी पडद्यािी वि यळाकार कडा लाऊडस्पीकरच्या लोखंडी सागंाड्ाला ककवा फे्रमला 

शिकटवभि पक्की बसशवलेली असिे. परंि  ह्या वि यळाकार कडेवर वळ्या (Corrugations) पाडलेल्या 
असल्याम ळे व्हॉईस कॉईल िळीिी जोडलेला पडद्यािा हा िाग प ढेमागे सहजपिे हालभ िकिो. व्हॉईस 
कॉईलिी श्राव्य शवद्य ि लहरी संबंशधि केल्या की ह्या लहरींच्या प्रवाहािील िढउिाराप्रमािे व्हॉईस 
कॉईलिोविी िलि ि ंबकीय के्षत्र शिमाि होिे. ह्या िलि ि बंकीय के्षत्रािी कायम ि ंबकाच्या के्षत्रािी 
प्रशिशक्रया होऊ लागिे त्याम ळे व्हॉईस कॉईल द्र िगिीिे प ढेमागे हालभ  लागिे. व्हॉईस कॉईल हलभ  लागली 
म्हिजे व्हॉईस कॉईल िळीिी जोडलेला िकं्वाकृिी पािळ पडदा (Cone) कंप पावभ लागिो व त्याम ळे 
सिोविालच्या हविे ध्वशिलहरी शिमाि होिाि. ह्या ध्वशिलहरींिा आयाम ककवा शवस्िार (Amplitude) 
आशि त्यािंी कंपिसंख्या (Frequency) ह बेह ब व्हॉईस कॉईलमधभि वाहािाऱ्या श्राव्य शवद्य िलहरींच्या 
आयामाप्रमािे ककवा शवस्िाराप्रमािे व कंपिसंख्येप्रमािे असिे. ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरल्या 
जािाऱ्या लाऊडस्पीकसयच्या िकं्वाकृिी पडद्यािा व्यास सामान्यिः ८ ककवा १० इिं असिो. व्हॉईस कॉईल 
वजिािे हलकी परंि  दिकटही व्हावी ह्यासाठी व्हॉईस कॉईल िळीवर व्हॉईस कॉईल एकेरी थराि 
(Single layer) ग ंडाळलेली असिे आशि त्याम ळे शििे संरोधि साहशजकि जास्ि प्रमािाि िसिे. 
सामान्यिः ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या लाऊडस्पीकसय व्हॉईस कॉईलिे संरोधि ४, 
८ व १६ ओहम असिे व शवद्य िबल (power rating) स मारे ५ वटॅ असिे. श्राव्य शवद्य ि लहरींिे 
ध्वशिलहरींमध्ये रूपान्िर करण्यािे बाबिीि लाऊडस्पीकसयिी काययक्षमिा (Efficiency) मात्र बऱ्याि कमी 
दजािी असिे. साध्या कॅशबिेटमध्ये बसशवलेल्या लाऊडस्पीकसयिी काययक्षमिा स मारे ५ टके्क असिे. 
 
लाऊडस्पीकर बॅफल (Loudspeaker Baffle) 
 

लाऊडस्पीकरच्या िकं्वाकृिी पािळ पडद्यािे (Cone) कंपि होि असिािा पडदा जेव्हा प ढील 
बाजभकडे सरकिो िेव्हा पडद्याच्या प ढील बाजभवर असलेल्या हववेर दाब (Compression) शिमाि होिो 
परंि  पडद्याच्या मागील बाजभवर त्यािवळेी हविे शवरलिा (Rarefaction) शिमाि होिे, कंपि होिािा 
पडदा जेव्हा मागील बाजभकडे सरकिो िेव्हा उलट पशरस्स्थिी शिमाि होिे. पडद्याच्या मागील बाजभकडील 
हववेर दाब शिमाि होिो, परंि  पडद्याच्या प ढील बाजभवर त्याि वळेी शवरलिा शिमाि होिे. पडद्यािे कंपि 
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होिािा हीि पशरस्स्थिी आलटभि पालटभि शिमाि होिे. आकृिी ५–२ पाहा. लाऊडस्पीकसयच्या पडद्याम ळे 
पडद्याच्या दोन्ही बाजभंवरील हविेे कि शविक्त केले जािाि. दाब असलेल्या बाजभवरील हवचे्या किािंी 
द सऱ्या म्हिजे शवरलिा असलेल्या किाचं्या बाजभकडे हालिाल करण्यािी िैसर्मगक प्रवृत्ती असिे, त्याम ळे 
पडद्याच्या कडेवरूि ही हालिाल स रू होऊि दाब व शवरलिा एकमेकाच्या िािास पोषक होिाि. 
लाऊडस्पीकरमधभि होिाऱ्या ध्वशि प िरुत्पत्तीवर ह्यािा अशिष्ट पशरिाम होिो. शविषेिः कमी 
कंपिसखं्येच्या ध्वशिलहरींिी म्हिजे मंद्रस्वरलहरींिी (Bass Notes) प िरुत्पत्ती बरीि कमजोरपिे होऊ 
लागिे. 

 

 
आकृिी ५–२ 

 
वरील अडििीवर उपाय म्हिजे वर वियि केलेल्या लाऊडस्पीकर पडद्याच्या प ढील आशि मागील 

बाजभवर असलेल्या हवचे्या किाचं्या हालिालीिा मागय अशधक लाबंीिा करिे. ह्या मागािी लाबंी योग्य 
प्रमािाि वाढशवली म्हिजे दाब असलेल्या बाजभकडील हवचे्या किािंा शवरलिा असलेल्या बाजभकडे 
पोहोिण्यास शवलंब लागिो व वर वियि केलेला द ष्ट्पशरिाम टाळला जािो. वरील उशद्दष्ट साध्य होण्यासाठी 
लाऊडस्पीकर एका मोठ्या सपाट फळीवर बसशवला जािो व ह्या फळीच्या मध्यिागी लाऊडस्पीकरच्या 
पडद्याच्या आकारािे िोक पाडलेले असिे. ह्या फळीस इंग्रजीि “बफॅल” (Baffle) असे म्हििाि आकृिी 
५–३ पाहा. 

 

 
आकृिी ५–३ 
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“बॅफल” िे अथात् शवशवध प्रकार आहेि. त्यािे आकार जरी शिन्न असले िरी त्यािे कायय वरील 
ित्त्वावरि आधाशरि असिे. लाऊडस्पीकसयसाठी जे सवांच्या पशरियािे असलेले कॅशबिेट वापरले जािे 
(आकृिी २–१० पाहा) िे वस्ि िः “बॅफल” म्हिभिि कायय करिे. शिवाय कॅशबिेटम ळे लाऊडस्पीकरला 
एक प्रकारे संरक्षिही शमळिे. कॅशबिेटच्या अंिगयि िागाि ध्वशिलहरी घ मभ ियेि म्हिभि कॅशबिेटच्या अंिगयि 
िागाि लोकरीिे ककवा फेल्टसारख्या कापडािे अस्िर (Pad) बसशवलेले असिे. पभवी उल्लखे केल्याप्रमािे 
कॅशबिेट लाऊडस्पीकसयिा वापर सामान्यिः बशंदस्ि जागी उिारिी केलेल्या ध्वशिवधयि व शविरि 
व्यवस्थेि (Indoor Installation) केला जािो. ख ल्या जागी ह्या प्रकरिाि प ढे वियि केलेल्या कण्याच्या 
लाऊडस्पीकसयिा (Horn Loudspeakers) वापर केला जािो किा देखील बॅफलिेि कायय करिो. 

 
बंशदस्ि जागी वापरण्याि येिाऱ्या शवशवध प्रकारच्या लाऊडस्पीकसयशवषयी व त्याचं्या 

उपय क्तिेशवषयी शवविेि प ढील काही पशरच्छेदामंध्ये केले आहे :— 
 
बंणदस्त जार्गी वापरण्यात येिारे कॅणबनेट लाऊडस्पीकसध 
 

कभतीवर उंच जार्गी टारं्गता येतील असे कॅणबनेट लाऊडस्पीकसध— आकृिी ५–४ मध्ये कििीवर 
उंि जागी टागंिा येईल असा बंद पेटीि बसशवलेला कॅशबिेट लाऊडस्पीकर दियशवला आहे. ह्या प्रकाराि 
कॅशबिेटिी प ढिी फळी कलिी (Inclined) ठेवलेली असल्यािे दियशवले आहे. ह्या फळीवर कॅशबिेटच्या 
आिील बाजभवर लाऊडस्पीकर बसशवलेला असिो, त्याम ळे आकृिी ५–५ मध्ये दियशवल्याप्रमािे आवाजािे 
श्रोिृसम दायकडे के्षपिा केले जािे. कॅशबिेटच्या प ढील फळीिा आकार कलिा असल्याम ळे इिर साध्या 
कॅशबिेटप्रमािे सवयच्या सवय कॅशबिेट म द्दाम कलिे करूि बसशवण्यािी गरज िसिे. द सऱ्या एक प्रकाराि 
कॅशबिेट कििीच्या कोपऱ्याि टागंभि बसशविा येईल अिा िपखल आकारािे असिे. याम ळे अिा प्रकारिे 
कॅशबिेट कििीच्या कोपऱ्याि अगदी कमी जागा व्यापभि बसशविा येिे. 
 

 

 
आकृिी ५–४ आकृिी ५–५ 

 
आकृिी ५–६ मध्ये कििीवर टागंिा येण्याजोग्या द सऱ्या एका कॅशबिेटिा प्रकार दियशवला आहे. ह्या 

प्रकाराि दोि ८ इंिी व्यासािे लाऊडस्पीकसय कॅशबिेटच्या प ढील बाजभवरील एकमेकींिी कोिाि असलेल्या 
फळ्यावंर बसशवलेले असिाि. त्याम ळे अिा कॅशबिेटच्या दोन्ही बाजभंकडे शवस्िृि के्षत्रावर आवाजािे के्षपि 
करिा येिे. 
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आकृिी ५–६ 

 
आढ्यावर ककवा तक्तपोशीवर बसणवता येण्याजोरे्ग ककवा टारं्गता येण्याजोरे्ग कॅणबनेट लाऊडस्पीकसध 
 

आढयािी ककवा िक्तपोिीिी उंिी कमी असेल िर आढ्ाच्या ककवा िक्तपोिीच्या सपाटीि 
असलेले लाऊडस्पीकसय वापरिा येिाि. अिा लाऊडस्पीकसयिे कॅशबिेट आढ्ाच्या ककवा िक्तपोिीच्या 
आि बसशवलेले असिे व लाऊडस्पीकरच्या प ढील बाजभवर असलेली जाळी आढ्ाच्या ककवा िक्तपोिीच्या 
सपाटीि असिे. आकृिी ५–७ पाहा. ह्या लाऊडस्पीकरिे वैशिष्ट्य म्हिजे कॅशबिेट आढ्ामध्ये बसशवलेले 
असल्यािे त्याच्या दियिी बाजभवर असलेली जाळीि फक्त श्रोत्यािंा शदसिे. िाटक आशि शसिेमागृहाच्या 
बाल्किीमध्ये आढ्ावरील लाऊडस्पीकर कॅशबिेटिी अिी जाळी (Grill) शकत्येकािंी पाशहलेली असेल. 

 

 
आकृिी ५–७ 

 
आकृिी ५–८ मध्ये हंडीच्या आकारािे कॅशबिेट (Bowl type cabinet) दियशवले आहे. इमारिीिी 

िोिा व एकभ ि सजावट जेव्हा महत्त्वािी असिे िेव्हा आढ्ापासभि ककवा िक्तपोिीपासभि योग्य जागी टागंभि 
ठेवण्यासाठी अिा प्रकारिे स ंदर आकारािे लाऊडस्पीकर फार उपय क्त असिाि. आकृिीि दियशवलेल्या 
हंडीमध्ये बसशवलेल्या लाऊडस्पीकरिे िोंड आढ्ाकडे असल्यािे दियशवले आहे. हंडीच्या वरील बाजभवर 
लाऊडस्पीकरिी सामोरी एक ध्वशि परावियक िबकडी (Sound Reflector) बसशवलेली असिे. ह्या 
िबकडीला िास्त्रोक्त पद्धिीिे शवशिष्ट आकार शदलेला असिो. त्याम ळे लाऊडस्पीकरमध्ये शिमाि होिाऱ्या 
ध्वशिलहरींिे सवय समिल (Horizontal) शदिलेा समाि शविरि होिे. हंडीप्रमािे ध्वशि परावियक 
िबकडीही आढ्ावर ककवा िक्तपोिीवर टागंभि बसशविा येिे. 
 

 
आकृिी ५–८ 

 
आकृिी ५–९ मध्ये हंडीच्या आकाराच्या कॅशबिेटिा द सरा प्रकार दियशवला आहे. ह्या प्रकाराि 

हंडीमध्ये बसशवलेल्या लाऊडस्पीकरिे िोंड जशमिीकडे आहे व लाऊडस्पीकरच्या पडद्यासमोर खालील 
बाजभवर ध्वशिपरावियक िबकडी बसशवलेली आहे व त्याम ळे आवाज समिल शदिलेा सवयत्र पसरिो. 
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आकृिी ५–९ 

 
आकृिी ५–१० मध्ये ध्वशिपरावियक िबकडी िसलेली साधी हंडी दियशवली आहे. लाऊडस्पीकरिे 

िोंड खालील बाजभवर आहे. हंडीच्या वरील बाजभवर दियशवलेल्या इलेस्क्रक केबल टर्ममिल बॉक्सिा हंडी 
टागंण्यासाठी उपयोग करिा येिो. एखाद्या लोखंडी पट्टीिा उपयोग करूि हंडी ३० अंिािा कोि करूि 
कििीवर टागंिा येिे. कारखान्याि जेव्हा ख ल्या जागी लाऊडस्पीकरिी उिारिी करावी लागिे िेव्हा अिा 
प्रकारिा हंडीिा लाऊडस्पीकर शविषे उपय क्त असिो. परंि  औद्योशगक कारखान्यामंध्ये अशधक सोयीस्कर 
अिा कॅशबिेट लाऊडस्पीकरिा प्रकार आकृिी ५–११ मध्ये दियशवला आहे. लाऊडस्पीकरसाठी गोलाकार 
कॅशबिेट धािभिे बिशवलेले असिे व िे टांगण्यासाठी कॅशबिेटवर आकृिीि दियशवल्याप्रमािे जोडप्या 
बसशवलेल्या असिाि. सवयसामान्यपिे कायम ि ंबकािा १० इंिी व्यासािा िकं्वाकृशि पडदा वापरलेला 
म स्व्हंग कॉईल लाऊडस्पीकर अिा कॅशबिेटमध्ये बसशवला जािो. गोंगाट गलबल्यािी पािळी त्या मािािे 
फार जास्ि प्रमािाि िसिे अिा मोठमोठ्या शवक्रीकेन्द्रामंध्ये, मालसाठे केलेल्या कोठारामंध्ये ककवा 
गोदामामंध्ये अिा प्रकारिा लाऊडस्पीकर शविषे उपय क्त असिो. 
 

 

 
आकृिी ५–१० आकृिी ५–११ 

 
कण्याचा वापर केलेले लाऊडस्पीकसध (Horn Loudspeakers) 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि कण्यांिा (Horns) वापर केलेले लाऊडस्पीकसयही बरेि प्रिशलि 
आहेि कण्याच्या लाऊडस्पीकरिा उपयोग शविषेेकरूि ख ल्या जागेवरील काययक्रमासंाठी आशि म ख्यिः 
जेव्हा एका शववशक्षि शदििेे ध्वशिके्षपि (Sound projection) करावयािे असिे िेव्हा केला जािो. आकृिी 
५–१२ मध्ये कण्याच्या लाऊडस्पीकरिे दोि प्रकार दियशवले आहेि. 
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आकृिी ५–१२ 

 
“ड्रायव्हर युणनट” ककवा “पे्रशर युणनट”— कण्याबरोबर ज्या लाऊडस्पीकरिी जोडिी केली जािे 

त्यास “ड्रायव्हर य शिट” ककवा “पे्रिर य शिट” असे म्हििाि. अिा पे्रिर य शिटिे शित्र आकृिी ५–१३ मध्ये 
दियशवले आहे. “पे्रिर य शिट” वर किा जोडला म्हिजे कण्यािा लाऊडस्पीकर (Horn Loudspeaker) 
ियार होिो. पे्रिर य शिटिी जोडलेल्या कण्यािे शित्र आकृिीि पे्रिर य शिट समविे दियशवले आहे. 
कण्याच्या शिम ळत्या िोंडािा व्यास सामान्यिः ¾ इंि असिो. पे्रिर य शिटिे काययही म स्व्हंग कॉईल 
लाऊडस्पीकरसारखेि असिे परंि  शिवट कागदाच्या पािळ पडद्याऐवजी पे्रिर य शिटमध्ये अंिगोल 
आकारािा “ड्भरॅल्यभशमि” िा (किखर अॅल्यभशमशियम शमश्र धािभिा) पािळ पडदा वापरला जािो. ह्या 
पडद्याच्या कंपिाम ळे शिमाि होिाऱ्या ध्वशिलहरी कण्याच्या शिम ळत्या िोंडाम ळे संक शिि जागी बशंदस्ि 
केल्या जािाि व इिस्ििः शवस्फाशरि ि होिा कण्यािफे केस्न्द्रि होऊि एका शदििेे के्षशपि केल्या जािाि. 
कण्याम ळे ध्वशिलहरी प्रवर्मधि होि िाहीि हे लक्षाि घेण्यासारखे आहे. कण्याच्या साहाय्यािे फक्त 
ध्वशिलहरींिी िशक्त एकवटली जाऊि त्यािें शवशिष्ट शदिलेा के्षपि करिा येिे. त्याम ळे साध्या 
लाऊडस्पीकरपेक्षा किा अशधक काययक्षम (Efficient) असिो. शिवाय कण्याच्या साहाय्यािे शवद्य ििशक्तिे 
ध्वशिलहरींमध्ये रूपान्िर अशधक काययक्षमिेिे होऊ िकि असल्याम ळे कण्याम ळे स मारे २५ िे ३५ टके्क 
काययक्षमिा (Efficiency) साध्य होऊ िकिे. परंि  कण्यामध्ये मंद्रस्वरलहरींिी (Bass Notes) यथोशिि 
प िरुत्पत्ती होण्यासाठी कण्यािी लाबंी बरीि जास्ि असावी लागिे. म्हिभि शकत्येक फभ ट लाबंीिे किे 
वापरिे आवश्यक असिे. परंि  जास्ि लाबंीच्या कण्यांिा वापर करिे सोयीिे िसल्यािे ध्वशिवधयि व 
शविरि व्यवस्थेि ज्यािंा “शरएन्रन्ट हॉियस्” (Re-entrant Horns) ककवा “शरफ्लेक्स हॉियस्” (Reflex 
Horns) म्हििाि असे किे वापरले जािाि. आकृिी ५–१४ मध्ये अिा कण्यािे बाह्य स्वरूप व सोबिि 
अिा कण्यािी िाशत्त्वक अंिगयि रििा स्पष्ट करिारे शित्र दियशवले आहे. हा किा म्हिजे ित्त्विः एखादा 
किा जिभ काय आिल्या आि वळवलेला असावा अिा स्वरूपािा असल्याम ळे ध्वशिलहरींच्या दृष्टीिे 
कण्यािी एकभ ि लाबंी पशरिामी कायम राहभि प्रत्यक्षाि मात्र िी जवळ-जवळ एक िृिीयािं होिे असे 
म्हिावयास हरकि िाही. 
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आकृिी ५–१३ आकृिी ५–१४ 
 

कण्यामधभि ध्वशिलहरींिी योग्य प्रगिी व शवस्िार होण्यासाठी कण्याच्या शिम ळत्या िोंडापासभि 
कण्यािा क्रमिः वाढ होिारा गोलाकार शवस्िार एका शवशिष्ट आकारािा असिे इष्ट असिे. ज्या कण्याि 
बाह्य गोलाकार शवस्िारािा व्यास कण्याच्या लाबंीच्या समाि अंिरावर द लपटीिे वाढिो अिा रििेिा किा 
ध्वशिके्षपि व ध्वशि शवस्िाराच्या दृशष्टिे आदिय समजला जािो. अिा कण्यास इंग्रजीि “एक्स्पोिेस्न्िअल 
हॉिय” (Exponential Horn) असे म्हििाि. आकृिी ५–१५ मध्ये अिा कण्यािे एक शित्र दियशवले आहे. 
आकृिीि दियशवल्याप्रमािे कण्याच्या शिम ळत्या िोंडािा व्यास ¾ इंि आहे व प्रत्येक ४ इंि अंिराि 
कण्यािा बाह्य गोलाकार शवस्िारािा व्यास द लपटीिे वाढिो. उदाहरिाथय १ १½”, ३”, ६”,१२” वगैरे. 
एखाद्या गोष्टीिी वृशद्ध ककवा क्षय होिािा िी िैसर्मगकपिे व अशवरोधपिे जेव्हा होिे िेव्हा िी “घािाकं 
शियमा” प्रमािे (Exponential law) होि असिे. उदाहरिाथय एखाद्या गोष्टीिी वृशद्ध ही “क्ष” ह्या 
कालावधीि िी पभवीपेक्षा द लपटीिे, त्या िंिरच्या द सऱ्या “क्ष” ह्या कालावधीि त्यापेक्षा द लपटीिे व ह्याि 
शियमाप्रमािे प ढील प्रत्येक “क्ष” ह्या कालावधीि द लपटीिे वाढि असेल िर शििी वृशद्ध घािाकं 
शियमाप्रमािे होि आहे असे म्हििा येईल. वरील उदाहरिाि कण्याच्या बाह्य गोलाकार शवस्िारािा व्यास 
शवशिष्ट कालावधीि (ध्वशि लहरींिा ४” लाबंीवर प्रवास करण्यास जेवढा कालावशध लागिो िेवढ्ा 
कालावधीि) द लपटीिे वाढि असल्यािे अिा शवशिष्ट आकाराच्या कण्यास इंग्रजीि “एक्स्पोिेस्न्िअल हॉिय” 
असे म्हििाि. 

 
आकृिी ५–१६ मध्ये एकाि ड्रायव्हर य शिटिा वापर करूि दोि शवरूद्ध शदिलेा बसशवलेल्या 

शरएन्रन्ट हॉियिा प्रकार दियशवला आहे. दोि बाजभंकडे लाबं अंिरावर ध्वशिके्षपि करण्यासाठी असा 
लाऊडस्पीकर उपय क्त असिो. रेल्व ेललॅटफॉमयवर ककवा ित्समाि स्थळावंर घोषिा व शिवदेिे करण्यासाठी 
वापरण्याि येिारे असे लाऊडस्पीकसय सवांच्या पशरियािे आहेि. 

 
आकृिी ५–१६ 
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आकृिी ५–१७ मध्ये बऱ्याि जोरदार पािळीवरूि शवशिष्ट शदििेे ध्वशिके्षपि करण्यासाठी वापरल्या 
जािाऱ्या कण्यांच्या लाऊडस्पीकरिा एक खास प्रकार दियशवला आहे. ख ल्या मदैािाि आशि शविषेिः 
श्रोिृसम दाय जेव्हा लाऊडस्पीकरपासभि बऱ्याि दभर अंिरावर असिो िेव्हा असा लाऊडस्पीकर अशििय 
उपय क्त असिो. कारि त्याच्या साहाय्यािे बऱ्याि अंिरावर देखील ध्वशिलहरी स्वच्छ व स्पष्टपिे ऐकभ  येऊ 
िकिाि. ह्या प्रकाराि सहा वगेळे शरएन्रन्ट हॉिय लाऊडस्पीकसय एका १½फभ ट व्यासाच्या घंटेच्या 
आकाराच्या पात्राि बसशवलेले असिाि व ह्या सवय लाऊडस्पीकसयिे एकभ ि शवद्य िबल १२० वटॅपयंि असिे. 
लाऊडस्पीकसयिी रििा किखर बिावटीिी असल्याम ळे ख ल्या जागी वापरण्यास असे लाऊडस्पीकसय 
सोयीस्कर असिाि. ह्या लाऊडस्पीकसयमध्ये ध्वशिपटलावरील दर सेकंदास १२५ िे ७००० सायकल्स 
कंपिसखं्येच्या ध्वशिलहरींिा यथोशिि प्रशिसाद शमळभ िकिो. लाऊडस्पीकसयिे घंटेसारखे पात्र रायपॉड 
स्टॅन्डवर (शिपायी) उिे केलेले असिे. स्टॅन्डिी उंिी काही प्रमािाि कमी अशधक करिा येिे. शिवाय 
घंटेिे िोंड समिल (Horizontal) शदििेे ३६० अंिाच्या कोिािभि शफरशविा येिे व ऊध्वय (Vertical) 
शदिकेडे त्याला १२० अंिाच्या कोिापयंि कलाटिी देिा येिे. 

 

 
आकृिी ५–१७ 

 
लाऊडस्पीकर स्तंभ (Column Loudspeakers) 
 

पभवी आकृिी २–१२ मध्ये लाऊडस्पीकर स्िंिािे शित्र शदलेले आहेि. आकृिी ५–१८ मध्ये 
लाऊडस्पीकर स्िंिािी रििा व स्िंिाि वापरलेल्या लाऊडस्पीकसयच्या जोडिीिी शिते्र शदली आहेि. 
सवयसामान्यपिे लाऊडस्पीकर स्िंिािील लाऊडस्पीकसयिी जोडिी समान्िर ककवा एकसरी-समान्िर 
अिी शमश्र जोडिी केली जािे. ह्यासाठी सामान्यिः १० िे १६ इंिी व्यासािे लाऊडस्पीकसय वापरले जािाि 
व त्यामधभि मंद्रस्वरािंी (Bass Notes) प िरुत्पत्ती यथोशििपिे होऊ िकिे. उच्च स्वरलहरींच्या 
प िरुत्पत्तीसाठी शकत्येकदा आकृिी ५–१८ मध्ये दियशवल्याप्रमािे लहाि व्यासाच्या लाऊडस्पीकसयिा 
वगेळा स्िंि वापरलेला असिो. 
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आकृिी ५–१८ 

 
स्िंि रििेिा मोठा फायदा म्हिजे सवय लाऊडस्पीकसयमधभि के्षशपि होिाऱ्या ध्वशिलहरींिे एका 

शवशिष्ट पािळीि केन्द्रीकरि होिे व ध्वशिलहरींिा झोि (Beam) शिमाि होऊि इिर शदिािंा त्या 
शवस्फाशरि होि िाहीि. आकृिी ५–१९ मध्ये स्िंिािफे के्षशपि होिाऱ्या ध्वशिलहरींच्या केन्द्रीकरिािी 
शक्रया किी घडिे हे दियशवले असभि आकृिी ५–२० मध्ये स्िंिािभि के्षशपि होिाऱ्या ध्वशिच्या झोिािे 
आकारमाि कसे असिे ह्यािे काल्पशिक शित्र दियशवले आहे. 

 

 
आकृिी ५–१९ 

 
स्िंिािभि के्षपि केल्या जािाऱ्या झोिािी वरील व खालील बाजभ सपाट असल्याम ळे प ढे प्रकरि ८ 

मध्ये शवविेि केल्याप्रमािे ध्वशिशििादािी (Reverberation) समस्या सोडशवण्यासाठी लाऊडस्पीकर स्िंि 
अशििय उपय क्त झाले आहेि. लाऊडस्पीकर स्िंिािील शिरशिराळ्या लाऊडस्पीकसयिफे के्षशपि होिाऱ्या 
ध्वशिलहरी आकृिी ५–१९ मध्ये शित्रि केल्याप्रमािे एकमेकीस पभरक होऊि केस्न्द्रि होि असल्याम ळे 
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त्यािंी िीव्रिा (Intensity) बरीि वाढिे व त्याम ळे त्याचं्या व्यापिृीिे के्षत्रही बरेि शवस्िृि असिे. अिा 
केस्न्द्रि ध्वशिलहरी स्िंिापासभि दभर अंिरावर देखील स्वच्छ व स स्पष्टपिे ऐकभ  येऊ िकिाि. ह्यािी प्रिीशि 
म्हिजे लाऊडस्पीकर स्िंिापासभि आपि अशधकाशधक दभर अंिरावर जाऊ लागलो िरी एकेरी 
लाऊडस्पीकरप्रमािे त्यामधभि ऐकभ  येिाऱ्या आवाजािी िीव्रिा कमी ि होिा काही मयादेपयंि म्हिजे 
स्िंिाच्या व्यापृिीिे के्षत्र ओलाडेंपयंि िी समाि राहाि असल्यािे आढळभि येिे. लाऊडस्पीकर स्िंिाच्या 
ह्या वैशिष्ट्यािा खास उपयोग प ढे प्रकरि ८ मध्ये शवविेि केल्याप्रमािे “कालमािाि पडिाऱ्या अंिरा” िी 
(Time lag) समस्या सोडशवण्यासाठी करिा येिो. 

 

 
आकृिी ५–२० 

 
 

*** 
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प्रकरि ६ 
 

ध्वणनवर्धन व णवतरि व्यवस्थेतील इतर उपकरिे व सार्नसामग्री 
 
मायक्रोफोन्स, मायक्रोफोि शमक्सर, अॅस्म्ललफायर आशि लाऊडस्पीकर ह्या ध्वशिवधयि आशि 

शविरि व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या म ख्य घटकािें िाशंत्रक शवविेि प्रकरि ३, ४, ५ मध्ये केलेले आहे. 
ह्या प्रकरिािं ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या इिर उपकरिाशंवषयीिी व 
साधिसामग्रीशवषयीिी अशधक िाशंत्रक माशहिी शदलेली असल्यािे ध्वशििंत्रज्ञास ध्वशिवधयि व शविरि 
व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या एकभ ि सवय घटकािंी सपंभिय िाशंत्रक माशहिी होईल. 
 
ग्रामोफोन 
 

एका शठकािाहभि द सऱ्या शठकािी सहजिेिे िे-आि करिा येईल असे “पोटेबल ग्रामोफोि” हल्ली 
बाजाराि उपलब्ध आहेि. ध्वशिम शद्रि संगीिािा काययक्रम सादर करण्यासाठी ध्वशििंत्रज्ञािे असा एक 
पोटेबल ग्रामोफोि अवश्य संग्रही ठेवला पाशहजे. असा ग्रामोफोि मजबभि बिावटीिा िर असावाि परंि  
एका शठकािाहभि द सऱ्या शठकािी िेण्या-आिण्याच्या दृष्टीिे िो वजिािे हलका व स टस टीिही असला 
पाशहजे. दर शमशिटाला ७८ फेरे, ४५ फेरे ककवा ३३⅓ फेरे ह्या शत्रशवध गिीवर म शद्रि केलेल्या ग्रामोफोि 
रेकॉडयस् हल्ली सामान्यिः उपलब्ध असल्यािे शत्रशवध दजािा गिीवर शफरिाऱ्या टियटेबलािी सोय 
असलेला ग्रामोफोि असिे आवश्यक असिे. टियटेबल १० इंिी व्यासािे असाव.े ध्वशिवधयि व शविरि 
व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या ग्रामोफोिसाठी उच्च शसरॅशमक शपकअप हल्ली प्रिशलि आहे. 
 
रेणडओ कायधक्रमाचें ध्वणनके्षपि करण्याची सोय 
 

वरील कायासाठी ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि रेशडओिे दोि प्रकार वापरले जािाि. (१) ज्या 
रेशडओमध्ये ऑशडओ शविाग समाशवष्ट केलेला िसिो असा म्हिजे फक्त “रेशडओ यभिर” (Radio Tuner) 
(२) ऑशडओ शविागासशहि असलेला संपभिय रेशडओ. ह्या दोन्ही प्रकारािंी बाधंिी-जोडिी हल्ली सामान्य 
रेशडओमध्ये सवयत्र प्रिशलि असलेल्या “स परशहटरोडाइि” ित्त्वावर केलेली असिे. दोन्हीही प्रकारािं 
रेशडओ स्टेििािंी िीक्ष्ि ज ळविी स लििेिे करिा यावी ह्यासाठी “मशॅजक आय” ककवा ित्समाि कोित्या 
िा कोित्या िरी प्रकारच्या यभकिग इ ंशडकेटरिी सोय मात्र आवश्यक असिे. ध्वशिवधयि व शविरि 
व्यवस्थेि आवाजािे त्यामािािे बऱ्याि प्रमािाि प्रवधयि केले जाि असल्यािे एक अत्यंि महत्त्वािी गोष्ट 
म्हिजे दोन्हीही प्रकारािं ग िग ि आवाज (Hum) ककवा इिर शवद्य ि खरखराटािी (Noise) उत्पशत्त होिे 
इष्ट िसिे. वर उल्लेख केलेल्या “रेशडओ यभिर” िी ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या 
अॅस्म्ललफायर शविागािी जोडिी करण्याकरिा सवयसामान्य असॅ्म्ललफायरमध्ये “रेशडओ यभिर सॉकेट” िी 
सोय उपलब्ध असिे. ऑशडओ शविागासह सपंभिय रेशडओ जेव्हा वापरला जािो िेव्हा मात्र अिा रेशडओिील 
आऊटप ट रॅन्सफॉमयरच्या सेकंडरी कॉईलच्या संरोधिािी योग्य ज ळविी होईल अिा खास जोडिीच्या 
सॉकेटिी सोय असॅ्म्ललफायरमध्ये असिे आवश्यक असिे. 
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टेपरेकॉडधर 
 

पभवी प्रकरि २ मध्ये उल्लेख केल्याप्रमािे ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि टेपवर म शद्रि केलेल्या 
काययक्रमािें के्षपि करण्यािे प्रसंग कधी कधी येिाि. टेपवर म द्रि करण्यासाठी दजेदार बिावटीिा 
टेपरेकॉडयर वापरिे आवश्यक असिे आशि त्यादृष्टीिे व्यावसाशयक के्षत्राि वापरल्या जािाऱ्या टेपरेकॉडयरिा 
(professional type tape-recorder) वापर ह्या कायासाठी उपय क्त होिो. ह्यािे कारि म्हिजे ध्वशिवधयि 
व शविरि कायासाठी टेपवरील म द्रि उत्कृष्ट दजािे असिे महत्त्वािे असिे. त्यामध्ये जर काही उिीवा 
असिील िर ध्वशिवधयि व शविरि कायाि त्या अशधकि प्रकषािे अि िवास येिाि. 
 

टेपवरील म द्रि के्षशपि करिािा टेपरेकॉडयरिी जोडिी मायक्रोफोि शमक्सर शविागािी करण्यािी 
सोय केलेली असिे. संिाषिाच्या काययक्रमासंाठी टेपिी दर सेकंदास ३¾ इंि (९·५ सें.मी) गिी उत्कृष्ट 
असिे. संगीि काययक्रमासंाठी जास्ि द्र िगशि वापरावी लागिे. टेपवरील म द्रिािे के्षपि करिािा 
टेपरेकॉडयरच्या व्हॉल्यभम कंरोलिी िो शफरवभि शकिी प्रमािाि ज ळविी करावी हे प्रयोगािंीि ठरशविा येिे. 
टेपवरील म द्रि के्षशपि करिेवळेी जर ग िग ि आवाज (Hum) ऐकभ  येि असेल िर असॅ्म्ललफायर 
शविागािील टोि कंरोलच्या साहाय्यािे मंद्र स्वरािंी कपाि (Bass Cut) करूि हा दोष कधी कधी 
घालशविा येिो. आवाजाि खरखराट (Noise) असेल िर उच्च स्वरािंी कपाि (Treble Cut) करूि 
खरखराट कमी करिा येिो. 
 
मायक्रोफोन केबल 
 

मायक्रोफोन केबलचे रु्गिर्मध—पभवी प्रकरि २ मध्ये मायक्रोफोि केबलच्या रििेशवषयी 
सवयसामान्य माशहिी शदली आहे. केबलच्या रििेि केबलमधील प्रवाहवाहक िारेिोविी/िारािंोविी रबर, 
रेिीम ह्यासारख्या शवद्य िशवरोधक पदाथांिे आवरि असिे व अिा रबराच्या ककवा रेिमाच्या आवरिािोविी 
केबलिे शिलखिी आच्छादि (Shield) बसशवलेले असल्यािे प्रवाहवाहक िार व शिलखिी आच्छादि 
ह्यामंध्ये बऱ्याि प्रमािाि धारििक्ती (Capacitance) शिमाि होिे आशि मायक्रोफोििी अिा केबलिी 
जोडिी केली म्हिजे ही धारििक्ती मायक्रोफोििी समािंर पद्धिीिे (in parallel) काययवाही होिे. 
केबलिी लाबंी शजिकी जास्ि शििकी ही धारििक्ती अशधक असिे. शवद्य ििास्त्रािील शियमाप्रमािे 
िारेमधभि वाहिाऱ्या ए.सी. प्रवाहाला धारििक्तीम ळे शमळिारा धारिात्मक अवरोध (Capacitive 
reactance) ए.सी. शवद्य िप्रवाहाच्या कंपिसंख्येच्या व्यस्ि प्रमािाि असिो. ह्यािा अथय सामान्य िब्दाि 
द्यावयािा झाल्यास असे म्हििा येईल की ए.सी. प्रवाहािी कंपिसंख्या शजिकी अशधकाशधक वाढवावी 
शििका धारििक्तीम ळे प्रवाहाला शमळिारा धारिात्मक अवरोध अशधकाशधक कमी होिो व ह्याउलट, 
ए.सी. प्रवाहािी कंपिसंख्या शजिकी अशधकाशधक कमी करावी शििका धारिात्मक अवरोध अशधकाशधक 
वाढिो. सहाशजकि मायक्रोफोिमध्ये शिमाि होिाऱ्या शवद्य िलहरींिी कंपिसंख्या जेव्हा बरीि द्र ि असिे 
िेव्हा अिा द्र ि कंपिसंख्येच्या (High frequency) लहरींिा वर उल्लखे केलेल्या धारििक्तीम ळे केबलिफे 
एक स लि उपमागय शमळिो. शिवाय केबलच्या शिलखिी आच्छादिािी सामान्यिः जशमिीिी जोडिी 
केलेली असल्यािे अिा द्र ि कंपिसंख्येच्या लहरींिा अपव्यय (Loss) होऊि ध्वशिप िरुत्पत्तीि त्याम ळे 
अस्पष्टपिा उत्पन्न होिो. 
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केबलिा द सरा एक ग िधमय म्हिजे केबलमध्ये वापरलेल्या प्रवाहवाहकिारेिा शवरोध 
(Resistance) केबलच्या िारेिी लाबंी शजिकी जास्ि शििका शििा प्रवाहाला शमळिारा शवद्य िशवरोध 
जास्ि असिो. हा शवरोध कमी करण्यासाठी िक्य िेवढी जास्ि जाडीिी िार वापरिे आवश्यक असिे. 
केबलमध्ये अस्स्ित्वाि असलेल्या धारििक्तीिा पशरिाम त्यािप्रमािे केबलच्या प्रवाहवाहक िारेच्या 
शवद्य िशवरोधाम ळे प्रवाहवाहक िारेमधभि वाहिाऱ्या शवद्य ि लहरींिा अपव्यय होऊि ज्या समस्या शिमाि 
होिाि त्या शवषयींिे सशवस्िर िाशंत्रक शवविेि प ढे प्रकरि ७ मध्ये केले आहे. 
 
संतुणलत (Balanced) ककवा असंतुणलत (unbalanced) केबल जोडिी 
 

मायक्रोफोि व अॅस्म्ललफायर ह्यामधील जोडिी करण्यासाठी वापरलेली मायक्रोफोि केबल 
संि शलि (Balanced) ककवा असंि शलि (unbalanced) असभ िकिे. आकृिी ६–१ (अ) आशि (ब) पहा. 
आकृिी ६–१ (ब) मध्ये दियशवल्याप्रमािे सिं शलि केबलमध्ये दोि प्रवाहवाहक िारा असिाि. ह्या प्रत्येक 
िारेिोविी शवद्य िशवरोधक पदाथािे आवरि व त्या सवांिोविी शिलखिी आच्छादि (Shield) असिे. ह्या 
उलट, आकृिी ६–१ (अ) मध्ये दियशवल्याप्रमािे असिं शलि केबलमध्ये फक्त एकि प्रवाहवाहक िार 
असिे. ह्या िारेिोविी शवद्य िशवरोधक पदाथांिे आवरि व त्यािोविी शिलखिी आच्छादि (Shield) 
असिे. केबल सिं शलि असो ककवा असंि शलि असो, केबलच्या शिलखिी आच्छादिािी जोडिी िेहमी 
जशमिीिी केली जािे. 

 
आकृिी ६–१ (अ) मध्ये दियशवल्याप्रमािे असिं शलि केबलमध्ये शिलखिी आच्छादिािी जोडिी 

मायक्रोफोििी एकसरी पद्धिीिे (Series) होिे व ह्या शिलखिी आच्छादिािा मायक्रोफोिच्या शवद्य ि 
मंडलाि समाविे होिो. अिी केबल रनॅ्सफॉमयसय ककवा इलेस्क्रक मेन्स िाराचं्या साशन्नध्याि असेल िर अिा 
केबलमध्ये ग िग ि आवाजाच्या (Hum) लहरी प्रवर्मिि होण्यािी िक्यिा असिे. व मायक्रोफोिमध्ये उत्पन्न 
होिाऱ्या शवद्य ि लहरींिी त्यािें शमश्रि झाल्यािे असॅ्म्ललफायर शविागािफे त्या प्रवर्मधि झाल्यािे बऱ्याि 
जास्ि पािळीवरील ग िग ि आवाजािी प िरुत्पत्ती होऊ िकिे. अिी केबल जर ि कभ ि िशक्तमाि प्रवाह 
लहरी वाहभि िेिाऱ्या जोडिाराचं्या (उदाहरिाथय लाऊडस्पीकरच्या जोडिाराचं्या) साशन्नध्याि असेल िर 
अॅस्म्ललफायरमधभि शिया व ककय ि आवाज ऐकभ  येण्यािी िक्यिा असिे. 

 
आकृिी ६–१ (ब) मध्ये दियशवल्याप्रमािे संि शलि केबलमध्ये मायक्रोफोिच्या शवद्य ि मंडलाि फक्त 

प्रवाहवाहक जोडिारािंाि समाविे होिो, केबलवरील शिलखिी आच्छादिािा होि िाही. त्याम ळे बाह्यिः 
प्रसृि होिाऱ्या शवद्य िलहरींिा (radiated waves) केबलला उपसगय पोहोिि िाही. शिवाय ह्या 
प्रवाहवाहक िारामंध्ये प्रवियिाम ळे ग िग ि आवाजाच्या लहरी जरी प्रवर्मिि झाल्या िरी एका िारेिील अिा 
लहरी द सऱ्या िारेिील लहरींिा मारक होिाि व त्याम ळे ग िग ि आवाजाच्या लहरींिा उपद्रव होि िाही. 
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ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि केबलिी लाबंी जेव्हा कमी असिे िेव्हा ग िग ि आवाजाच्या 
(Hum) लहरी केबलमध्ये प्रवर्मिि होण्यािी िक्यिा बरीि कमी असिे. अिा पशरस्स्थिीि असिं शलि 
केबल वापरण्यास हरकि िसिे. परंि  जेव्हा बऱ्याि लाबंीच्या केबलिा वापर आवश्यक असिो िेव्हा 
ग िग ि आवाजाच्या (Hum) लहरींिा उपद्रव टाळण्यासाठी सिं शलि केबलिा उपयोग करिे इष्ट असिे. 
 

दोि प्रवाहवाहक िारा असलेल्या शिलखिी केबलमध्ये (twin-shielded cable) दोन्ही 
प्रवाहवाहक िारािंी ग ंफि केलेल्या (twisted) केबलिा एक प्रकार आहे. ग ंफि ि केलेल्या साध्या 
शिलखिी केबलिी (twin-shielded cable) आशि ग फंि केलेल्या शिलखिी केबलिी (twin-twisted 
cable) शिते्र आकृिी ६–२ मध्ये दियशवली आहेि. िारेिी ग फंि केलेली असल्यास ग िग ि आवाजाच्या 
(Hum) लहरी केबलमध्ये प्रवर्मिि होण्यास अशधक प्रशिबधं केला जािो. त्या दृष्टीिे ग फंि केलेल्या 
प्रवाहवाहक िारा असलेली शिलखिी केबल (twin-twisted shielded cable) अशधक सरस असिे. पभवी 
उल्लेख केल्याप्रमािे केबलच्या शिलखिी आच्छादिािी जशमिीिी जोडिी केलेली असली म्हिजे बाह्यिः 
प्रस्िृि होिाऱ्या शवघ िलहरींच्या खरखराटािा (electric radiated noise) उदाहरिाथय टयभब लाईट, 
न्यभऑि शदव ेइत्यादी साधिापंासभि प्रसिृ होिाऱ्या खरखराटाच्या लहरींिा मायक्रोफोि केबलला उपसगय 
पोहोिभ िकि िाही. त्या दृष्टीिे केबलच्या शिलखिी आच्छादिािी जशमिीिी जोडिी करिे फार महत्त्वािे 
असिे. 

 

 
आकृिी ६–२ 

 
मायक्रोफोन ललर्ग 
 

आकृिी ६–३ मध्ये असंि शलि केबलसाठी वापरला जािारा दोि सपंकय  जोड (two-contact) 
असलेला व आकृिी ६–४ संि शलि केबलसाठी वापरला जािारा िीि सपंकय  जोड (three-contact) 
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असलेला “जॅक ललग” दियशवला आहे. दोन्ही प्रकारच्या ललगमध्ये सवय संपकय  जोड एकमेकापंासभि 
शवद्य िदृष्टया शविक्त ठेवलेले असिाि. आकृिी ६–३ मध्ये दियशवलेल्या ललगच्या अग्रिागाच्या संपकय  
जोडास इंग्रजीि “शटप” (tip) म्हििाि. ह्या िागास असंि शलि केबलिी प्रवाहवाहक िार जोडलेली 
असिे. ललगच्या बाह्य िळीच्या संपकय  जोडास इंग्रजीि “स्लीव्ह” (sleeve) म्हििाि. ह्या िागास केबलिे 
शिलखिी आच्छादि जोडलेले असिे. आकृिी ६–४ मध्ये दियशवलेल्या ललगच्या बाबिीि ललगच्या “शटप” 
व “स्स्लव्ह” ह्यामध्ये अशधक एक सपंकय  जोड समाशवष्ट केलेला असिो. ह्या िागास इगं्रजीि “करग” (Ring) 
असे म्हििाि. सिं शलि केबलिी एक प्रवाहवाहक िार “शटप” ला व द सरी प्रवाहवाहक िार “करग” ला 
जोडलेली असिे. केबलिे शिलखिी आच्छादि “स्लीव्ह” ला जोडलेले असिे. 

 

 
आकृिी ६–४ 

 
आकृिी ६–५ मध्ये वरील दोन्ही प्रकारिे जॅक ललग बसशवण्यासाठी वापरली जािारी िीि संपकय  

कबदभ असलेली “जॅक सॉकेट” दियशवली आहे. अिी जॅक सॉकेट शमक्सर ककवा असॅ्म्ललफायरच्या दियिी 
िागावर बसशवलेली असिे. असंि शलि केबलसाठी वापरला जािारा जॅक ललग अिा सॉकेटमध्ये बसशवला 
म्हिजे ललगच्या “शटप” िी जोडिी सॉकेटच्या मध्य संपकय  कबदभिी होिे व “स्लीव्ह” िी जोडिी सॉकेटच्या 
िासीसिी जोडलेल्या गोलाकार पट्टीिफे जशमिीिी होिे. संि शलि केबलसाठी वापरला जािारा जॅक 
ललग अिा सॉकेटमध्ये बसशवला म्हिजे “शटप” व “करग” िी जोडिी सॉकेटच्या दोि संपकय  कबदभिी व 
“स्लीव्ह” िी जोडिी सॉकेटच्या िासीसिी जोडलेल्या गोलाकार पट्टीिफे जशमिीिी होिे. स्स्वि बदं 
केला जािो. 

 

 
आकृिी ६–५ 
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लाऊडस्पीकर जोडिीसाठी जोडतारा 
 

लाऊडस्पीकरिी जोडिी करण्यासाठी वापरल्या जािाऱ्या जोडिाराशंवषयी सामान्य माशहिी 
प्रकरि २ मध्ये शदलेली आहे. लाऊडस्पीकरिी जोडिी असॅ्म्ललफायरपासभि शकत्येकदा हजारो फभ ट 
अंिरावर केली जाि असल्यािे जोडिाराचं्या शवरोधाच्या (Resistance) प्रश्िास सहाशजकि बरेि महत्त्व 
प्राप्त होिे. उदाहरिाथय, १४/००७६ िारेिा शवरोध दर १०० फ टास ४ ओहम असिो व अिा दोि िारािंा 
एकभ ि शवरोध ८ ओहम असिो. अिा जोडिारेिी ४ ओहम संरोधिाच्या लाऊडस्पीकरिी जोडिी केली िर 
लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईल व जोडिारा ह्यािंा एकभ ि शवरोध १२ ओहम होिो व ८ ओहम शवरोधाच्या 
जोडिारामंध्ये शवद्य िबलािा ⁸/₁₂ म्हिजे ⅔ ह्या प्रमािाि अपव्यय होिो व त्याम ळे फक्त उरलेले ⅓ 
शवद्य िबलि लाऊडस्पीकर कायासाठी उपलब्ध होिे. जोडिारािंी लाबंी जेव्हा बरीि जास्ि असिे िेव्हा 
जोडिारामंधील होिाऱ्या अपव्ययािंिर लाऊडस्पीकर कायासाठी उपलब्ध होिाऱ्या शवद्य िबलाि अशधकि 
घट शिमाि होिे. जास्ि लाबंीच्या जोडिारािंा वापर करिािा शिमाि होिाऱ्या शवद्य िबलािी समस्या 
सोडशवण्यासाठी वापरल्या जािाऱ्या उपाययोजिाशंवषयीिे शवविेि प्रकरि ७ मध्ये केले आहे. 

 
 

*** 
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प्रकरि ७ 
 

ध्वणनवर्धन आणि णवतरि व्यवस्थेची उभारिी—काही संकेत, काही समस्या 
 

मायक्रोफोन्स, मायक्रोफोि शमक्सर, अॅस्म्ललफायर, लाऊडस्पीकसय आशि ध्वशिवधयि आशि शविरि 
व्यवस्थेि वापरल्या जािाऱ्या इिर साधिसामग्रीशवषयीिे प्रकरि ३ िे प्रकरि ६ मध्ये केलेले िाशंत्रक 
शवविेि सपंले. आिा ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि ह्या उपकरिािंी व साधिसामग्रीिी प्रसंगाि रूप किी 
शिवड केली जािे व ह्या उपकरिािंी जोडिी व उिारिी करिािा ज्या शियमािें व पर्थयािें पालि करिे 
आवश्यक असिे ह्या शवषयीिे व त्या अि षंगािे इिरही काही िाशंत्रक प्रश्िािें ह्या प्रकरिाि शवविेि केले 
आहे. 
 
योग्य मायक्रोफोनची णनवड 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि शवशिष्ट काययक्रमाि सार योग्य अिा मायक्रोफोििी शिवड करावी 
लागिे. मायक्रोफोििी शिवड करिािा पभवी उल्लेख केल्याप्रमािे (१) मायक्रोफोिच्या शदिावाही ध्वशिग्रहि 
पात्रिेिा (Directional property) (२) मायक्रोफोिच्या ध्वशिकंप्रिा प्रशिसादािा (Frequency 
Response) (३) संरोधिाच्या ज ळविीच्या (Impedance matching) आशि त्या अि षंगािे (४) 
मायक्रोफोि व अॅस्म्ललफायर ह्यामधील जोडिीच्या अिंरािा शविार करावा लागिो. 
 
योग्य णनवड करण्यासाठी कसोटी 
 

पभवी प्रकरि ३ मध्ये शवविेि केल्याप्रमािे संगीिािे काययक्रम के्षशपि करण्यासाठी, मग िे काययक्रम 
बंशदस्ि जागेिील असोि ककवा ख ल्या जागेिील असोि, केवळ संिाषिाच्या काययक्रमासाठी वापरल्या 
जािाऱ्या मायक्रोफोन्सपेक्षा जास्ि शवस्िृि व समसमाि ध्वशिकंप्रिा प्रशिसाद असलेल्या मायक्रोफोििा 
वापर करिे आवश्यक असिे. त्या दृष्टीिे संगीि काययक्रमासंाठी शवस्िृि व समसमाि ध्वशिकंप्रिा प्रशिसाद 
असलेल्या मायक्रोफोििी शिवड करण्यािी दक्षिा घेिली पाशहजे. 
 

मायक्रोफोििी शिवड करिािा शदिावाही ध्वशिग्रहि पात्रिेिा शविारही महत्त्वािा असिो. एक 
सवयसामान्य शियम म्हिभि असे म्हििा येईल की ज्या काययक्रमाि सिोविालिे आवाज (ambient 
sounds) ि झेलले जाविे त्यािप्रमािे ध्वशिप्रशिप ष्टी (Acoustic feedback) िक्यिा टाळली जावी अिी 
अपेक्षा असिे त्यावळेी एकशदि (Uni-directional) ध्वशिग्रहि पात्रिेच्या मायक्रोफोििा वापर करिे इष्ट 
असिे. असे प्रसंग ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि जास्ि वळेा येिाि. परंि  शकत्येकदा मात्र सिागृहाि 
घ मिारे आवाज म्हिजे ध्वशिशििाद (Reverberation) मायक्रोफोिमध्ये शटपले जािे इष्ट असिे. 
उदाहरिाथय, संगीिाच्या काययक्रमाि, असे सिागृहािील आवाज मायक्रोफोिमध्ये झेलले गेले िर 
काययक्रमाि िैसर्मगकपिा व एक प्रकारे शजविंपिा शिमाि होिो. अिा पशरस्स्थिीि बह शदि ध्वशिग्रहि 
पात्रिेिा मायक्रोफोि वापरण्यास हरकि िसिे. अथाि अिा काययक्रमािें वळेीही जर ध्वशिप्रशिप ष्टीिे अशरष्ट 
शिमाि होि असेल िर एकशदि ध्वशिग्रहि पात्रिेिा मायक्रोफोि वापरण्याव्यशिशरक्त गत्यंिर िसिे. 
शदिावाही ध्वशिग्रहि पात्रिेच्या दृष्टीिे योग्य अिा मायक्रोफोििी किी शिवड करावी ह्या शवषयी ध्वशि 
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िंत्रज्ञास िागंली कल्पिा येण्यासाठी काही शिवडक व्यावहाशरक प्रसंगािंी उदाहरिे प ढील काही 
पशरच्छेदामंध्ये शदलेली आहेि. 
 
काही णनवडक व्यावहाणरक प्रसरं्ग 
 
(१) णनवेदने, घोषिा वरै्गरेसाठी योग्य मायक्रोफोन 
 

सिोविालिे वािावरि िािं असेल िर बह शदि ध्वशिग्रहि पात्रिेिा मायक्रोफोि वापरण्यास 
हरकि िसिे. आकृशि ७–१ पाहा. परंि  िोविालच्या वािावरिािील गोंगाट गलबल्यािी पािळी जर 
जास्ि असेल (उदाहरिाथय, रेल्व े स्टेिि, आकृिी ७–२ पाहा) िेव्हा एकशदि ध्वशिग्रहिपात्रिेिा छोटा 
हँड मायक्रोफोि वापरिे आवश्यक असिे. असा मायक्रोफोि सिोविालच्या आवाजािंा संवदेििील 
िसल्यािे शिवदेकािा आवाज स्वच्छ व स्पष्टपिे ऐकभ  येिो शिवदेकािे संिाषि, घोषिा थाबंवभि मायक्रोफोि 
बाजभला ठेवला की सवयत्र िािंिा पसरिे. 

 

  
आकृिी ७–१ आकृिी ७–२ 

 
(२) सभा, संभाषिे, मुलाखतींसाठी योग्य मायक्रोफोन 
 

रेशडओ प्रके्षपि ककवा ध्वशिम द्रिासाठी जेव्हा वक्त्याच्या संिाषिाच्या समविे सिागृहािील 
ध्वशिशििाद (Reverberation) त्यािप्रमािे श्रोिृसम दायाकडभि शमळिारा प्रशिसाद (प्रिसंोग्दार, िारीफ, 
वाहवा) वगैरे आवाज झेलिे जेव्हा इष्ट असिे िेव्हा उच्च दजाच्या व वक्त्याप ढील बाजभवरूि ध्वशिलहरींिा 
(शविषेिः उच्च कंपिसंख्येच्या ध्वशिलहरींिा) अशधक सवंदेििील असलेल्या बह शदि ध्वशिग्रहि पात्रिेिा 
मायक्रोफोििा वापर करिे इष्ट असिे. आकृिी ७–३ पाहा. परंि  सिागृहािील आवाज श्रोिृसम दायािील 
गोंगाट-गलबल्यािे आवाज झेलिे जेव्हा इष्ट िसिे ककवा ध्वशिप्रशिप ष्टी (Acoustic feedback) शिमाि 
होण्यािी जेव्हा िक्यिा असिे (उदाहरिाथय, सिागृहािील मेजवािी, पाया वगैरे समारंिाच्या वळेी 
होिाऱ्या संिाषिािे प्रसंग) िेव्हा एकशदि ध्वशिग्रहि पात्रिेच्या मायक्रोफोििाि वापर करिे इष्ट असिे. 
आकृिी ७–४ पाहा. 
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आकृिी ७–३ आकृिी ७–४ 

 
दोि व्यक्ती एकमेकाचं्या समोरासमोर बसभि संवाद करीि असिील िर शिशिि (Bi-directional) 

ध्वशिग्रहि पात्रिेच्या मायक्रोफोििा वापर अिा प्रसंगासंाठी आदिय समजला जािो. एक शविषे फायदा 
म्हिजे संिाषि करिाऱ्या एकमेकासंमोरील व्यक्तींिा एकमेकापंासभि योग्य अंिरावर मजेि बसिा येिे, 
दोघािंा एकमेकािें िेहरे शदसण्याि अडथळा येि िाही व आवश्यक िेव्हा पे्रक्षकाकंडे पाहण्यािही अडिि 
येि िाही. शिवाय मायक्रोफोििी अिी स्थापिा करिा येिे की त्याच्या पाश्वयबाजभवरूि येिाऱ्या श्रोत्यािंील 
गोंगाट गलबल्यािे मायक्रोफोिमध्ये ग्रहि होऊ िये. संिाषि करिाऱ्या व्यक्तींिा फक्त एक खबरदारी 
द्यावी लागिे आशि िी म्हिजे मायक्रोफोिच्या आवाज झेलण्याच्या कके्षबाहेर त्यािंी जािा कामा िये. 

 

  
आकृिी ७–५ आकृिी ७–६ 

 
दोि व्यक्ती एकमेकाचं्या समोरासमोर बसण्याऐवजी एकमेकाच्या िजीक िजेारी बसलेल्या 

असिील (आकृिी ७–६ पाहा) िर कधी कधी एकशदि ध्वशिग्रहि पात्रिेच्या मायक्रोफोििा वापर करिा 
येिो व सिागृहाि शविषेिः ध्वशिशिवाद (Reverberation) उत्पन्न होि असेल िर िो टाळिा येिो. 
 

एखाद्या व्यक्तीिी म लाखि घेिेवळेी सिोविालिे वािावरि जर िािं असेल िर बह शदि ध्वशि 
ग्रहिपात्रिा असलेला (Omni-directional) मायक्रोफोि वापरण्यास हरकि िसिे (आकृिी ७–७ पाहा) 
परंि  सिोविालच्या गोंगाट-गलबल्यािी पािळी जास्ि असेल िर एकशदि ध्वशिग्रहि पात्रिेच्या 
मायक्रोफोििाि वापर करिे इष्ट असिे. असा मायक्रोफोि म लाखि देिाऱ्या व्यक्तीच्या िेहऱ्याप ढे योग्य 
अंिरावर धरला िर सिोविालिे आवाज टाळभि फक्त सिंाषिाच्या ध्वशिलहरी शटपिा येिाि. आकृिी ७–
८ पाहा. 
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आकृिी ७–७ आकृिी ७–८ 

 
लहाििा गोलमेज पशरषदेसाठी सामान्यिः बह शदि (Omni directional) ध्वशिग्रहि पात्रिेच्या 

मायक्रोफोि वापरला जािो. आकृिी ७–९ पाहा. परंि  मोठया पशरषदेसाठी सामान्यिः अिेक मायक्रोफोन्स 
वापरिे इष्ट असिे. आकृिी ७–१० पाहा. अिी व्यवस्था केली म्हिजे संिाषि करिाऱ्या शिरशिराळया 
प्रत्येक व्यक्ती व मायक्रोफोि ह्यामध्ये कमी अंिर ठेविा येिे. सामान्यिः एकशदि ध्वशिग्रहि पात्रिेच्या 
मायक्रोफोन्सिाि वापर ह्यासाठी केला जािो. 

 

 
 

आकृिी ७–९ आकृिी ७–१० 
 

अिेक मायक्रोफोन्स वापरण्याि मात्र अडििी येिाि. सवय मायक्रोफोन्स काटेकोरपिे समाि 
संवदेििीलिेिे असल्याशिवाय एकाि अॅस्म्ललफायरिी त्यािंी जोडिी करिे व एकाि व्हॉल्यभम कंरोलच्या 
सहाय्यािे त्या सवांिी ध्वशिपािळी शियशंत्रि करिे सामान्यिः िक्य िसिे. कारि एखादा मायक्रोफोि जरी 
जास्ि संवदेििील असेल िरी आवाजािी पािळी मयादेबाहेर वाढल्याम ळे सिागृहाि ध्वशिप्रशिप ष्टी शिमाि 
होण्यािी िक्यिा असिे. ह्या अडििीवर एक िोडगा म्हिजे प्रत्येक मायक्रोफोििा आवाज शियशंत्रि 
करण्यासाठी स्विंत्र व्हॉल्यभम कंरोल वापरूि ध्वशिप्रशिप ष्टीवर शियतं्रि ठेविे. द सरा िोडगा म्हिजे प्रत्येक 
मायक्रोफोि एका वळेी एकि असा फक्त गरजेि सार वापरला जाईल अिी खास व्यवस्था करिे. 
 
नाटकाचे कायधक्रमासाठी योग्य मायक्रोफोन 
 

िायगृहाि स्टेजच्या फभ टलाईटपािी बसशवलेले मायक्रोफोन्स एकशदि ध्वशिग्रहि पात्रिेिे 
असिाि. त्याम ळे िायगृहािील गोंगाट गलबल्यास ककवा िायगृहािंील द मद मिाऱ्या ध्वशिशििादास 
अिा मायक्रोफोिमध्ये प्रशिसाद शमळि िाही आशि साहाशजकि त्याम ळे ध्वशिप्रशिप ष्टीिे संकटही शिमाि 
होि िाही, परंि  स्टेजवर काम करिाऱ्या िटािंा मात्र स्वैरपिे स्टेजवर कहडिा शफरिा येऊिही त्यािें 
आवाज स्वच्छ व स्पष्टपिे शटपले जािाि. स्टेजच्या कवगमध्ये बसशवलेले मायक्रोफोन्स मात्र उत्तम दजािे 
बह शदि ध्वशिग्रहि पात्रिेिे मायक्रोफोन्स असिाि. त्यािप्रमािे “साऊंड इफेक्ट” साठी स्टेजच्या मागील 
बाजभवर वापरलेले मायक्रोफोन्सही सामान्यिः बह शदि ध्वशिग्रहि पात्रिेिे असिाि. आकृिी ७–११ पाहा. 
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आकृिी ७–११ 

 
वाद्य कलाकार, वाद्यवृंदाच्या कायधक्रमासाठी योग्य मायक्रोफोन 
 

वाद्य कलाकाराचं्या काययक्रमासाठी एक अगदी साधी व्यवस्था म्हिजे कलाकाराजवळ वरील 
बाजभस योग्य जागी एखादा बह शदि ध्वशिग्रहि पात्रिेिा मायक्रोफोि टागंिा ठेविे. आकृिी ७–१२ पाहा. 

 

  
आकृिी ७–१२ आकृिी ७–१३ 

 
परंि  सिागृहामध्ये जर ध्वशिप्रशिप ष्टी शिमाि होण्यािी िक्यिा असेल िर मात्र एकशदि ध्वशिग्रहि 

पात्रिेच्या मायक्रोफोििाि वापर करिे इष्ट असिे. असा मायक्रोफोि कलाकाराप ढे उिा करिा येिो. 
आकृिी ७–१३ पाहा. 
 

वाद्यवृदंाच्या काययक्रमासाठी वाद्य कलाकाराचं्या िजीक वर बाजभस एखादा बह शदि ध्वशिग्रहि 
पात्रिेिा मायक्रोफोि टागंिा ठेवण्यािी व्यवस्था करिा येिे. परंि  सिागृहाि ध्वशिप्रशिप ष्टी शिमाि 
होण्यािी िक्यिा असेल िर गोलाकार बसलेल्या वाद्य कलाकारासंमोर संवदेििील असा एकशदि 
ध्वशिग्रहि पात्रिेिा मायक्रोफोि बसशवण्याव्यशिशरक्त गत्यंिर िसिे. आकृिी ७–१४ पाहा. 

 

 
आकृिी ७–१४ 
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संरोर्नाची जुळविी (Impedance Matching) 
 

शवद्य ििास्त्रािील एका महत्त्वाच्या शियमाप्रमािे शवद्य ििक्तीिे एका शवद्य ि मंडलामधभि द सऱ्या 
शवद्य ि मंडलाकडे सपंभिय स्थलािंर करण्याच्या उदे्दिािे दोि शवद्य ि मंडलािंी जोडिी करावयािी असेल 
िर दोि शवद्य ि मंडलािें संरोधि (Impedance) समाि असिे अत्यावश्यक असिे. हा शियम मायक्रोफोि 
व अॅस्म्ललफायर ह्याचं्या जोडिीिे बाबिीिही लागभ पडिो. मायक्रोफोिमध्ये शिमाि होिाऱ्या शवद्य ि 
लहरींिा अपव्यय ि होऊ देिा त्यािंी असॅ्म्ललफायर शविागाकडे रवािगी करावयािी असल्यास 
मायक्रोफोििे संरोधि अॅस्म्ललफायर शविागाच्या/शमक्सर शविागाच्या पभवयजोडिी मंडलाच्या संरोधिाइिके 
असिे आवश्यक असिे. िे िसेल िर मायक्रोफोििे कायय िीट होिार िाही. उदाहरिाथय, कमी 
संरोधिाच्या मायक्रोफोििी जोडिी जर जास्ि संरोधिाच्या असॅ्म्ललफायर/शमक्सरच्या पभवयजोडिी मंडलािी 
केली िर मायक्रोफोिमधील शवद्य िलहरींिा अॅस्म्ललफायर/शमक्सरच्या पभवयशविागािी बऱ्याि कमी प्रमािाि 
शवद्य िदाब संबशंधि केला जािो व त्याम ळे त्याचं्या प्रवधयिाि घट होिे. उलट पक्षी, जास्ि संरोधिाच्या 
मायक्रोफोििी जोडिी जर कमी संरोधिाच्या असॅ्म्ललफायर/शमक्सरच्या पभवयजोडिी मंडलािी केली िर 
मायक्रोफोिमधील शवद्य िलहरींिा असॅ्म्ललफायर/शमक्सरच्या पभवयजोडिी शविागाच्या कमी संरोधिाम ळे एक 
प्रकारे संशक्षप्त मंडल (Short Circuit) शिमाि होऊि शवद्य ि लहरींिे योग्य स्थलािंर िर होि िाहीि, परंि  
त्यािंा दजाही बराि खालाविो. 
 

दोि शवशिन्न संरोधिाच्या जोडिीसाठी योग्य व ज ळेिा रॅन्सफॉमयरिा उपयोग केला जािो. 
रॅन्सफॉमयरच्या सेकंडरी कॉईलच्या वढे्ािंी संख्या जेव्हा प्रायमरी कॉईलच्या वढे्ाचं्या सखं्येपेक्षा जास्ि 
असिे िेव्हा सेकंडरी कॉईलमध्ये प्रायमरी कॉईलच्या दृष्टीिे जास्ि शवद्य िदाब परंि  कमी शवद्य ि प्रवाह 
प्रवर्मिि होिो, म्हिजेि सेकंडरी कॉईलिे संरोधि जास्ि असिे. उलट पक्षी, सेकंडरी कॉईलच्या वढे्ािंी 
संख्या प्रायमरी कॉईलच्या वढे्ाचं्या संख्येपेक्षा कमी असिे िेव्हा प्रायमरी कॉईलच्या दृष्टीिे सेकंडरी 
कॉईलमध्ये कमी शवद्य िदाब व जास्ि शवद्य िप्रवाह प्रवर्मिि होिो, म्हिजेि सेकंडरी कॉईलिे संरोधि कमी 
असिे. िात्पयय, एका शवद्य ि मंडलािे संरोधि द सऱ्या शवद्य ि मंडलािी ज ळेसे करण्यासाठी रॅन्सफॉमयर एक 
फार सोयीस्कर साधि असिे. दोि शवशिन्न संरोधिाचं्या ज ळविीसाठी योग्य व ज ळेिा अिा रॅन्सफॉमयरच्या 
प्रायमरी व सेकंडरी कॉईलच्या वढे्ािें ग िोत्तर खालील सभत्रािे काढिा येिे:— 

 
(प्रायमरी कॉईलच्या वढे्ािंी संख्या) 
(सेकंडरी कॉईलच्या वढे्ािंी संख्या (Turns Ratio) = √ (प्रायमरी कॉईलिे संरोधि) 

(सेकंडरी कॉईलिे संरोधि) 
 

मायक्रोफोििे संरोधि व अॅस्म्ललफायर/शमक्सरच्या पभवयजोडिी मंडलािे संरोधि जेव्हा शवशिन्न 
असिे िेव्हा मायक्रोफोि व अॅस्म्ललफायर/शमक्सरिी जोडिी करण्यासाठी ज ळेिा रॅन्सफॉमयरिा 
(Matching transformer) वापर करिे आवश्यक असिे. 
 
मायक्रोफोन-अॅम्प्ललफायर जोडिीतील अतंर 
 

मायक्रोफोिच्या संरोधिािी शिवड एका दृष्टीिे मायक्रोफोि व अॅस्म्ललफायर ह्यामध्ये शकिी अिंर 
आहे म्हिजे जोडिी शकिी लाबंीिी आहे ह्यावर अवलंबभि असिे. 
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कमी संरोधिाच्या म्हिजे ५० ओहम ककवा त्यापेक्षा कमी संरोधिाच्या मायक्रोफोन्सिा एक िोटा 
म्हिजे मायक्रोफोि जर असॅ्म्ललफायरपासभि लाबं अंिरावर (स मारे १०० फ टापेंक्षा जास्ि अंिरावर) असेल 
िर मायक्रोफोिमध्ये उत्पन्न झालेल्या शवद्य िलहरींिा अपव्यय (loss) होिो. असा अपव्यय टाळण्यासाठी 
जास्िीि जास्ि जाड िारेिा वापर केलेली केबल वापरिे आवश्यक असिे. द सरा एक िोटा म्हिजे 
केबलमध्ये ि बंकीय प्रवियिािे (Magnetic Induction) शिमाि झालेल्या शवद्य िलहरींिा बराि उपद्रव 
होण्यािी िक्यिा असिे. त्याम ळे अिी केबल इलेस्क्रक मोटारी, रॅन्सफॉमयसय आदी करूि शवद्य ि 
उपकरिापंासभि अशलप्त ठेवावी लागिे. िाही िर केबलमध्ये ह्या उपकरिाचं्या िलत् ि ंबकीय के्षत्राम ळे 
ग िग ि आवाजाच्या लहरी (Hum) प्रवर्मिि होण्यािा धोका असिो. कमी अंिरावरील जोडिीसाठी मात्र 
कमी संरोधिािा मायक्रोफोि शकफायििीर असिो कारि अिा जोडिीसाठी ग ंफि केलेल्या जोडिारा 
असलेल्या शिलखिी केबलऐवजी (Twin-twisted shielded cable) साधी ग ंफि ि केलेली जोडिार 
वापरिे िक्य असिे. 
 

जास्ि संरोधिाच्या म्हिजे १०,००० ओहम ककवा त्यापेक्षा जास्ि संरोधिाच्या मायक्रोफोन्सिा एक 
िोटा म्हिजे अॅस्म्ललफायर व मायक्रोफोि ह्यामध्ये जास्ि अंिर (म्हिजे २० िे ३० फ टापेंक्षा जास्ि अंिर) 
असेल िर मायक्रोफोिमधील शवद्य िलहरींच्या द्र ि कंपिसंख्येच्या लहरींिा केबलच्या धारििक्तीम ळे 
(Capacitance) लोप होण्यािा संिव असिो. द सरा एक िोटा म्हिजे अिा केबलमध्ये यभब लाईट, 
न्यभऑि जाशहरािी वगैरेसारख्या शवद्य ि साधिापंासभि बाह्यिः प्रसृि होिाऱ्या शवद्य ि खरखराटाच्या लहरी 
(Noise) झेलल्या जाऊि त्यािंा उपद्रव होण्यािी फार िक्यिा असिे कमी अंिरावरील जोडिीसाठी 
(म्हिजे २० िे ३० फ टापंयंि जोडिीसाठी) मध्यविी एक प्रवाहवाहक िार असलेली शिलखिी केबल 
(Single shielded cable) वापरिा येिे. 
 

१२५, १५०, २५०, ५०० ककवा ६०० ओहम संरोधिािे मायक्रोफोन्स मध्यम संरोधिािे ककवा 
इंग्रजीि ज्यािंा “लाइि इशंपडन्स” मायक्रोफोन्स म्हििाि अिा वगाि जमा होिाि. अिा मायक्रोफोन्सिे 
बाबिीि कमी ककवा जास्ि संरोधिाशवषयीच्या ज्या मयादा वर शिदेशिि केल्या आहेि त्या लागभ पडि 
िाहीि. असॅ्म्ललफायरपासभि हजारो फभ ट अंिरावर अिा मायक्रोफोन्सिी जोडिी करिा येिे. 
शवद्य िलहरींिा अपव्यय कमी प्रमािाि होण्यासाठी अिा जोडिीकरिा मात्र उत्तम दजािी ग फंि केलेली 
शिलखिी केबल (twin-twisted shielded cable) वापरिे इष्ट असिे. 
 
अॅम्प्ललफायर णवभार्गाची णनवड व स्थापना 
 
योग्य णवदु्यतबलाच्या अॅम्प्ललफायरची णनवड 
 

ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेिी प्रत्यक्ष उिारिी करण्यापभवी शववशक्षि स्थळी आवाज आवश्यक 
िेवढ्ा उच्च पािळीपयंि प्रवर्मधि करू िकेल अिा योग्य शवद्य िबलाच्या असॅ्म्ललफायरिी शिवड करिे 
अत्यावश्यक असिे. अॅस्म्ललफायर शविागािे शवद्य िबल ठरशविािा शवशिष्ट स्थळी गोंगाट गलबला शकिी 
प्रमािाि असेल ह्यािाही शविार करावा लागिो. ज्या शठकािी गोंगाट गलबला जास्ि प्रमािाि असेल अिा 
शठकािी जास्ि शवद्य िबलाच्या अॅस्म्ललफायर शविागािा वापर करावा लागिो, कारि अॅस्म्ललफायर 
शविागाि प्रवर्मधि केलेल्या ध्वशिलहरींिी जर अिा गोंगाट गलबल्यावर माि केली िरि श्रोिृसम दायाला 
के्षशपि काययक्रम िीटपिे ऐकभ  येिे िक्य होिे. अॅस्म्ललफायर शविागासाठी आवश्यक असलेले शवद्य िबल 
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लाऊडस्पीकसयच्या काययक्षमिेिीही (Loudspeaker efficiency) शिगशडि असिे. लाऊडस्पीकसयिी 
काययक्षमिा शजिकी अशधक, शििके शकिीिरी अशधक कमी शवद्य िबल असॅ्म्ललफायर शविागासाठी प रेसे 
होिे. 
 

ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेच्या शवशिष्ट काययक्रमासाठी शकिी शवद्य िबलािा अॅस्म्ललफायर 
वापरावा हा प्रश्ि ध्वशििंत्रज्ञापं ढे िेहमी उिा राहिो. अॅस्म्ललफायरिे शवद्य िबल शकिी असाव ेहे ज्या जागी 
ध्वशिके्षपि करावयािे असेल त्या जागेच्या व्याप्तीवर ककवा के्षत्रफळावर अवलंबभि असिे ध्वशिके्षपि जेव्हा 
ख ल्या जागी (Outdoor) करावयािे असिे िेव्हा श्रोिृसम दायािे व्यापलेल्या जागेच्या ििरस के्षत्रफळावरूि 
(Square area) अॅस्म्ललफायरिे शवद्य िबल ठरशविा येिे. आकृिी ७–१५ मध्ये श्रोिृसम दायािे व्यापलेल्या 
जागेिे के्षत्रफळ व असॅ्म्ललफायरिे आवश्यक शवद्य िबल ह्यािें िािे दियशविारा आलेख शदला आहे. 
श्रोिृसम दायािे व्यापलेल्या जागेच्या के्षत्रफळािे अजमासे गशिि करूि शवशिष्ट स्थळी शकिी शवद्य िबलािा 
अॅस्म्ललफायर वापरला पाशहजे हे ह्या आलेखाच्या सहाय्यािे ध्वशििंत्रज्ञास िात्काळ ठरशविा येईल. 
उदाहरिाथय, अिी कल्पिा करा की, एखाद्या शवशिष्ट स्थळी श्रोिृसम दायािे व्यापलेल्या जागेिी लाबंी १०० 
फभ ट व रंुदी ८० फभ ट आहे. अिा जागेिे ििरस के्षत्रफळ ८,००० ििरस फभ ट असल्यािे अिा के्षत्रफळासाठी 
२० वटॅ शवद्य िबलाच्या अॅस्म्ललफायरिी गरज आहे हे आलेखावरूि शदसभि येईल. परंि  ह्या आलेखािा 
उपयोग करिािा सामान्यिः आलेखािील शिदेशिि शवद्य िबलापेक्षा स मारे २० टके्क अशधक शवद्य िबलािा 
अॅस्म्ललफायर वापरला पाशहजे. अिी थोडी माया (Margin) ठेविे आवश्यक असिे. कारि अॅस्म्ललफायर 
शविागािी केलेल्या उपकरिाचं्या जोडिीमध्ये (Coupling) होिाऱ्या शवद्य ििक्तीच्या अपव्ययािी 
त्यािप्रमािे लाऊडस्पीकरच्या जोडिारामंध्ये खिी जािाऱ्या शवद्य िबलािी िभट िरूि काढण्यासाठी अिी 
िरिभद करावी लागिे. वरील उदाहरिाि २० टके्क माया राखण्यासाठी २४ वटॅ शवद्य िबलािा असॅ्म्ललफायर 
वापरावा लागेल. परंि  २४ वटॅ शवद्य िबलािा अॅस्म्ललफायर बाजाराि शमळि िसल्यािे त्याऐवजी बाजाराि 
सामान्यिः उपलब्ध असलेल्या २५ वटॅ शवद्य िबलाच्या अॅस्म्ललफायरिा वापर करावा लागेल. 
 

 
आकृिी ७–१५ 

 
ध्वशिके्षपि जेव्हा बशंदस्ि जागेमध्ये (Indoor) करावयािे असिे िेव्हा जागेच्या के्षत्रफळाऐवजी 

सिागृहािील ककवा शथएटरमधील उपस्स्थि श्रोत्याचं्या संख्येवरूि ककवा बैठकीच्या/ख च्यांच्या संख्येवरूि 
अॅस्म्ललफायरिे शवद्य िबल ठरशवले जािे. अथाि हे ठरशविािा सिागृहािील ककवा शथएटरमधील कििी, 
पडदे, ख च्या ककवा इिर सजावटीम ळे ध्वशिलहरींिे काही प्रमािाि िोषि (absorption) होऊि त्या 
कमजोर होण्यािी िक्यिा असिे त्यािा शविार करावा लागिो व त्यासाठी २० टके्क माया राखावी लागिे 
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आकृिी ७–१६ मध्ये १५,००० पयंि संख्येि उपस्स्थि असलेल्या श्रोिृसम दायासाठी आवश्यक असलेल्या 
अॅस्म्ललफायरच्या शवद्य िबलासाठी आलेख दियशवला आहे. ह्या आलेखाप्रमािे १५,००० श्रोत्यासंाठी ४० वटॅ 
शवद्य ि बलािा, १०,००० श्रोत्यासंाठी ३० वटॅ शवद्य िबलािा, ५,००० श्रोत्यासंाठी २० वटॅ शवद्य िबलािा, 
१००० िे ३,००० श्रोत्यासंाठी १० वटॅ शवद्य िबलािा व १,००० आशि त्यापेक्षा कमी श्रोत्यासंाठी ५ वटॅ 
शवद्य िबलािा अॅस्म्ललफायर वापरिे आवश्यक असिे. 
 

 
आकृिी ७–१६ 

 
श्रोत्यािंी संख्या जर १५,००० पेक्षा जास्ि, समजा, ३०,००० असेल िर ४० वटॅ शवद्य िबलाच्या 

द लपट म्हिजे ८० वटॅ शवद्य िबलािा असॅ्म्ललफायर वापरला पाशहजे. अिा पशरस्स्थिीि ८० वटॅच्या एका 
अॅस्म्ललफायरऐवजी ४० वटॅ शवद्य िबलािे दोि अॅस्म्ललफायर वापरले िर ध्वशिलहरींिे श्रोिृसम दायाि 
समाि शविरि करिे सोयीिे होिे. 
 

हल्ली बशंदस्ि जागी स्िंिाच्या लाऊडस्पीकसयिा (Column loudspeakers) वापर बराि प्रिशलि 
होऊ लागल्यािे व त्यामािािे अशधक शवद्य िबलािा वापर केला जाि असल्यािे वर शदलेला आलेख अिा 
व्यवस्थासंाठी उपय क्त होिार िाही अिा व्यवस्थासंाठी एक स्थभल मोजमाप द्यावयािे झाल्यास असे म्हििा 
येईल की, ३०० बैठकींच्या (Seatings) लहाि सिागृहासाठी २० वटॅ शवद्य िबलािा, ७०० बैठकींच्या 
सिागृहासाठी ३० वटॅ शवद्य िबलािा, १,००० ककवा अशधक बैठकींच्या सिागृहासाठी ५० वटॅ शवद्य िबलािा 
अॅस्म्ललफायर वापरला पाशहजे. अथात् सिागृहाच्या ध्वशि व श्रवि संबंशधि ग िधमावर (Acoustics) व 
सजावटीवर, त्यािप्रमािे सिोविालच्या गोंगाट गलबल्याच्या पािळीवर अॅस्म्ललफायरिे आवश्यक 
शवद्य िबल अवलंबभि असिे हे िेहमी लक्षाि ठेवले पाशहजे. परंि  संिाषि ककवा संशगिाच्या काययक्रमाच्या 
वळेी सिोविालिे वािावरि जर एकंदरीि िािं असेल िर शवद्य िबलाशवषयीिे वर शदलेले आकडे शबििभक 
ठरिील अिी िज्ज्ञािंी ह्या बाबिीि अटकळ आहे. 
 

ख ल्या जागी उिारलेल्या ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेसाठीही अिा प्रकारिे स्थभल आकडे देिा 
येिील. अिा स्थळी वापरल्या जािाऱ्या “पे्रिर य शिटस” च्या एकभ ि संख्येवरूि असॅ्म्ललफायरिे शवद्य िबल 
स्थभलमािािे ठरशविा येिे. प्रत्येक “पे्रिर य शिट” साठी ८ िे १० वटॅ शवद्य िबल ह्या शहिबेाप्रमािे शवशिष्ट 
स्थळी जर ४ पे्रिर य शि्स वापरलेली असिील िर ३० िे ४० वटॅ शवद्य िबलािा अॅस्म्ललफायर प रेसा 
असिो. ४ पे्रिर य शि्सच्या साहाय्यािे १५,००० श्रोत्यामंध्ये समाधािकारक ध्वशिशविरि करिा येिे. 
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सभोवतालचा र्गोंर्गाट र्गलबला (Background Noise) 
 

शवशिष्ट स्थळी गोंगाट गलबल्याम ळे शिमाि होिारी पशरस्स्थिी फार िमत्काशरक व फसवी असिे. 
वािावरि िािं असिािा शववशक्षि शवद्य िबलािा अॅस्म्ललफायर जरी समाधािकारक कायय देि असला िरी 
अिपेशक्षि आशि द लय शक्षि स्वरूपािा गोंगाट गलबला शिमाि झाला िर सारी ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था 
संपभियपिे कोलमडभि क िकामािी ठरण्यािा सिंव असिो. अिा प्रकारिा अिपेशक्षि गोंगाट गलबला 
जवळपासच्या कारखान्याि, जवळपासच्या शवमाििळावर ककवा िजीकच्या रेल्वयेाडाि ककवा प्रत्यक्ष 
श्रोिृसम दायािि शिमाि होण्यािी िक्यिा शकत्येकदा असिे. परंि  ध्वशििंत्रज्ञािे मात्र जेव्हा 
अॅस्म्ललफायरच्या शवद्य िबलाशवषयीिा अंदाज घेिलेला असिो त्यावळेी असा गोंगाट गलबला िसल्यािे 
त्यािे ह्या बाबिीि केलेले गशिि सपिले ि कभ ि शबकट पशरस्स्थिी शिमाि होण्यािा संिव असिो. धभिय व 
दभरदिी ध्वशििंत्रज्ञािे अिा अिपेशक्षि व द लय शक्षि घटिािंी िक्यिा मिाि बाळगभि योग्य व अशधक 
शवद्य िबलाच्या अॅस्म्ललफायरिी प्रायःि िरिभद करूि ठेवली पाशहजे. 
 
र्गोंर्गाट र्गलबल्याच्या पातळीचे मूल्यमापन 
 

गोंगाट गलबल्याच्या पािळीिे अिभक मभल्यमापि करण्यासाठी “साऊंड लेव्हल मीटर” (Sound 
level meter) हे उपकरि वापरले जािे परंि  साध्या श्रवि परीके्षिे (Listening test) स ध्दा असे मभल्यमापि 
स्थभलमािािे करि िक्य असिे. ज्यास्थळी गोंगाट गलबल्याच्या पािळीिे मभल्यमापि करावयािे अिा 
स्थळी द सऱ्या एखाद्या व्यशक्तसमविे संिाषि करण्यािा प्रयत्ि करावा. ह्या व्यशक्तच्या िजीक जाऊि 
संिाषि केल्याशिवाय अगर सामान्यिः संिाषि करिािा आवाजािी जी पािळी वापरली जािे त्या 
पािळीपेक्षा आवाज काहीसा िढवभि संिाषि केल्याशिवाय बोलिे स्पष्टपिे समजभ िकि िसेल िर 
अॅस्म्ललफायरसाठी द लपट शवद्य िबलािा वापर करण्यािी ककवा पयायी अिा पशरस्स्थिीि प ढे प्रकरि ८ मध्ये 
शवविेि केलेल्या कमी पािळीवरील ध्वशिशविरि िंत्रािा (Low-level sound distribution) वापर 
करण्यािी आवश्यकिा दियशवली जािे. एखाद्या स्थळी व्यशक्तच्या िजीक जाऊि संिाषि करण्यािी आशि 
त्यािबरोबर आवाज िढवभि संिाषि करण्यािी पशरस्स्थिी शिमाि होि असेल िर अिा गोंगाट 
गलबल्यावर माि करण्यासाठी बऱ्याि जास्ि शवद्य िबलाच्या असॅ्म्ललफायरिा वापर अिा स्थळी करावा 
लागेल. 
 
लाऊडस्पीकसधची जोडिी व संरोर्नाची जुळविी 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि लाऊडस्पीकसयिी जोडिी आशि उिारिी करिािा खालील गोष्टी 
ध्यािाि घ्याव्या लागिाि:— 
 

(१) योग्य प्रकारच्या लाऊडस्पीकरिी शिवड. 
 
(२) लाऊडस्पीकरच्या उिारिीसाठी योग्य स्थळािी शिवड. 
 
(३) श्रोिृसम दायाि ध्वशिशविरि ककवा आवाजािे वाटप िीटपिे होण्यासाठी लाऊडस्पीकसयिी 

श्रोिृसम दायामध्ये योग्य शविागिी. 
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(४) लाऊडस्पीकसयिी जोडिी करिािा संरोधिािी योग्य ज ळविी (Impedance Matching) व 
शववशक्षि स्थळाच्या गरजेि सार योग्य शवद्य िबलाच्या लाऊडस्पीकरिी शिवड. 
 

वरील पकैी (१), (२) आशि (३) ह्या गोष्टींशवषयीिे शवविेि प ढील प्रकरिाि केले आहे, कारि 
लाऊडस्पीकरच्या उिारिीिा प्रश्ि इिका व्यापक आहे की त्याच्या अि सधंािािे ध्वशिप्रशिप ष्टी (Acoustic 
Feedback), ध्वशिशििाद (Reverberation), कालामािािील अंिर (Time lag), ध्वशिपरावियि 
(Reflection), लाऊडस्पीकसयिी एकिालिा (Phasing) आशद िाशंत्रक समस्यािंा शविार करावा लागिो 
आशि त्या दृष्टीिे ह्याशवषयीिे शवविेि स्विंत्र प्रकरिाि हािाळिेि योग्य ठरेल ह्या प्रकरिाि योग्य 
लाऊडस्पीकरिी शिवड, जोडिी व संरोधिािी ज ळविी ह्याशवषयीिे शवविेि करण्यािे योशजले आहे. 
 

पभवी उल्लखे केल्याप्रमािे, मायक्रोफोिमध्ये शिमाि झालेल्या शवद्य ि लहरींिे असॅ्म्ललफायरमध्ये 
प्रवधयि झाल्यािंिर प न्हा ध्वशिलहरींमध्ये रुपािंर करण्यासाठी त्यािंी जेव्हा लाऊडस्पीकसयकडे रवािगी 
केली जािे िेव्हा शवद्य िबलािा अपव्यय (Loss) ि होिा त्यािें योग्य स्थलािंर होिे महत्त्वािे असिे व 
त्यासाठी अॅस्म्ललफायर व लाऊडस्पीकसयिी जोडिी करिेवळेी त्याचं्या परस्पर संरोधिािंी ज ळविी करिे 
आवश्यक असिे शिवाय जोडिारा जर बऱ्याि लाबंीच्या असिील िर प्रकरि ६ मध्ये शवविेि केल्याप्रमािे 
त्याचं्या शवद्य ि शवरोधािे (Resistance) व धारििशक्तिे (Capacitance) पशरिामही लक्षाि घ्याव े
लागिाि. 
 
आऊटपुट रॅन्सफॉमधर 
 

अॅस्म्ललफायर शविागािील ऑशडओ आऊटप ट व्हॉल्व्हच्या ललेट मंडलाच्या संरोधिािी 
लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलच्या संरोधिािी योग्य ज ळविी होण्यासाठी ज ळेसा असा रॅन्सफॉमयर वापरला 
जािो ऑशडओ आऊटप ट व्हॉल्व्हच्या ललेट मंडलािे संरोधि लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलच्या 
संरोधिापेक्षा त्यामािािे बऱ्याि जास्ि प्रमािाि असिे. अिा दोि शवशिन्न संरोधिािंी ज ळविी करण्यासाठी 
प्रकरि ७ मध्ये शवविेि केल्याप्रमािे आऊटप ट रनॅ्सफॉमयरच्या प्रायमरी कॉईलच्या वढे्ािें व सेकंडरी 
कॉईलच्या वढे्ािें येाग्य ग िोत्तर (Turns Ratio) असलेल्या रॅन्सफॉमयरिा वापर केला जािो. आकृिी ७–
१७ मध्ये अिा रॅन्सफॉमयरच्या रििेिा एक िम िा दियशवला आहे शिरशिराळे व्हॉईस कॉईल संरोधि 
असलेल्या लाऊडस्पीकसयिी जोडिी करिा यावी ह्यासाठी सेकंडरी कॉईलमधभि शिरशिराळ्या संरोधिािें 
धागे काढलेले असिाि. आऊटप ट रनॅ्सफॉमयरच्या सेकंडरी कॉईलवरील धाग्यािंी लाऊडस्पीकसयच्या 
व्हॉईस कॉईलिी जोडिी करिािा योग्य धाग्यािंी शिवड करिा येिे. ह्याशवषयी शवविेि प ढे केले आहे. 
 

 
आकृिी ७–१७ 
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ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि लाऊडस्पीकसयिी उिारिी करिािा लाऊडस्पीकसय 
अॅस्म्ललफायरपासभि शकत्येकदा िजीक अंिरावर िर शकत्येकदा अॅस्म्ललफायरपासभि बऱ्याि दभर अंिरावर 
उिारण्यािे प्रसंग येिाि. सवयसामान्यपिे लाऊडस्पीकसय अॅस्म्ललफायरपासभि िजीक अंिरावर म्हिजे २०० 
फ टाचं्या आि असिील िर जोडिारेच्या शवद्य िशवरोध ककवा धारििक्तीबाबि काही समस्या शिमाि होि 
िाहीि. परंि  जेव्हा लाऊडस्पीकसयिी उिारिी अॅस्म्ललफायरपासभि २०० फभ ट ककवा त्यापेक्षा बऱ्याि जास्ि 
अंिरावर करण्यािे प्रसंग येिाि, िेव्हा वरील समस्या शविाराि घ्याव्या लागिाि ह्या प्रकरिाि प्रथम २०० 
फ टापेंक्षा िशजक अिंरावरील लाऊडस्पीकसय जोडिीशवषयीिे आशि िंिर २०० फ टापेंक्षा अशधक दभर 
अंिरावरील जोडिीशवषयीिे शवविेि केले आहे. 
 
अॅम्प्ललफायरपासून नजीक अतंरावर लाऊडस्पीकसधची जोडिी 
 

लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलिी आऊटप ट रॅन्सफॉमयरच्या सेकंडरी कॉईलिी जोडिी करिािा 
संरोधिािंी योग्य ज ळविी होण्यासाठी शकत्येकदा शवशवध लाऊडस्पीकसयच्या व्हॉईस कॉईल्सिी परस्परािंी 
जोडिी एकसरी (Series), समािंर (Parallel) ककवा एकसरी-समािंर अिा शमश्र पध्दिीिे केली जािे. 
ह्या जोडिीमागील मभलिभि ित्त्व े स्पष्ट करण्यासाठी काही शवशिष्ट व्यावहाशरक उदाहरिे प ढील काही 
पशरच्छेदामंध्ये शदलेली आहेि. 

 

 
आकृिी ७–१८ 

 
आकृिी ७–१८ मध्ये १६ ओहम व्हॉईस कॉईल संरोधिाच्या एकाि लाऊडस्पीकरिी जोडिी 

अॅस्म्ललफायरिी केलेली असल्यािे दियशवले आहे. ही जोडिी करिािा आऊटप ट रॅन्सफॉमयरच्या सेकंडरी 
कॉईलच्या १६ ओहम संरोधिाच्या धाग्यािी शिवड केली आहे. आऊटप ट रनॅ्सफॉमयरच्या प्रायमरी 
कॉईलच्या संरोधिािी ज ळविी ऑशडओ आऊटप ट व्हॉल्व्हच्या ललेट मंडलाच्या संरोधिािी होिे आवश्यक 
असिे आशि त्या दृष्टीिे योग्य आऊटप ट रनॅ्सफॉमयरिी शिवड केलेली असिे. वरील उदाहरिाि आऊटप ट 
रॅन्सफॉमयरिी प्रायमरी कॉईलिे संरोधि १० हजार ओहम असल्यािे दियशवले आहे. ह्या उदाहरिाि 
लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलिे संरोधि १६ ओहमऐवजी जर ८ ओहम असिे िर सेकंडरी कॉईलच्या ८ 
ओहम संरोधिाच्या धाग्यािी लाऊडस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलिी जोडिी करण्यासाठी शिवड केली 
असिी. लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलिे संरोधि जर ४ ओहम असिे िर सेकंडरी कॉईलच्या ४ ओहम 
संरोधिाच्या धाग्यािी लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलिी जोडिी केली असिी. 
 

आकृिी ७–१९ मध्ये १६ ओहम व्हॉईस कॉईल संरोधिाच्या दोि लाऊडस्पीकसयिी समािंर 
जोडिी केलेली असल्यािे दियशवले असभि आऊटप ट रॅन्सफॉमयरच्या सेकंडरी कॉईलच्या ८ ओहम 
संरोधिाच्या धाग्यािी त्यािंी जोडिी केलेली असल्यािे दियशवले आहे. १६ ओहम व्हॉईस कॉईलच्या 
समािंर जोडिी केलेल्या दोि लाऊडस्पीकसयिे एकशत्रि संरोधि ८ ओहम असल्यािे अिा एकशत्रि 
संरोधिािी ज ळेिा अिा सेकंडरी कॉईलच्या ८ ओहम संरोधिाच्या धाग्यािी त्यािंी जोडिी केलेली आहे. 
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आकृिी ७–१९ 

 
वरील उदाहरिाि समािंर जोडिी केलेल्या लाऊडस्पीकसय व्हॉईस कॉईल्सिे संरोधि जर 

प्रत्येकी ८ ओहम असिे िर दोि लाऊडस्पीकसयिे एकशत्रि संरोधि ४ ओहम असल्यािे सेकंडरी कॉईलच्या 
४ ओहम संरोधिाच्या धाग्यािी त्यािंी जोडिी केली असिी. लाऊडस्पीकसय व्हॉईस कॉईल्सिे संरोधि जर 
प्रत्येकी ४ ओहम असिे िर दोि लाऊडस्पीकसयिे एकशत्रि संरोधि २ ओहम असल्यािे व सेकंडरी 
कॉईलवर २ ओहम संरोधिािा ककवा २ ओहमच्या जवळपासच्या संरोधिािा धागा िसल्यािे 
लाऊडस्पीकसयिी समािंर जोडिी करिे सोयीिे झाले िसिे व िाशंत्रक दृष्टया अिी समािंर जोडिी 
टाळण्याि आली असिी. 
 

समािंर जोडिीप्रमािे लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईल्सिी जोडिी शकत्येकदा एकसरी (Series) 
पध्दिीिेही करिा येिे. उदाहरिाथय प्रत्येकी ४ ओहम व्हॉईस कॉईल सरंोधि असलेल्या दोि 
लाऊडस्पीकसयिी एकसरी जोडिी केल्यास त्यािें एकशत्रि संरोधि ८ ओहमइिके असल्यािे अिा एकसरी 
जोडिी केलेल्या लाऊडस्पीकसयिी जोडिी आकृिी ७–२० मध्ये दियशवल्याप्रमािे सेकंडरी कॉईलच्या ८ 
ओहम संरोधिाच्या धाग्यािी करिे िक्य असिे. 
 

 
आकृिी ७–२० 

 
वरील उदाहरिाि एकसरी जोडिी केलेल्या दोि लाऊडस्पीकसयच्या व्हॉईस कॉईलिे संरोधि 

प्रत्येकी ८ ओहम असिे िर त्यािें एकशत्रि संरोधि १६ ओहम असल्यािे सेकंडरी कॉईलच्या १६ ओहम 
संरोधिाच्या धाग्यािी त्यािंी जोडिी केली असिी. 
 

आकृिी ७–२१ मध्ये प्रत्येकी १६ ओहम व्हॉईस कॉईल सरंोधि असलेले िार लाऊडस्पीकसय शमश्र 
पध्दिीिे म्हिजे एकसरी समािंर पध्दिीिे जोडलेले असल्यािे दियशवले आहे. लाऊडस्पीकसय अ आशि आ 
एकमेकािंी एकसरी पध्दिीिे त्यािप्रमािे लाऊडस्पीकसय इ आशि ई एकमेकािंी एकसरी पध्दिीिे व ह्या 
दोि जोड्ा एकमेकींिी समांिर जोडलेल्या असल्यािे ह्या शमश्र जोडिी केलेल्या िार लाऊडस्पीकसयिे 
एकशत्रि संरोधि १६ ओहम आहे. योग्य संरोधिाच्या ज ळविीसाठी त्यािंी जोडिी आऊटप ट रॅन्सफॉमयर 
सेकंडरी कॉईलच्या १६ ओहम संरोधिाच्या धाग्यािी केलेली असल्यािे दियशवले आहे. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
आकृिी ७–२१ 

 
वरील शमश्र जोडिीच्या उदाहरिाि प्रत्येक लाऊडस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलिे सरंोधि जर ८ 

ओहम असिे िर िार लाऊडस्पीकसयच्या व्हॉईस कॉईल्सिे एकशत्रि संरोधि ८ ओहम असल्यािे त्यािंी 
जोडिी सेकंडरी कॉईलच्या ८ ओहम संरोधिाच्या धाग्यािी केली असिी. त्यािप्रमािे प्रत्येक 
लाऊडस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलिे संरोधि जर ४ ओहम असिे िर िार लाऊडस्पीकसयच्या व्हॉईस 
कॉईल्सिे एकशत्रि संरोधि ४ ओहम असल्यािे त्यािंी जोडिी सेकंडरी कॉईलच्या ४ ओहम संरोधिाच्या 
धाग्यािी केली असिी. 
 

वरील शवविेिावरूि एक ित्त्व ध्वशि िंत्रज्ञाच्या सहज लक्षाि आलेले असेल आशि िे म्हिजे 
शवशवध लाऊडस्पीकसयिी जोडिी एकसरी, समािंर ककवा शमश्र अिा कोित्याही पध्दिीिे केलेली असो, 
त्यािंी आऊटप ट रॅन्सफॉमयरिी जोडिी करिािा त्याचं्या एकशत्रि संरोधिाइिके संरोधि असलेल्या 
सेकंडरी कॉईलच्या योग्य धाग्यािी त्यािंी जोडिी केली म्हिजे संरोधिाच्या ज ळविीिे (Impendance 
Matching) उशद्दष्ट साध्य होिे. लाऊडस्पीकसयच्या एकसरी, समािंर व शमश्र जोडिीिी साधी व सोपी 
उदाहरिे वर शदली आहेि. अिा शवशवध प्रकारच्या जोडिींच्या बाबिीि त्याचं्या एकशत्रि संरोधिािे गशिि 
कसे कराव ेहे शवद्य ििास्त्रािील शियमाि सार ध्वशि िंत्रज्ञास अवगि असेल असे येथे गशृहि धरले आहे. 
 
असमान संशोर्नाचं्या लाऊडस्पीकसधची जोडिी  
 

वरील शवविेिाि एकसरी, समािंर आशि शमश्र जोडिीिी जी उदाहरिे शदलेली आहेि त्याि 
समाि व्हॉईस कॉईल संरोधिािे लाऊडस्पीकसय वापरलेले असल्यािे दियशवले आहे. परंि  अिा 
जोडिींमध्ये शकत्येकदा असमाि व्हॉईस कॉईल संरोधि असलेले लाऊडस्पीकसयदेखील वापरले जािाि. 
 

आकृिी ७–२२ मध्ये दोि ४ ओहम संरोधिािे लाऊडस्पीकसय एकमेकांिी एकसरी पध्दिीिे परंि  
१६ ओहम संरोधिाच्या लाऊडस्पीकरिी समािंर पध्दिीिे जोडलेले असल्यािे दियशवले आहे त्यािें एकभ ि 
संरोधि ५⅓ ओहम असल्यािे त्यािी जोडिी आऊटप ट रनॅ्सफॉमयर सेकंडरीच्या ४ ओहम (म्हिजे 
त्यािल्यात्याि जवळपासिे संरोधि असलेल्या) धाग्यािी केली पाशहजे. 
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आकृिी ७–२२ 

 
आकृिी ७–२३ मध्ये दोि १६ ओहम संरोधिािे लाऊडस्पीकसय एकमेकािंी समािंर पध्दिीिे व ८ 

ओहम संरोधिाच्या लाऊडस्पीकरिी एकसरी पध्दिीिे जोडलेले असल्यािे दियशवले आहे त्यािें एकभ ि 
संरोधि १६ ओहम इिके असल्यािे त्यािंी जोडिी आऊटप ट रॅन्सफॉमयरच्या सेकंडरी कॉईलच्या १६ ओहम 
संरोधिाच्या धाग्यािी केलेली असल्यािे दियशवले आहे. 
 

 
आकृिी ७–२३ 

 
लाऊडस्पीकसधच्या एकसरी व समातंर जोडिीत णवदु्यतबलाचे वाटप 
 
एकसरी जोडिी (Series connection) 
 

दोि समाि संरोधिाच्या लाऊडस्पीकसयिी जर एकसरी जोडिी केली िर अिा दोि 
लाऊडस्पीकसयमध्ये शवद्य िबलािे समाि वाटप होिे. उदाहरिाथय, दोि ८ ओहम संरोधिाच्या 
लाऊडस्पीकसयिी एकसरी जोडिी केलेली असेल िर त्या दोन्हींमध्ये शवद्य िबलािे समाि वाटप होईल. 
परंि  अिा एकसरी जोडिीि लाऊडस्पीकसयच्या व्हॉईस कॉईल्सिे संरोधि असमाि असेल, उदाहरिाथय 
समजा, एका लाऊडस्पीकरिे संरोधि ८ ओहम व द सऱ्यािे १६ ओहम असेल, िर १६ ओहम संरोधिाचं्या 
लाऊडस्पीकरला ८ ओहम संरोधिाच्या लाऊडस्पीकरपेक्षा द लपट शवद्य िबल शमळेल. 
 
समातंर जोडिी (Parallel connection) 
 

दोि समाि संरोधिाच्या लाऊडस्पीकसयिी जर समािंर जोडिी केली िर अिा दोि 
लाऊडस्पीकसयमध्ये शवद्य िबलािे समाि वाटप होिे. उदाहरिाथय, दोि ८ ओहम संरोधिाच्या 
लाऊडस्पीकसयिी समािंर जोडिी केली िर ह्या दोन्हींमध्ये शवद्य िबलािे समाि वाटप होईल. परंि  



 
 अनुक्रमणिका 

समािंर जोडिीि दोि लाऊडस्पीकसयिे संरोधि जर असमाि असेल, उदाहरिाथय, समजा, एका 
लाऊडस्पीकरिे संरोधि ८ ओहम व द सऱ्यािे १६ ओहम असेल िर ८ ओहम व्हॉईस कॉईल संरोधिाच्या 
लाऊडस्पीकरला १६ ओहम व्हॉईस कॉईल संरोधिाच्या लाऊडस्पीकरपेक्षा द लपट शवद्य िबल शमळेल. 
 
अॅम्प्ललफायरपासून दूर अंतरावर लाऊडस्पीकसधची जोडिी 
 

लाऊडस्पीकसयिी जोडिी अॅस्म्ललफायरपासभि २०० फभ ट ककवा अशधक अंिरावर करण्यािे प्रसंग 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वारंवार येिाि. अिी दभर अंिरावरील जोडिी करिािा संरोधिाच्या 
ज ळविीव्यशिशरक्त इिरही अिेक िाशंत्रक समस्या शिमाि होि असल्यािे अिा जोडिींशवषयीिे सशवस्िर 
शवविेि येथे करिे अत्यावश्यक वाटिे. 
 

लाऊडस्पीकसयिी अॅस्म्ललफायरपासभि जेव्हा दभर अंिरावर उिारिी करण्यािा प्रसंग येिो िेव्हा 
एक िाशंत्रक म द्दा उपस्स्थि होिो िो म्हिजे अिा पशरस्स्थिीि आऊटप ट रनॅ्सफॉमयर लाऊडस्पीकर समविे 
दभर अंिरावर बसवावा की िेहमीप्रमािे अॅस्म्ललफायर िासीसवरि िो बसवावा? ह्या दोन्ही िाशंत्रक पध्दिींिे 
शवविेि करण्यासाठी १० हजार ओहम प्रायमरी कॉईल संरोधि व ८ ओहम सेकंडरी कॉईल संरोधि 
असलेल्या आऊटप ट रॅन्सफॉमयरिे उदाहरि प न्हा घेण्यास हरकि िाही. अिा रनॅ्सफॉमयरमध्ये प्रायमरी 
कॉईलिे संरोधि अॅस्म्ललफायरमधील ऑशडओ आऊटप ट व्हॉल्व्हच्या ललेट मंडलाच्या संरोधिािी ज ळेसे व 
सेकंडरी कॉईलिे संरोधि लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलच्या संरोधिािी ज ळेसे आहे अिी कल्पिा करा. 
अिा पशरस्स्थिीि आऊटप ट रॅन्सफॉमयर िेहमीप्रमािे असॅ्म्ललफायर िासीसवर ठेविा येईल व आकृिी ७–
२४ मध्ये दियशवल्याप्रमािे िेहमीच्या पध्दिीिे वाहक जोडिारेच्या साहाय्यािे त्यािी लाऊडस्पीकरिी 
जोडिी करिा येईल. ह्या जोडिीि जोडिारा एका बाजभिे आऊटप ट रॅन्सफॉमयर सेकंडरी कॉईलच्या ८ 
ओहम संरोधिाच्या धाग्यािी व द सऱ्या बाजभिे ८ ओहम संरोधिाच्या लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलिी 
जोडलेल्या असल्यािे दियशवले आहे. अिा जोडिारेस “८ ओहम संरोधिािी” ककवा “कमी संरोधिािी 
जोडिार” (low-impedance line) असे म्हििाि. वस्ि िः अिा जोडिारेि काही खास असे वैशिष्ट्य 
िसिे. कोित्याही दोि साध्या िारा ह्यासाठी िालभ  िकिाि. त्यािे शिदेशिि असे शवशिष्ट संरोधिही िसिे. 
अिा जोडिारािंा “८ ओहम संरोधिािी ककवा कमी संरोधिािी जोडिार” म्हिण्यािे कारि एवढेि की 
एका बाजभिे त्यािंी ८ ओहम संरोधिाच्या सेकंडरी कॉईलिी व द सऱ्या बाजभिे ८ ओहम संरोधिाच्या 
लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलिी जोडिी केलेली आहे. 
 

 
आकृिी ७–२४ 

 
अिा जोडिीि जोडिारेिी लाबंी जास्ि िसेल िर काहीही शबकट समस्या शिमाि होि िाहीि. 

परंि  अिी कल्पिा करा की, जोडिारेिी लाबंी ३००० फभ ट आहे अिा जोडिारेसाठी २० गेज जाडीिी 
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जोडिार वापरली िर शििा शवद्य ि शवरोध ६० ओहम असिो. वरील उदाहरिाि लाऊडस्पीकर व्हॉईस 
कॉईलिे संरोधि फक्त ८ ओहम असल्यािे ह्या जोडिारेिभि वाहिाऱ्या श्राव्य शवद्य ि लहरींच्या बऱ्याि 
शवद्य िबलािा जोडिारेमध्ये अपव्यय होऊि १२ टके्क पेक्षाही कमी शवद्य िबल लाऊडस्पीकरसाठी शिल्लक 
राहील. २० गेजऐवजी अशधक जाडीिी १२ गेजिी िार अिा पशरस्स्थिीि वापरली िर शििा शवद्य ि शवरोध 
वरील उदाहरिाि स मारे १० ओहम इिकाि असल्याम ळे जोडिारेमध्ये ५० टके्कपेक्षा जास्ि शवद्य िबलािा 
अपव्यय होऊि ५० टके्कपेक्षा कमी शवद्य िबल लाऊडस्पीकरसाठी शिल्लक राहील. शवद्य िबलािा 
जोडिारेिील अपव्यय जर १० टक्क्याच्या मयाशदि ठेवावयािा असेल िर िभन्य गेजिी िार वापरावी 
लागेल. परंि  िभन्य गेज िारेिा व्यास जवळजवळ ⅓ इिं असल्याम ळे अिी िार वापरिे अव्यवहायय ठरिे. 
खरोखर म्हिजे अशधकाअशधक जाडिारेिा वापर करूि वरील समस्या पभियपिे स टण्यासारखी िसिे व 
त्यािल्यात्याि जास्ि जाडीिी जोडिार वापरूि िडजोडीिा मागय काढावा लागिो. 
 

वरील पध्दिीच्या जोडिीऐवजी अिी कल्पिा करा की, आऊटप ट रनॅ्सफॉमयर अॅस्म्ललफायरच्या 
िासीसवर ि बसशविा िो लाऊडस्पीकर समविे बसशवलेला आहे. आकृशि ७–२५ पाहा अिा जोडिीि 
वाहक जोडिारेिी एक बाजभ ऑशडओ आऊटप ट व्हॉल्व्हच्या ललेट मंडलािी व द सरी बाजभ आऊटप ट 
रॅन्सफॉमयरच्या १० हजार ओहम संरोधिाच्या प्रायमरी कॉईलच्या धि शवद्य ि प रवठयािी जोडलेली 
दियशवली आहे. अिा वाहक जोडिारेस “१० हजार संरोधिािी ककवा जास्ि संरोधिािी जोडिार” (High 
impedance line) म्हििाि १० हजार ओहम संरोधिाच्या दृष्टीिे २० गेज जोडिारेिा ६० ओहम 
शवद्य िशवरोध अगदीि कमी असल्यािे मागील उदाहरिािील जोडिीप्रमािे शवद्य िबलाच्या अपव्ययािी 
(loss) समस्या अिा जोडिीि उग्र िसिे. परंि  ह्या जोडिीि जोडिारेच्या धारििक्तीम ळे द सरीि एक 
समस्या शिमाि होिे. आकृिी ७–२५ मध्ये शठपक्याचं्या रेषािंी दियशवलेले कंडेन्ससय पाहा. जोडिारेमधील 
धारििक्तीिे हे शिदियक आहेि. अिा धारििक्तीम ळे उच्च कंपिसंख्येच्या लहरींिा एक उपमागय शमळिो. 
कारि उच्च कंपिसखं्येच्या लहरींिा १० हजार ओहम संरोधिापेक्षा खभपि कमी सरंोधिािा उपमागय अिा 
धारििक्तीम ळे उपलब्ध होिो व त्याम ळे त्या लाऊडस्पीकरपयंि पोहोिि िाहीि. साहाशजकि 
ध्वशिप िरुत्पिीि उच्च कंपिसंख्येच्या लहरींिा अिाव प्रकषािे िासिो. 

 

 
आकृिी ७–२५ 

 
वरील समस्येवर िोडगा म्हिजे एक प्रकारे स वियमध्य गाठभि ज्या वाहक जोडिारेिे संरोधि 

अगदी कमीही िाही व अगदी जास्िही िाही अिा म्हिजे मध्यम संरोधिाच्या वाहक जोडिारेिा दभर 
अंिरावरील लाऊडस्पीकसयच्या जोडिीसाठी वापर करिे. जोडिारेच्या अिा मध्यम संरोधिास इंग्रजीि 
“लाइि इंशपडन्स” (Line Impedance) असे िाशंत्रक िाव प्राप्त झाले आहे. मध्यम संरोधिािी जोडिार 
म्हिभि ५० ओहम िे ६०० ओहम ह्या टललयािील संरोधि असलेली जोडिार सामान्यिः वापरली जािे. अिा 
मध्यम संरोधिाच्या जोडिारेि शवद्य ि लहरींच्या शवद्य िबलािा त्यामािािे जास्ि अपव्यय (loss) होि 
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िाही. ककवा उच्च कंपिसखं्येच्या लहरींिाही त्या मािािे जास्ि प्रमािाि लोप होि िाही. मध्यम 
संरोधिाच्या अिा जोडिारेसाठी आऊटप ट रनॅ्सफॉमयर सेकंडरी कॉईलवर ५० िे ६०० दरम्याि संरोधिािें 
खासे धागे काढलेले असिाि. जोडिारेच्या अिा मध्यम संरोधिािी व लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलच्या 
त्यामािािे कमी असलेल्या संरोधिािी योग्य ज ळविी करण्यासाठी साहशजकि द सरा एक ज ळेसा 
रॅन्सफॉमयर वापरावा लागिो. ह्या रॅन्सफॉमयरला “लाइि रॅन्सफॉमयर” (Line transformer) म्हििाि. 
आकृिी ७–२६ मध्ये मध्यम संरोधिाच्या वाहक जोडिारेिा व योग्य व ज ळेिा लाइि रॅन्सफॉमयरिा वापर 
केलेली मंडल रििा दियशवली आहे. दभर अंिरावर उिारिी करण्यासाठी अिी मध्यम संरोधिािी जोडिार 
व प्रत्येक लाऊडस्पीकर ककवा लाऊडस्पीकर गटासाठी योग्य व ज ळेसा “लाइि रॅन्सफॉमयर” वापरूि 
शवद्य िबलािा अपव्यय व उच्च कंपि सखं्येच्या लहरींिा लोप ह्या दोन्हीही समस्या प्रिावीरीिीिे सोडशविा 
येिाि. 
 

 
आकृिी ७–२६ 

 
समान णवदु्यतबलाची णवभार्गिी (Equal power distribution) 
 

शवशिष्ट उदाहरिाचं्या साहाय्यािे वरील प्रकारच्या जोडिीमागील ित्त्व ध्वशि िंत्रज्ञास अशधक 
स्पष्टपिे समजण्यासारखे असल्यािे ह्यासाठी काही शिवडक व्यावहाशरक उदाहरिे प ढील पशरच्छेदामंध्ये 
शदलेली आहेि. पशहल्या उदाहरिाि प्रत्येक लाऊडस्पीकरला समाि शवद्य िबलािा प रवठा जेव्हा केला 
जािो त्यावळेी जे िंत्र वापरले जािे िे शदले असभि द सरे उदाहरि ज्यावळेी असमाि शवद्य िबलािा प रवठा 
केला जािो त्यावळेी वापरला जािाऱ्या िंत्राशवषयीिे आहे. 
 

उदाहरि : एका मोठया सिागृहािील ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेसाठी सहा ८ ओहम व्हॉईस 
कॉईल संरोधिािे लाऊडस्पीकसय उिारावयािे आहेि. अॅस्म्ललफायर शविागािे शवद्य िबल (Power 
Rating) ५० वटॅ असभि आऊटप ट रनॅ्सफॉमयरच्या सेकंडरी कॉईलवर मध्यम संरोधिािे १२५ ओहम, २५० 
ओहम व ५०० ओहम हे धागे प रशवलेले आहेि. प्रत्येक लाऊडस्पीकरमधभि प्रवर्मधि ध्वशिलहरींिी पािळी 
समाि असावी अिी अपेक्षा असेल िर प्रत्येक लाऊडस्पीकर जोडिीसाठी वापरावयाच्या योग्य 
ज ळविीच्या लाइि रनॅ्सफॉमयरच्या प्रायमरी व सेकंडरी कॉईलच्या धाग्याचं्या संरोधिािंा िपिील द्या व 
त्याचं्या जोडिीिा मंडल िकािा काढा. 
 

उत्तर— (१) कमीि कमी शवद्य िबलािा अपव्यय होण्याच्या दृष्टीिे आऊटप ट रॅन्सफॉमयरच्या ५०० 
ओहम संरोधिाच्या धाग्यािी जोडिारेिी जोडिी ह्या शठकािी केली पाशहजे. 
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(२) सवयसामान्यपिे लाऊडस्पीकसयिी जोडिी आकृिी ७–२७ मध्ये दियशवल्याप्रमािे समािंर 
पध्दिीिे केली जाि असल्यािे ह्या उदाहरिाि सहा लाऊडस्पीकसयसाठी वापरावयाच्या लाइि 
दॅ्रन्सफॉमसयच्या प्रायमरी कॉईल्सिे एकशत्रि संरोधि ५०० ओहम इिके असिे आवश्यक आहे, म्हिभि 
प्रत्येक लाइि रनॅ्सफॉमयर प्रायमरीिे संरोधि ३००० ओहम असिे आवश्यक आहे. 
 

 
आकृिी ७–२७ 

 
(३) लाइि रॅन्सफॉमयरच्या सेकंडरी कॉईलिे संरोधि लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलच्या 

संरोधिाइिके म्हिजे ह्या उदाहरिाि ८ ओहम असिे आवश्यक आहे. 
 
(४) िात्पयय, ह्या उदाहरिाि प्रत्येक लाऊडस्पीकरसाठी ३००० ओहम प्रायमरी कॉईल संरोधि व 

८ ओहम सेकंडरी कॉईल सरंोधि असलेले लाइि रनॅ्सफॉमयर वापरले पाशहजेि आकृिी ७–२७ मध्ये ह्या 
उदाहरिािील लाऊडस्पीकसयच्या जोडिीिा मंडल िकािा शदला आहे. 
 

वरील उदाहरिाि प्रत्येक लाऊडस्पीकरला समाि शवद्य िबलािा प रवठा केला जाि असल्याम ळे 
सवय लाइि रॅन्सफॉमयसय प्रायमरी कॉईल्सिे संरोधि समाि म्हिजे ३००० ओहम असभि त्यािें एकभ ि संरोधि 
आऊटप ट रॅन्सफॉमयरच्या सेकंडरी कॉईल्सच्या संरोधिािी ज ळेसे म्हिजे ५०० ओहम इिके आहे. वरील 
उदाहरिावरूि लाइि रनॅ्सफॉमयरच्या शिवडीमागील िंत्र स्पष्ट होईल. जेव्हा शिरशिराळ्या अिेक 
लाऊडस्पीकसयिा समाि शवद्य िबल प रवठा करावयािा असिो िेव्हा प्रत्येक लाऊडस्पीकरसाठी वापरल्या 
जािाऱ्या लाइि रॅन्सफॉमयरच्या प्रायमरी कॉईलिे संरोधि खालील सभत्राप्रमािे काढिा येिे:— 
 
लाइि रनॅ्सफॉमयर प्रायमरी 

कॉईलिे संरोधि  
= 

जोडिारेिे संरोधि 
(Line impedance) 

 
X 

समािंर जोडिी केलेल्या 
लाऊडस्पीकसयिी संख्या 

(Primary coil impedance) (number of loudspeakers) 
 

(वरील उदाहरिाि लाइि रॅन्सफॉमयर प्रायमरी कॉईलिे संरोधि = ५०० X ६= ३००० ओहम 
इिके असिे आवश्यक आहे.) 
 

लाइि रॅन्सफॉमयरच्या सेकंडरी कॉईलिे संरोधि लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईल जे सरंोधि असिे 
त्या संरोधिाइिके असिे आवश्यक असिे. 
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असमान णवदु्यतबलाची णवभार्गिी (Unequal power distribution) 
 

जेव्हा शिरशिराळ्या अिेक लाऊडस्पीकसयसाठी असमाि ध्वशि पािळीिी आवश्यकिा म्हिजेि 
असमाि शवद्य िबल प रवठा करावा लागिो िेव्हा प्रत्येक लाऊडस्पीकरसाठी आवश्यक असलेल्या लाइि 
रॅन्सफॉमयरिी शिवड करिािा वरीलपेक्षा शिराळ्या पध्दिीिे गशिि कराव े लागिे. शवद्य ििास्त्रािील 
शियमाि सार असे शसध्द करूि दाखशविा येईल की असमाि शवद्य िबलािा प रवठा जेव्हा करावयािा 
असिो िेव्हा समािंर जोडिी केलेल्या प्रत्येक लाऊडस्पीकरसाठी वापरावयाच्या लाइि रॅन्सफॉमयर 
प्रायमरी कॉईलच्या संरोधिािे गशिि खालील सभत्राप्रमािे करिा येिे :— 
 

लाइि रनॅ्सफॉमयर प्रायमरी 
कॉईलिे संरोधि  = 

अॅस्म्ललफायरिे शवद्य िबल 
X वाहक जोडिारेिे संरोधि  शववशक्षि लाऊडस्पीकरला 

प रवावयािे शवद्य िबल. 
 

एखाद्या व्यावहाशरक उदाहरिावरूि सभत्रािी उपय क्तिा स्पष्ट होण्यासारखी असल्यािे ह्यासाठी 
एका खास उदाहरिािी शिवड केली आहे. 
 

उदाहरि : एका मोठया कारखान्याि पाश्वयसंगीि के्षशपि करण्यासाठी ५० वटॅ शवद्य िबलािा 
अॅस्म्ललफायर वापरावयािा असभि ह्या असॅ्म्ललफायरच्या आऊटप ट रनॅ्सफॉमयर सेकंडरी कॉईलवर ५०० 
ओहम संरोधिाच्या धाग्यािी सोय आहे. कारखान्यािील शिरशिराळ्या शविागामंध्ये खाली दियशवलेल्या 
शवद्य िबलािे लाऊडस्पीकसय उिारावयािे आहेि : 
 

कारखान्यािील – मोठे दालि (अ) २० वटॅ, लहाि दालि (ब) १३ वटॅ, शियाि शविाग (क) १० 
वटॅ, म ख्य किेरी (ड) ५ वटॅ, द य्यम किेरी (ई) १ वटॅ, द य्यम किेरी (फ) १ वटॅलाऊडस्पीकसय : (अ), 
(ब), (क) – १६ ओहम २५ वटॅ; (ड) –८ ओहम १० वटॅ; (ई)(फ) –३२ ओहम १ वॅट. 
 

वर शिदेशिि केलेल्या प्रत्येक शठकािी उिारावयाच्या लाऊडस्पीकरसाठी वापरावयाच्या ज ळेिा 
लाइि रनॅ्सफॉमयसयिा िपिील द्या व त्याचं्या जोडिीिा मंडल िकािा काढा. 
 

उत्तर : (1) वरील िपशिलाि सार अॅस्म्ललफायर शविागासाठी आवश्यक असलेले शवद्य िबल = 
२०+१३+१०+५+१+१= ५० वटॅ. 
 

(२) ५० वटॅ शवद्य िबलाच्या शविागिीसाठी आऊटप ट रनॅ्सफॉमयर सेकंडरी कॉईलवरूि 
काढलेल्या ५०० ओहम संरोधिाच्या धाग्यािा उपयोग करावा. ह्या धाग्यािा उपयोग केल्यास वर शदलेल्या 
सभत्राप्रमािे प्रत्येक जागी उिारिी करावयाच्या ज ळेिा लाइि रनॅ्सफॉमयरिा िपिील खाली शदलेल्या 
गशििािे काढिा येईल :— 
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लाइि रनॅ्सफॉमयर (अ)  प्रायमरी कॉईलिे संरोधि = ५० ×५०० =१२५० ओहम २० 

लाइि रनॅ्सफॉमयर (ब)  प्रायमरी कॉईलिे संरोधि = ५० ×५०० =१९२० ओहम १३ 

लाइि रनॅ्सफॉमयर (क)  प्रायमरी कॉईलिे संरोधि = ५० ×५०० =२५०० ओहम १० 

लाइि रनॅ्सफॉमयर (ड)  प्रायमरी कॉईलिे संरोधि = ५० ×५०० =५००० ओहम ५ 

लाइि रनॅ्सफॉमयर (ई) (फ) प्रायमरी कॉईलिे संरोधि = ५० ×५०० =२५००० ओहम १ 
 
(३) वरील प्रत्येक शठकािी वापरावयाच्या ज ळेिा लाइि रॅन्सफॉमयसयिा िपिील असा : 
(अ) १२५० ओहम प्रायमरी कॉईल संरोधि, १६ ओहम सेकंडरी कॉईल संरोधि 
(ब) १९२० ओहम प्रायमरी कॉईल संरोधि, १६ ओहम सेकंडरी कॉईल संरोधि 
(क) २५०० ओहम प्रायमरी कॉईल संरोधि, १६ ओहम सेकंडरी कॉईल संरोधि 
(ड) ५००० ओहम प्रायमरी कॉईल संरोधि, ८ ओहम सेकंडरी कॉईल संरोधि 
(ई) (फ) २५००० ओहम प्रायमरी कॉईल संरोधि, ३·२ ओहम सेकंडरी कॉईल संरोधि 
 
(४) आकृिी ७–२८ मध्ये वरील उदाहरिािील लाऊडस्पीकसयच्या जोडिीिा मंडल िकािा 

दियशवला आहे. 
 

 
आकृिी ७–२८ 

 
म्पस्थर णवदु्यतदाब योजना (Constant Voltage System) 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि अॅस्म्ललफायर शविागािी दभर अंिरावरील लाऊडस्पीकसयिी जोडिी 
करण्यासाठी “स्स्थर शवद्य िदाब योजिा” (Constant Voltage System) ही िवीि योजिा हल्ली अंमलाि 
आिली गेली असभि िी बरीि प्रिशलि व लोकशप्रय होऊ लागली आहे. ह्या योजिेिा एक अशििय 
महत्त्वािा फायदा म्हिजे लाऊडस्पीकसयिी जोडिी करिािा संरोधिाच्या ज ळिीसाठी मागील काही 
पशरच्छेदामंध्ये शवविेि केल्याप्रमािे जास्ि ग िंाग िंीिी सभते्र व समीकरिे वापरावी लागि िाहीि व 
कोििेही गशिि ि करिा लाऊडस्पीकसयिी जोडिी अगदी स लििेिे करिा येिे. ह्या िवीि योजिेिा 
द सरा एक फायदा म्हिजे िशवष्ट्यकाळाि देखील आहे त्यापेक्षा अशधक लाऊडस्पीकसयिी जोडिी 
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करण्यािा प्रसंग आला िरी संरोधिाच्या ज ळविीिे (Impedance Matching) बाबिीि काहीही अडििी 
शिमाि होि िाहीि. 
 

स्स्थर शवद्य िदाब योजिेि आऊटप ट रॅन्सफॉमयरच्या सेकंडरी कॉईलवर इिर िेहमीच्या शिदेशिि 
संरोधिाचं्या धाग्याबंरोबर एका खास धाग्यािा शिदेि केलेला असिो व ह्या धाग्यािफे प्रवर्मधि श्राव्य शवद्य ि 
लहरींिा एका शवशिष्ट प्रमािाि “स्स्थर शवद्य िदाब” (सामान्यिः ७० ककवा १०० व्होल्ट) प रशवला जाईल 
अिी व्यवस्था केलेली असिे. 
 

आकृिी ७–२९ पाहा प्रवर्मधि श्राव्य शवद्य िलहरी अिा प्रकारे शवशिष्ट स्स्थर शवद्य िदाब पािळीवर 
प रशवण्यािी ही योजिा एक प्रकारे २३० व्होल्ट एसी शवद्य िदाबािा प रवठा करिाऱ्या आपल्या घरग िी 
इलेस्क्रक प रवठ्यासारखीि असिे असे म्हिावयास हरकि िाही. घरग िी इलेस्क्रक प रवठ्यािी 
शिरशिराळया शवद्य िबलािंी उपकरिे व साधिे जिी जोडिा येिाि त्यािप्रमािे “स्स्थर शवद्य िदाब” 
योजिेि शिरशिराळ्या शवद्य िबलािे लाऊडस्पीकसय सहजिेिे जोडिा येिाि. 

 

 
आकृिी ७–२९ 

 
स्स्थर शवद्य िदाब योजिेि लाऊडस्पीकसयसाठी वापरल्या जािाऱ्या लाइि रनॅ्सफॉमयसयिी शवशिष्ट 

“स्स्थर शवद्य िदाबा” च्या दृष्टीिे (उदाहरिाथय ७० व्होल्ट ककवा १०० व्होल्ट) खास बाधंिी व रििा केलेली 
असिे व अिा खास रििा-बाधंिीच्या लाइि रनॅ्सफॉमयरिा वापर करिे अत्यावश्यक असिे अिा लाइि 
रॅन्सफॉमयरच्या प्रायमरी व सेकंडरी कॉईल्सवर शिरशिराळे योग्य धागे काढलेले असिाि. उदाहरिाथय, 
आकृिी ७–३० मध्ये दियशवलेल्या १०० व्होल्ट स्स्थर शवद्य िदाबासाठी खास रििा व बाधंिी केलेल्या लाइि 
रॅन्सफॉमयरमध्ये सेकंडरी कॉईलवर ४ ओहम, ८ ओहम व १६ ओहम संरोधिािे धागे काढलेले असल्यािे 
दियशवले आहे. अिा शिरशिराळ्या धाग्यािंी सोय असली म्हिजे शिरशिराळे व्हॉईस कॉईल संरोधि 
असलेल्या लाऊडस्पीकसयिी ह्यापंैकी योग्य व ज ळेिा धाग्यािी जोडिी करिे िक्य होिे. लाइि 
रॅन्सफॉमयरच्या प्रायमरी कॉईलवरही सेकंडरी कॉईलप्रमािे शिरशिराळे धागे काढलेले असल्यािे आकृिीि 
दियशवले आहे. परंि  ह्या धाग्यािें खास वैशिष्टय म्हिजे त्यािें संिोधि ओहममध्ये व्यक्त ि करिा िे “वटॅ” 
मध्ये (म्हिजे शवद्य िबलाच्या पशरमािाि) व्यक्त केलेले असल्यािे दियशवले आहे. ह्या धाग्यापंैकी योग्य 
धाग्यािी शिवड करूि शवशिष्ट लाऊडस्पीकरला आवश्यक त्या शवद्य िबलािा प रवठा करिा येिो व त्याम ळे 
शवद्य िबलाच्या पािळीि पाशहजे िे फेरबदल करिा येिाि. 
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आकृिी ७–३० 

 
पभवी उल्लेख केल्याप्रमािे वरील प्रकाराच्या खास बिावटीच्या लाइि रनॅ्सफॉमयरच्या साहाय्यािे 

प्रत्येक लाऊडस्पीकरिी जोडिी सहजिेिे करिा येिे. ही जोडिी करण्यासाठी प्रथम शवशिष्ट 
लाऊडस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईल संरोधिाप्रमािे लाइि रॅन्सफॉमयरच्या सेकंडरी कॉईलवरील योग्य व 
ज ळेिा संरोधिाच्या धाग्यािी शिवड करिा येिे व ह्या धाग्यािी व्हॉईस कॉईलिी जोडिी केली जािे. 
उदाहरिाथय, शवशिष्ट लाऊडस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलिे संरोधि जर ८ ओहम असेल िर लाइि 
रॅन्सफॉमयरच्या सेकंडरी कॉईलवरील ८ ओहम संरोधिाच्या धाग्यािी व्हॉईस कॉईलिी जोडिी केली 
पाशहजे. एकदा व्हॉईस कॉईलिी अिी जोडिी करूि घेिली की लाइि रनॅ्सफॉमयरच्या प्रायमरी 
कॉईलवरील शिरशिराळ्या शवद्य िबलाचं्या धाग्यापंैकी पाशहजे त्या योग्य शवद्य िबलाच्या धाग्यािी जोडिी 
िंिर जोडिारेिफे आऊटप ट रॅन्सफॉमयरवरील स्स्थर शवद्य िदाबाच्या धाग्यािी सरळ करिा येिे. ही 
जोडिी केली की असॅ्म्ललफायर शविाग व लाऊडस्पीकर ह्याचं्या संरोधिािंी ज ळविी आपोआप होऊि 
जािे व शवशिष्ट लाऊडस्पीकरला शिवड केल्याप्रमािे योग्य शवद्य िबलािा प रवठाही उपलब्ध केला जािो. 
उदाहरिाथय, शवशिष्ट स्थळी उिारिी करावयाच्या लाऊडस्पीकरसाठी जर ५ वटॅ शवद्य िबलािा प रवठा 
आवश्यक असेल िर प्रथम वर शवविेि केल्याप्रमािे लाऊडस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलिी योग्य संरोधिाच्या 
सेकंडरी कॉईलच्या धाग्यािी एकदा जोडिी करूि घेिली व िंिर लाइि रॅन्सफॉमयर प्रायमरी 
कॉईलवरील ५ वटॅ धाग्यािी असॅ्म्ललफायरच्या आऊटप ट रनॅ्सफॉमयरवरील शववशक्षि स्स्थर शवद्य िदाबाच्या 
धाग्यािी जोडिारेिफे जोडिी केली की शवशिष्ट लाऊडस्पीकरसाठी ५ वटॅ शवद्य िबलािा प रवठा िर 
होिोि परंि  संरोधिािंी ज ळविीही (Impedance Matching) आपोआप होऊि जािे. अथाि आवश्यक िे 
शवशिष्ट शवद्य िबल हािाळण्यािी पात्रिा अिा शठकािी वापरलेल्या लाऊडस्पीकरमध्ये आहे हे येथे गहृीि 
धरले आहे. आपल्या उदाहरिाि लाऊडस्पीकरला ५ वटॅ ऐवजी २ वटॅ शवद्य िबलािा प रवठा करावयािा 
असिा िर लाइि रनॅ्सफॉमयरच्या प्रायमरीवरील ५ वटॅ ऐवजी २ वटॅ शवद्य िबलाच्या धाग्यािी शिवड करूि 
ही जोडिी करिा आली असिी. िात्पयय, वर उल्लेख केल्याप्रमािे स्स्थर शवद्य िदाब योजिेच्या साहाय्यािे 
दभर अंिरावरील लाऊडस्पीकसयच्या जोडिी-उिारिीिा प्रश्ि काहीही अडििी ि येिा व संरोधिाच्या 
ज ळविी बाबिीिल्या सभत्राचं्या ककवा गशििाचं्या जास्ि िािगडीि ि पडिा अशििय सोलया रीिीिे 
सोडशविे िक्य झाले आहे. 
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अॅम्प्ललफायरची जणमनीशी जोडिी (Earthing) 
 

स्स्थर व दोषरशहि ध्वशिवधयि व शविरि कायासाठी अॅस्म्ललफायर िासीसिी व अॅस्म्ललफायर 
िासीसिफे इिर उपकरिािंी व साधिािंी जशमिीिी जोडिी करिे ही ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या 
उिारिीिील एक महत्त्वािी िाशंत्रक आवश्यकिा असिे. शवद्य ि धोक्यापासभि स रशक्षििा हेही जशमिीिी 
जोडिी करण्यािे एक द सरे प्रम ख उशद्दष्ट असिे. 
 

पभवी उल्लेख केल्याप्रमािे मायक्रोफोिमध्ये शिमाि होिाऱ्या शवद्य ि लहरींिी पािळी बरीि कमी 
असिे आशि त्या दृष्टीिे अिा शवद्य ि लहरी वाहभि िेिाऱ्या केबलवर शिलखिी संरक्षक आच्छादि असिे इष्ट 
असिे. ह्या शिलखिी आच्छादिािी जशमिीिी जोडिी केली की मायक्रोफोि केबलमधभि वाहिाऱ्या श्राव्य 
शवद्य ि लहरींिा केबलमध्ये प्रवर्मिि होिाऱ्या ग िग ि आवाजाच्या (Hum) ककवा खरखराटाच्या (Noise) 
लहरींपासभि उपसगय पोहोिि िाही. केबलवरील शिलखिी आच्छादिािी (Shielding) अॅस्म्ललफायर 
िासीसिी जोडिी केली जािे व अॅस्म्ललफायर िासीसिी जशमिीिी जोडिी केली जािे. अॅस्म्ललफायर 
शविाग ककवा शमक्सर शविागावंरील आच्छादिािीही ह्याि कारिास्िव जशमिीिी जोडिी करण्यािी प्रथा 
आहे. 
 

लहाि ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि अॅस्म्ललफायरिी इलेस्क्रक प रवठ्यािी जोडिी 
करण्यासाठी वापरलेल्या जोडिारेवर िीि संपकय  जोडािंी शपि (Three-way pin) बसशवलेली असिे. व 
शिच्या साहाय्यािे इलेस्क्रक मेन्स प रवठ्यािफे अॅस्म्ललफायर िासीसिी जशमिीिी जोडिी केली जािे. 
अशधक शवस्िृि ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेसाठी अिी इलेस्क्रक मेन्स प रवठ्यािफे केली जािारी 
जशमिीिी जोडिी समाधािकारक िसिे. अिा शवस्िृि व्यवस्थासंाठी रेशडओ िासीसिी जशमिीिी जोडिी 
करण्यासाठी ज्या प्रमािे पभवी पािी वाहभि िेिारा िळ, लोखंडी सळई ककवा गज ककवा जशमिीि प रलेल्या 
िाबं्याच्या पट्टीिा वापर केला जाि असे ििा प्रकारिी खास उपाययोजिा वापरिे आवश्यक असिे. 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिील उपकरिािंी व साधिािंी जशमिीिी जोडिी करिािा मात्र िी 
एकाि शठकािी करण्यािी खबरदारी घेिे अत्यावश्यक असिे. सामान्यिः अॅस्म्ललफायर िासीसिीि फक्त 
जशमिीिी जोडिी करण्यािी प्रथा आहे. उपकरिािंी व साधिािंी एकापेक्षा इिरत्र अशधक शठकािी जर 
जशमिीिी जोडिी केली िर बाह्यिः प्रवर्मिि होिाऱ्या ककवा अॅस्म्ललफायरमध्ये प्रवर्मधि होिाऱ्या लहरींम ळे 
आकृिी ७–३१ मध्ये दियशवल्याप्रमािे अिा दोि ककवा अशधक जोडिीच्या शवद्य ि मंडलाि “िक्री प्रवाह” 
(loop currents) शिमाि होिाि व त्याम ळे असॅ्म्ललफायरच्या प्रवधयि कायाि बरीि अस्स्थरिा (Instability) 
शिमाि होण्यािी िक्यिा असिे. 

 
आकृिी ७–३१ 

  



 
 अनुक्रमणिका 

प्रकरि ८ 
 

लाऊडस्पीकसधची उभारिी व णवभार्गिी –काही अणर्क समस्या 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि योग्य लाऊडस्पीकसयिी शिवड करिे अशििय महत्त्वािे असिे. ही 
शिवड करिािा (१) शवशिष्ट स्थळी कोित्या प्रकारिे लाऊडस्पीकसय वापराविे आशि (२) श्रोिृसम दायाि 
त्यािंी कोित्या शववशक्षि शठकािी उिारिी करावी हे दोि शविार फार महत्त्वािे असिाि. 

 
प्रकरि ५ मध्ये शिरशिराळ्या लाऊडस्पीकसयच्या प्रकाराशंवषयीिी माशहिी शदली आहे. 

सवयसामान्यपिे बंशदस्ि जागी कॅशबिेट लाऊडस्पीकसयिा वापर केला जािो. पभवी उल्लेख केल्याप्रमािे 
कण्यािे लाऊडस्पीकसय बंशदस्ि जागी वापरल्यास त्यािंा आवाज कियककय ि व ि िारीसारखा येिो व 
शिवाय त्याचं्या जोरदार आवाजाम ळे ध्वशिप्रशिप ष्टी (Acoustic feedback) होण्यािी फार िक्यिा असिे. 
कण्याच्या लाऊडस्पीकसयिा आदिय व उत्तम उपयोग म्हिजे ख ल्या जागेवरील काययक्रमासंाठी त्यािंा वापर 
करिे. कण्याच्या लाऊडस्पीकसयिी काययक्षमिा (Efficiency) उत्कृष्ट दजािी असिे व कमी शवद्य िबल 
प रवभिही त्याचं्यािफे बऱ्याि जास्ि प्रमािाि प्रवर्मधि ध्वशिलहरींिी प िरुत्पत्ती करिे िक्य होिे. 

 
जागा बंशदस्ि असो ककवा ख ली असो, श्रोिृसम दायाि आवाजािे योग्य वाटप होण्यासाठी 

त्यािप्रमािे सवय शठकािी आवाजािी योग्य पािळी राखण्यासाठी कोित्या प्रकारिे व शकिी लाऊडस्पीकसय 
वापरिे आवश्यक आहे हे ध्वशििंत्रज्ञास अिभकपिे ठरशविा आले पाशहजे. 

 
बंशदस्ि जागी ध्वशिशविरि (Sound distribution) करिे व ख ल्या जागी ध्वशिशविरि करिे 

ह्यामध्ये फरक असल्याम ळे लाऊडस्पीकसय उिारिी पध्दिीिही योग्य फेरबदल कराव ेलागिाि. बशंदस्ि 
जागी लाऊडस्पीकसयिी उिारिी करिािा ह्या प्रकरिाि प ढे शवविेि केल्याप्रमािे अिेक समस्यािंा िोंड 
द्याव े लागिे. ख ल्या जागी ध्वशिके्षपि करिािा फारिा अडििी शिमाि होि िाहीि. प ढील काही 
पशरच्छेदामंध्ये प्रथम ख ल्या जागी उिारिी करावयाच्या लाऊडस्पीकसयशवषयीिे शवविेि केले असभि िंिर 
बंशदस्ि जागेवरील लाऊडस्पीकसयिी उिारिी व संबंशधि समस्याशंवषयी शवविेि केले आहे. 
 
खुल्या जारे्गवरील लाऊडस्पीकसधची उभारिी 
 

ख ल्या जागी लाऊडस्पीकसयिी उिारिी करिािा लाऊडस्पीकसयिी संख्या शकिी असावी, त्यािंा 
प्रकार कोििा असावा व त्यािंी कोित्या शवशिष्ट जागी उिारिी करावी हे ज्या जागी ध्वशिके्षपि करावयािे 
असेल त्या के्षत्राच्या व्याप्तीवर (Sound Coverage) व शवशिष्ट जागेच्या आकारमािावर अवलंबभि असिे. 
बह िेक ख ल्या जागी होिाऱ्या काययक्रमािंी जागा ित्त्विः वि यळाकार ककवा अधयवि यळाकार असिे असे 
म्हिावयास हरकि िाही. वि यळाकार जागेवर ध्वशिके्षपि करण्यासाठी िीि ककवा अशधक कण्यािे 
लाऊडस्पीकसय वापरिा येिाि. अथाि प्रत्यक्षाि आवश्यक असलेली लाऊडस्पीकसयिी संख्या वि यळाकार 
जागेच्या के्षत्रफळावर अवलंबभि असिे. वि यळाकार जागेिा घेर शजिका अशधक शवस्िृि शििके अशधक 
लाऊडस्पीकसय अिा जागी वापराव े लागिाि. आकृिी ८–१ मध्ये िीि, पाि व सहा कण्यांच्या 
लाऊडस्पीकसयिी वि यळाकार के्षत्रावर किी उिारिी करिा येिे हे दियशवले आहे. आवाज शवस्िृि के्षत्रावर 
फैलावण्यासाठी जास्ि रंुद िोडािें किे असलेले लाऊडस्पीकसय वापरले जािाि. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
आकृिी ८–१ 

 
सवयसामान्यपिे इमारिीप ढील ककवा एखाद्या कििीप ढील ख ली जागा ित्त्विः अधयवि यळाकार असिे 

असे म्हिावयास हरकि िाही. अिा जागी श्रोिृसम दाय जास्ि िसेल िर अशधक शवद्य िबलािा व उत्तम 
बॅफल असलेला एक लाऊडस्पीकर जरी वापरला िरी काययिाग साधला जािो. परंि  अिा जागेिे के्षत्रफळ 
शवस्िृि असेल िर आकृिी ८–२ (अ) आशि (ब) मध्ये दियशवल्याप्रमािे दोि ककवा िीि कण्यांच्या 
लाऊडस्पीकसयिा समभह (Cluster) वापरिा येिो. 
 

  
आकृिी ८–२ आकृिी ८–३ 

 
वक्त्यापं ढे ककवा कलाकारापं ढे ख ल्या जागी जमलेल्या श्रोिृसम दायासाठी आकृिी ८–३ अ आशि 

ब मध्ये दियशवल्याप्रमािे शकत्येकदा दोि ककवा िीि कण्यांिे लाऊडस्पीकसय वापरले िर काम िागिे. 
ख ल्या जागेवरील पोहोण्यािे िलाव, क्रीडा मदैािे, मैदािाि शसिेमा दाखशविे इत्यादी काययक्रमासंाठी 
वापरल्या जािाऱ्या जागा सामान्यिः ििकोिी आकाराच्या असिाि. अिा जागी ज्या पध्दिीिे श्रोिृसम दाय 
स्थािापन्न झालेला असेल त्याप्रमािे लाऊडस्पीकसयिी उिारिी व शदिा ठरवावी लागिे. श्रोिृसम दाय 
िरगच्च संख्येि उपस्स्थि असेल िर आकृिी ८–४ मध्ये दियशवल्याप्रमािे िार कण्यांच्या लाऊडस्पीकसयिा 
समभह वापरिा येिो. 

 

  
आकृिी ८–४ आकृिी ८–५ 
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शसिेमाच्या पडद्याप ढे ख ल्या जागी जेव्हा पे्रक्षकािंा सम दाय बसलेला असिो िेव्हा आवाजािा 
उगम पडद्यावर शदसिाऱ्या व्यक्तींपासभि होि आहे असा अभ्यास शिमाि होिे अत्यावश्यक असिे. 
लाऊडस्पीकसयिी उिारिी करिािा वक्त्यापंासभि आवाज ऐकभ  येि आहे असा आिास शिमाि होईल अिा 
रीिीिे लाऊडस्पीकसयिी उिारिी करण्यािा संकेि पाळिे आवश्यक असिे. शसिेमाच्या पडद्याप ढे 
बसलेल्या पे्रक्षकािंा असा आिास शिमाि करण्यासाठी आकृिी ८–५ मध्ये दियशवल्याप्रमािे दोि ककवा 
अशधक कण्यांच्या लाऊडस्पीकसयिी उिारिी शसिेमाच्या पडद्यािजीक केली जािे. शकत्येकदा एखाद्या 
ख ल्या जागेिी लाबंी शिच्या रंुदीपेक्षा बरीि जास्ि असिे. अिा जागी सवय के्षत्रफळ व्यापण्याच्या दृष्टीिे 
लाऊडस्पीकसयिी उिारिी आकृिी ८–६ मध्ये दियशवल्याप्रमािे करिा येिे. 

 

 
 

आकृिी ८–६ आकृिी ८–७ 
 

फ टबॉल मिॅ ककवा अन्य क्रीडा मदैािावर जागेिी व्याप्ती शवस्िृि असिे व गोंगाट गलबल्यािी 
पािळीही जास्ि असिे. अिा प्रसंगी पे्रक्षकाचं्या ख च्या व बैठकीकडे िोंड शफरवभि लाऊडस्पीकसय बसशविा 
येिाि आकृिी ८–७ पाहा. अिा लाऊडस्पीकसयिी एकभ ि संख्या मदैािाच्या के्षत्रफळावर आशि त्यािप्रमािे 
पे्रक्षकाचं्या गोंगाट गलबल्याच्या पािळीवर अवलंबभि असिे. 
 
बंणदस्त जारे्गत लाऊडस्पीकर उभारिी  
 

बंशदस्ि जागी लाऊडस्पीकसयिी उिारिी करिािा अिेक समस्या शिमाि होिाि. त्यापंैकी 
ध्वशिप्रशिप ष्टीच्या (Acoustic Feedback) समस्येिी ध्वशििंत्रज्ञास अिेकदा म काबला करण्यािे प्रसंग 
येिाि आशि त्यादृष्टीिे ध्वशिप्रशिप ष्टीशवषयीिे सशवस्िर शवविेि ह्या प्रकरिाि केले आहे. ध्वशिप्रशिप ष्टी 
टाळण्यासाठी योग्य शदिावाही ध्वशिग्रहि पात्रिा असलेल्या व समाि ध्वशिकंपिा प्रशिसाद असलेल्या 
मायक्रोफोििी शिवड करावी अिी शिफारस पभवी केलेलीि आहे. 
 
ध्वणनप्रणतपुष्टी (Acoustic Feedback) 
 

ध्वशिप्रशिप ष्टीिी समस्या लाऊडस्पीकसय व मायक्रोफोन्स ह्यािंी एकमेकाचं्या दृष्टीिे योग्य जागी 
उिारिी ि केल्याम ळेि सामान्यिः शिमाि होिे. लाऊडस्पीकरिफे के्षशपि झालेल्या प्रवर्मिि ध्वशिलहरी 
जर मायक्रोफोिमध्ये प न्हा झेलल्या गेल्या िर ध्वशिप्रशिप ष्टीिी शिर्ममिी होिे. अिा प्रकारे मायक्रोफोिमध्ये 
झेलल्या गेलेल्या ध्वशिलहरींिे प न्हा ंप्रवधयि होिे व त्या प न्हा मायक्रोफोिमध्ये झेलल्या गेल्या की त्यािें 
अशधक प्रवधयि होिे व ही शक्रया जर प िः प न्हा एकसारखी िालभ  राशहली िर लाऊडस्पीकरमधभि जोरदार 
पािळीवर कें काटल्यासारखे (Howling) ककवा ककय ि शिट्टयािें आवाज शिमाि होऊ लागिाि. ही शक्रया 
अथाि खभपि जलद म्हिजे एक दोि सेकंदाचं्या कालावधीिि घडभि येिे. अिा वळेी मायक्रोफोिप ढे 
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संिाषि करण्यािा प्रयत्ि केला िर पशरस्स्थिी अशधकि शबकट होिे व िवेटी ककय ि शिट्टयाचं्या आवाजाि 
संिाषि ऐकिे अिक्य होऊि जािे. 
 

ध्वशिप्रशिप ष्टीिा वरील प्रकारिा उपद्रव शिमाि झाला म्हिजे शवशिष्ट पशरस्स्थिीि ध्वशिलहरींच्या 
प्रवधयिािी पािळी शकिी वाढवावी ह्यावर एक ज लमी मयादा बसिे. ध्वशिप्रवधयिािी पािळी जर ह्या 
मयादेच्या खालच्या स्िरावरिी असेल िर ध्वशिप्रशिप ष्टीिा उपद्रव सामान्यिः शिमाि होि िाही. परंि  
आवाजािी पािळी जसजिी वाढवावी िसििी अिी एक अवस्था प्राप्त होिे की जेव्हा प्रत्येक िब्दािा उच्चार 
झाल्याबरोबर लाऊडस्पीकरमधभि एकसारखा प्रशििब्द शिमाि होिो व िो सावकािपिे शवरू लागिो. अिा 
पशरस्स्थिीि ध्वशिलहरींिी पािळी ह्या मयादेपशलकडे उंिावण्यािा प्रयत्ि केला िर वर वियि केलेले 
ध्वशिप्रशिप ष्टीिे अशरष्ट शिमाि होिे. अिा पशरस्स्थिीि एक उत्तम मागय म्हिजे ध्वशििंत्रज्ञािे व्हॉल्यभम 
कंरोलच्या साहाय्यािे आवाजािी पािळी िाबडिोब कमी करूि ध्वशिप्रशिप ष्टीिे अशरष्ट टाळण्यािा प्रयत्ि 
केला पाशहजे. ध्वशिलहरींच्या प्रवधयिािी पािळी कमी केली म्हिजे ध्वशिलहरी मायक्रोफोिमध्ये प न्हा 
प्रशवष्ट झाल्या िरी त्या कमजोर असल्याम ळे मायक्रोफोिमध्ये त्यािंा शविषे प्रशिसाद शमळि िाही व त्याम ळे 
ध्वशिप्रशिप ष्टीिे अशरष्ट शिमाि होि िाही. 
 

ह्या संदिाि समाि ध्वशिकंप्रिा प्रशिसाद असलेल्या मायक्रोफोििा वापर करण्यािे महत्त्व 
ध्वशििंत्रज्ञाच्या िागंले ध्यािाि येईल. आकृिी ८–८ मध्ये मायक्रोफोि िं. १ व मायक्रोफोि िं. २ च्या 
ध्वशिकंप्रिा प्रशिसादािे आलेख दियशवले आहेि. मायक्रोफोि िं. १ िा प्रशिसाद प ष्ट्कळसा समसमाि 
असला िरी त्यामध्ये स मारे १० शकलोसायकल कंपिसंख्येच्या जवळपास एक उंिवटा (peak) आहे व हा 
उंिवटा ध्वशिप्रशिप ष्टीिी जी मयादा दियशवली आहे त्यापेक्षा अशधक पािळीिा असल्यािे शदसभि येईल. 
साहशजकि मायक्रोफोिमध्ये ह्या कंपिसंख्येिी ध्वशिलहर शिमाि होिाि ध्वशिप्रशिप ष्टीिे अशरष्ट ओढविे. 
मायक्रोफोि िं. २ िे कायय मायक्रोफोि िं. १ पेक्षाही एकभ ि उच्च पािळीवरिे आहे परंि  असे असभिही त्यािा 
प्रशिसाद मायक्रोफोि िं. १ पेक्षा समसमाि असल्याम ळे त्यामध्ये उंिवटा िाही व म ख्य म्हिजे 
ध्वशिप्रशिप ष्टीिी मयादा ओलाडंली जाि िसल्यािे ह्या मायक्रोफोिच्या साहाय्यािे ध्वशिप्रशिप ष्टी शिमाि ि 
होऊ देिा आवाजािे त्यामािािे बऱ्याि प्रमािाि प्रवधयि करिे िक्य होिे. 
 

 
आकृिी ८–८ 

 
बंशदस्ि जागी ध्वशिप्रशिप ष्टीिी शिर्ममिी मात्र प ष्ट्कळदा ध्वशि परावियिािे (sound reflection) होिे. 

आकृिी ८–९ मध्ये दियशवल्याप्रमािे सिागृहािील काँक्रीटच्या कििीपासभि ककवा इिर कडक 
पृष्ठिागापंासभि ध्वशिलहरी परावर्मिि होऊि मायक्रोफोिमध्ये त्या प िः प न्हा झेलल्या जाऊि 
ध्वशिप्रशिप ष्टीिी शिर्ममिी होण्यािी फार िक्यिा असिे. एकशदि ध्वशिग्रहि पात्रिेच्या (unidirectional) 



 
 अनुक्रमणिका 

मायक्रोफोििा वापर अिा शठकािी करिे इष्ट असिे. परंि  इिके करूिही ध्वशिप्रशिप ष्टी अटळ असेल िर 
सिागृहाि आवाजािी पािळी जास्िीि जास्ि शकिी स्िरापयंि उंिाविा येईल हे ठरशवण्यािे बाबिीि 
ध्वशििंत्रज्ञास बरीि िि राई वापरावी लागिे. 

 

 
आकृिी ८–९ 

 
ध्वशिप्रशिप ष्टी टाळण्यासाठी मायक्रोफोि िेहमी लाऊडस्पीकसयच्या मागील बाजभवर ककवा खालील 

बाजभवर ठेवभि िी लाऊडस्पीकरमधभि ऐकभ  येिाऱ्या ध्वशिलहरींच्या टललयाबाहेर राहील अिी खबरदारी घेिे 
आवश्यक असिे. त्यादृष्टीिे बंशदस्ि जागी केल्या जािाऱ्या मायक्रोफोि व लाऊडस्पीकरच्या उिारिीिी 
आदिय पध्दि आकृिी ८–१॰ (अ) आशि (ब) मध्ये दियशवली आहे. 
 

ध्वशिप्रशिप ष्टीिा उपद्रव शकत्येकदा टोि कंरोलिी ज ळविी करूि टाळिे िक्य होिे. 
ध्वशिप्रशिप ष्टीम ळे उत्पन्न होिाऱ्या ककय ि शिट्टया उच्च स्वराि (high pitched) असिील िर टोि 
कंरोलच्या साहाय्यािे अिा उच्च स्वरलहरींिी कपाि (treble cut) करूि ध्वशिप्रशिप ष्टी टाळिा येिे. 
ध्वशिप्रशिप ष्टीम ळे शिमाि होिाऱ्या शिट्टया मात्र शकत्येकदा िीि स्वरािं (low-pitched) असिाि व 
त्याचं्यावर आळा घालिे ककवा त्यािें शियंत्रि करिे टोि कंरोलच्या कके्ष बाहेरिे असिे. अिा पशरस्स्थिीि 
मायक्रोफोि व पयायी लाऊडस्पीकर ह्याचं्या जागा बदलभि प्रयोगािंी ध्वशिप्रशिप ष्टी शिमाि होिार िाही 
अिी जागा िोधभि शिशिि करण्याव्यशिशरक्त द सरे गत्यंिर िसिे. 

 

 
आकृिी ८–१॰ 

 
बंशदस्ि जागी िक्तपोिी, कििी वगैरे सारख्या कशठि व कडक पृष्ठिागापंासभि ध्वशि परावियि 

(sound reflection) होऊि ध्वशिप्रशिप ष्टी शिमाि होि असेल व मायक्रोफोि व लाऊडस्पीकरिी योग्य 
जागी उिारिी करूि देखील ध्वशिप्रशिप ष्टीिी समस्या स टि िसेल िर ध्वशिप्रशिप ष्टी टाळण्यासाठी इिर 
खास उपाययोजिा वापराव्या लागिाि. अिा योजिापंैकी एका योजिेि ध्वशििोषक (sound absorbing) 
पदाथांिा वापर करूि परावर्मिि ध्वशिलहरी शिमाि होिार िाहीि अिी व्यवस्था केली जािे. उदाहरिाथय, 
आकृिी ८–११ मध्ये सिागृहािील समोरच्या कििीवर पडदे, झालरी व इिर ध्वशििोषक िोशिविं वस्िभ 



 
 अनुक्रमणिका 

ठेवभि परावियिाम ळे ध्वशिप्रशिप ष्टी शिमाि करिाऱ्या ध्वशिलहरी िोषभि किा िाहीिा करिा येिाि हे 
दियशवले आहे. 
 

शवशिष्ट स्थळी ध्वशिप्रशिप ष्टी टाळण्यासाठी वापरल्या जािाऱ्या सवय उपाययोजिा जेव्हा अपयिी 
ठरिाि िेव्हा मायक्रोफोि एखाद्या ध्वशि अिेद्य कोठीि (sound-proof chamber) ठेवण्यािी सोय करिे 
आवश्यक असिे. मायक्रोफोिप ढे बोलिाऱ्या व्यशक्तिे अिा कोठीि बसभि संिाषि केले िर 
लाऊडस्पीकरिफे के्षशपि होिाऱ्या ध्वशिलहरींिा मायक्रोफोिकडे प न्हा पोहोिण्यास शिबंध करिे िक्य 
होिे. 

 

 
आकृिी ८–११ 

 
ध्वणनणननाद (Reverberation) 
 

बंशदस्ि अिा सिागृहामंध्ये ध्वशिशििादािी (reverberation) समस्या शकत्येकदा बरीि त्रासदायक 
होिे. एक गंमिीदार गोष्ट म्हिजे ध्वशिशििादािी उत्पत्ती सिागृहामंध्ये िाललेल्या काययक्रमाच्या 
ध्वशिलहरींपासभिि असिे. काययक्रमाच्या ध्वशिलहरी सिागृहािील कििी, िक्तपोिी वगैरेसारख्या (आशि 
शविषेिः ध मटाच्या आकाराच्या िक्तपोिीच्या) कशठि व कडक पृष्ठिागापासभि वारंवार परावर्मिि होऊ 
लागल्या िर अिी अवस्था शिमाि होिे की परावर्मिि लहरींच्या गोंधळाि मभळ काययक्रमाच्या ध्वशिलहरी 
स्वच्छ व स्पष्टपिे ऐकभ  येिे कठीि आशि अशिरेकी पशरस्स्थिीि िर अिक्य होऊि बसिे. अिा प्रसंगी 
आवाजािे अशधक प्रवधयि करण्यािा प्रयत्ि केला िर ध्वशिशििादही अशधक वाढिो व त्याम ळे अशधकि 
गोंधळ शिमाि होिो. 
 

वरील प्रकारे शिमाि होिारा ध्वशिशििाद सिागृहािील पृष्ठिागाच्या ध्वशि परावियिाच्या व 
ध्वशििोषिाचं्या ग िधमावर अवलंबभि असिो. ध्वशि परावियि (sound reflection) व ध्वशििोषि (sound 
absorption) करिाऱ्या पृष्ठिागािें अन्योन्य प्रमाि कमी अशधक केले िर ध्वशिशििादािे शियंत्रि करिे 
िक्य होिे. सिागृहािं ध्वशििोषक पृष्ठिाग जर जास्ि प्रमािाि असिील िर ध्वशिशििादािा कालावशध 
(reverberation time) कमी होिो. उलटपक्षी, ध्वशिपरावियि करिारे पृष्ठिाग त्यामािािे जास्ि प्रमािाि 
असिील िर ध्वशिशििादाच्या कालावधीि वाढ होिे. सामान्यिः लाकडी कििी, ललॅस्टर, काि, क्राँक्रीट, 
शििी मािीिी फरिी वगैरे सारख्या कठीि व कडक पदाथांपासभिि ध्वशि परावियि होिे. फटी व शछदे्र 
असलेल्या शवटा ककवा क्राँक्रीटिे पृष्ठिाग, कििीवर खास शिमाि केलेली शछदे्र व अि िादी पोकळी, 
जाडज ड पडदे व झालरी, ठासभि िरगच्च िरलेले फर्मििर व सामािस माि, इमारिीिे लाकभ ड काम वगैरे 
सारख्या पदाथांम ळे आशि सवांि मजेदार गोष्ट म्हिजे प्रत्यक्ष श्रोिृसम दायाम ळे ध्वशििोषि (sound 
absorption) होण्यास मदि होिे. 



 
 अनुक्रमणिका 

ध्वशिशििादाच्या शिर्ममिीस मभलिः कारिीिभि होिारी ध्वशि परावियिािी शक्रया थोपशवण्यासाठी 
दोि उपाययोजिा शविषे प्रिशलि आहेि. 
 

(१) सिागहृािंील कििीवर (शविषेिः लाऊडस्पीकसयच्या समोरील कििीवर) ध्वशििोषक पदाथय 
वापरिे. 

 
(२) परावर्मिि होिाऱ्या ध्वशिलहरी इिस्ििः फैलाविील अिा खास ध्वशि फैलाविाऱ्या 

पृष्ठिागािंा (scatter surfaces) उपयोग करिे. आकृिी ८–१२ मध्ये कििीवर बसशवल्या जािाऱ्या ध्वशि 
फैलाविाऱ्या पृष्ठिागािा एक प्रकार िम न्यादाखल दियशवला आहे. 
 

 
आकृिी ८–१२ 

 
संपभिय कििीवर ध्वशििोषक (sound absorbing) पदाथािे आच्छादि बसशवले िर सिागृहािील 

ध्वशिशििादािे प्रमाि बरेि कमी होईल अिी व्यवस्था करिा येिे. सिागृहािील ध्वशिशििाद िाहीसा झाला 
िर संिाषिामध्ये स्पष्टपिाि व स्वच्छपिाि शवस्मयकारक वाढ होिे. परंि  संगीि काययक्रमासंाठी काही 
शवशिष्ट प्रमािाि ध्वशिशििाद आवश्यक असिो, िाही िर संगीिािे काययक्रम अगदी शिजीव वाटभ  लागिाि. 
अिा पशरस्स्थिीि ध्वशििोषक पदाथांऐवजी ध्वशिलहरी फैलाविाऱ्या पृष्ठिागािें कििीवर आच्छादि 
वापरले िर त्यािा ध्वशिशििादावर एकंदरीि जािवण्याइिका पशरिाम ि होिा ध्वशिपरावियिािे गोंधळ 
शिमाि करिाऱ्या ध्वशिलहरींवर मात्र यिस्वीरीिीिे आळा घालिा येिो. 
 

वरील शवविेि केवळ िाशत्त्वक ििा ह्या दृष्टीिेि महत्त्वािे आहे. सवयसामान्य पशरस्स्थिीि ध्वशि 
िंत्रज्ञास वरील प्रकारच्या उपाययोजिा वापरण्यािे प्रसगं सहसा येि िाहीि. सवयसामान्यपिे सिागहृामध्ये 
आहे त्या पशरस्स्थिीि व जास्ि दभरगामी उपाययोजिा ि वापरिा ध्वशिशििादािी समस्या किी सोडवावी 
हाि शविार ध्वशििंत्रज्ञाप ढे प्राम ख्यािे असिो. अिा पशरस्स्थिीि ध्वशिशििादावर िोडगा म्हिभि द सऱ्या 
साध्या उपाययोजिा वापराव्या लागिाि. ह्या उपाययोजिा म्हिजे— 
 

(१) आवाज कमी पािळीवर ठेवभि ध्वशिशविरि करण्यािे िंत्र (technique of low-level sound 
distribution) वापरिे. 

 
(२) खास शदिावाही के्षपि करिारे लाऊडस्पीकसय (directional loudspeakers) वापरूि फक्त 

ज्या जागी श्रोिृसम दाय बसलेला असेल त्या के्षत्राप रिेि ध्वशिके्षपि मयाशदि करूि व त्याम ळे 



 
 अनुक्रमणिका 

ध्वशिलहरींिे सिागृहाि इिरत्र के्षपि होिार िाही अिी व्यवस्था करूि परावियि (reflection) होण्यास 
मभलिःि प्रशिबधं करिे. 
 
आवाज कमी पातळीवर ठेवून ध्वणनणवतरि करण्याचे तंत्र (Technique of low-level sound 
distribution) 
 

ध्वशिशििादावर एक प्रिावी िोडगा ह्या दृष्टीिे आवाज कमी पािळीवर ठेवभि ध्वशिशविरि करण्यािे 
िंत्र शकत्येकदा उपय क्त ठरिे. ह्या िंत्राप्रमािे सिागृहामध्ये कमी शवद्य िबलािे लहाि आकारािे अिेक 
लाऊडस्पीकसय उिारले जािाि व सिागृहामध्ये त्यािंी अिी वाटिी करिा येिे की, श्रोिृसम दायाच्या 
शवशिष्ट गटासाठी (उदाहरिाथय, १०० श्रोत्याचं्या एका गटासाठी) प्रत्येकी एक लाऊडस्पीकर वापरिा येिो 
व शिवाय त्यािी उिारिीही श्रोत्याचं्या अिा गटाच्या अगदी िजीक अंिरावर होईल अिी योजिा करिा 
येिे. अिा प्रकारे अिेक लाऊडस्पीकसय उिारण्यािी व्यवस्था केली की, श्रोिृसम दायािील शिरशिराळ्या 
गटामंधील व्यक्तीस आपल्या िजीकच्या लाऊडस्पीकरमधभि के्षशपि झालेला आवाज सरळ ऐकभ  येिो. 
लाऊडस्पीकसयमधभि के्षशपि होिाऱ्या ध्वशिलहरींिी पािळी जर कमी (low level) ठेवली िर प्रत्येक 
गटािील श्रोत्यािंा आवाज स स्पष्टपिे िर ऐकिा येिोि परंि  म ख्य फायदा म्हिजे सिागृहाच्या इिरत्र 
पोकळीि आवाज फैलावि िाही व त्याम ळे ध्वशिशििाद शिमाि होि िाही. आकृिी ८–१३ मध्ये सवयसामान्य 
ध्वशिके्षपि व ध्वशिशविरि करण्यािी पध्दिी व अिेक लाऊडस्पीकसयिा वापर करूि कमी पािळीवर 
ध्वशिके्षपि व ध्वशिशविरि करण्यािे खास िंत्र ह्यामधील फरक दियशवला आहे. 

 

 
आकृिी ८–१३ 

 
खास णदशावाही ध्वणनके्षपि करिाऱ्या लाऊडस्पीकसधचा वापर (Use of directional loudspeakers) 
 

शदिावाही ध्वशिके्षपि करण्याच्या िंत्रािा अवलंब करिािा हल्ली लाऊडस्पीकर स्िंिािंा 
(loudspeaker columns) वापर बराि प्रिशलि आहे. शविषेिः उंि व घ मटािा आकार असलेल्या 
िक्तपोिींच्या सिागृहािं व कमािींमध्ये ध्वशिलहरी घ मि राहाि असिील िर लाऊडस्पीकर स्िंिािा 
वापर प्रिावी असिो. कारि लाऊडस्पीकर स्िंिाच्या साहाय्यािे प्रकरि ५ मध्ये शवविेि केल्याप्रमािे 



 
 अनुक्रमणिका 

ध्वशिलहरींिा झोि शवशिष्ट के्षत्रावर मयाशदि करिा येिो आशि ऊध्वय शदिसे होिारे के्षपि थोपशविा येिे व 
त्याम ळे ध्वशिशििादावर आळा घालिा येिो. 
 
ध्वणनणननादाचे मूल्यमापन 
 

सिागृहािील ध्वशिशििादाशवषयीिा स्थभलमािािे अंदाज घेण्यासाठी पभवी प्रकरि ७ मध्ये शवशिष्ट 
स्थळी गोंगाट गलबल्याच्या पािळीिे मभल्यमापि करण्यासाठी जी पध्दिी वापरली जािे त्या सारख्याि 
पध्दिीिा अवलंब करिा येिो. असा अंदाज घेण्याकरिा शववशक्षि सिागृहामध्ये काही अंिरावर असलेल्या 
एखाद्या व्यक्तीिी संिाषि करण्यािा प्रयत्ि करावा. अिा व्यक्तीिे संिाषि आपिास शकिी प्रमािाि 
स्पष्टपिे व स बोधपिे ऐकभ  येईल व समजभ िकेल ह्या कसोटीवरूि सिागृहािील ध्वशिशििादाशवषयीिे 
िागंले मभल्यमापि करिा येिे. जर अिा व्यक्तीला त्यािे संिाषि िीट ऐकभ  येण्यासाठी आपिापासभि 
त्यामािािे बऱ्याि कमी अिंरावरूि संिाषि कराव ेलागि असेल िर सिागृहािील ध्वशिशििाद समस्या 
शिमाि करिारा आहे असे अि माि काढण्यास हरकि िसिे. व्यक्तीिे सिंाषि दभर अंिरावरूिही स्पष्टपिे 
ऐकभ  येि असेल व िीटपिे समजभ िकि असेल िर सिागृहाि ध्वशिशििादाच्या बाबिीि ध्वशििंत्रज्ञास 
शविषे अडििी उत्पन्न होिार िाहीि असा अंदाज बाधंण्यास हरकि िसिे. ध्वशिशििादाच्या समस्येच्या 
संदिाि शवशिष्ट सिागृहाि व्यक्तीिे संिाषि जास्िीि जास्ि शकिी अिंरावरूि स्पष्ट व स बोधिेिे ऐकिे 
िक्य असिे ह्या मभल्यमापिावरूि लाऊडस्पीकरिी उिारिी श्रोिृसम दायापासभि कमीि कमी शकिी 
अंिरावर केली पाशहजे ह्या शवषयीिा अिभक शिियय घेिे िक्य असिे. 
 
कालमानातील अतंराची (Time lag) समस्या व कालणवलंबाचे तंत्र (Time delay technique) 
 

श्रोिृसम दायािी संख्या जेव्हा जास्ि प्रमािाि असिे व ध्वशिलहरींिे िीट शविरि ककवा वाटप 
करण्यासाठी सिागृहामध्ये जेव्हा अिेक लाऊडस्पीकसयिी उिारिी करावी लागिे िेव्हा शिरशिराळ्या 
लाऊडस्पीकसयमधभि ऐकभ  येिाऱ्या ध्वशिलहरींच्या बाबिीि कालमािािील अंिरािी (time lag) ककवा 
(time difference) समस्या शिमाि होिे. सिागृहाि बसलेल्या श्रोत्यास आपल्या जागेपासभि शिरशिराळ्या 
अंिरावर असलेल्या लाऊडस्पीकसयमधभि िोि िब्द शवशिष्ट कालाच्या अंिरािे ककवा फरकािे अिेक वळेा 
ऐकभ  येऊ लागिो व असे कालािंर सवयसामान्य सिागृहामध्ये त्यामािािे अशििय स्वल्प असल्यािे 
संिाषिाच्या आवाजाि एक िमत्काशरक गोंधळ व त्याम ळे द बोधिा शिमाि होिे. 
 

वरील प्रकारिी समस्या शिमाि होण्यािे कारि म्हिजे ध्वशिलहरी प्रकाि ककवा शवद्य िलहरींच्या 
मािािे बऱ्याि मंद गिीिे प्रवास करिाि. प्रकाि ककवा शवद्य िलहरींिी गिी दर सेकंदास १,८६,००० मलै 
असिे िर ह्या उलट ध्वशिलहरींिी गिी दर सेकंदास स मारे १,१०० फभ ट (३७० याडय ककवा ३३० मीटर) 
असिे. ह्यािा प्रत्यय आपिापैकी शकत्येकास शक्रकेटिी मिॅ बघिािा आलेला असेल. फलंदाजािे िेंडभस 
बॅटिा फटकारा मारल्यािंिर फलंदाजापासभि ३७० याडय अंिरावर बसलेल्या पे्रक्षकास बॅटच्या फटकाऱ्यािा 
आवाज जवळजवळ एक सेकंदािंिर ऐकभ  येिो. आिा अिी कल्पिा करा की फलंदाजाजवळ हा आवाज 
झेलण्यासाठी एक मायक्रोफोि ठेवला असभि अॅस्म्ललफायरिफे प्रवर्मधि झालेला हा आवाज पे्रक्षकाच्या 
िजीक उिारिी केलेल्या लाऊडस्पीकरमधभि ऐकण्यािी व्यवस्था केलेली आहे. अिा पशरस्स्थिीि 
लाऊडस्पीकरमधभि ऐकभ  येिारा आवाज बटॅच्या फटकाऱ्याबरोबर लगेि ऐकभ  येईल व िंिर स मारे एक 
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सेकंदाच्या कालािंरािे प्रत्यक्ष बॅटच्या फटकाऱ्याम ळे शिमाि झालेला आवाज ऐकभ  येईल. थोडक्याि 
म्हिजे एक सेकंदािे कालािंर असलेल्या दोि स्विंत्र ध्वशिलहरी पे्रक्षकास अिा पशरस्स्थिीि ऐकभ  येिील. 
 

ज्या सिागृहामध्ये अिेक लाऊडस्पीकसयिी उिारिी केलेली असिे अिा सिागृहामध्ये बसलेल्या 
श्रोत्यासं ध्वशिलहरींच्या कालमािाि अंिर पडल्यािे एकि िब्द श्रोत्यापंासभि शिरशिराळ्या अंिरावरील 
लाऊडस्पीकसयमधभि अिेकदा ऐकभ  येिो. आकृिी ८–१४ मध्ये फ लीिे दियशवलेल्या जागी बसलेल्या 
श्रोत्यासं शिरशिराळ्या अंिरावरील लाऊडस्पीकसयमधभि एकि आवाज कालािंरािे अिेकदा कसा ऐकभ  
येईल हे दियशवले आहे. श्रोत्यास अिा पशरस्स्थिीि प्रथम त्याच्या अगदी िजीक असलेल्या 
लाऊडस्पीकरमधभि आवाज ऐकभ  येिो व त्यािंिर क्रमिः अशधकाशधक दभर अंिरावरील लाऊडस्पीकसयमधभि 
िोि आवाज कालमािािील अशधकाशधक अंिरािे ककवा फरकािे ऐकभ  येऊ लागिो व आवाजाि त्याम ळे 
बरीि द बोधिा शिमाि होिे. 

 

 
आकृिी ८–१४ 

 
शक्रकेट मिॅच्या व्यावहाशरक उदाहरिाि पे्रक्षक फलंदाजापासभि ३७० याडय अंिरावर असल्यािे 

मािल्याम ळे ह्या उदाहरिाि कालािंर स मारे एक सेकंदािे असिे, असा शिदेि ि किाि केला होिा. 
वास्िशवक पाहिा एक सेकंदािे कालािंर काही जास्ि कालावधी िाही परंि  ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि 
१०० फभ ट अंिरावर होिारे स मारे ¹/₁₀ सेकंदािे ककवा १०० शमलीसेकंदािे कालानं्िरही जास्ि असिे असे 
म्हिाव े लागेल. आवाजािील स्पष्टपिा व स बोधिा अबाशधि राहण्यासाठी ५० ककवा ६० शमलीसेकंदािे 
कालािंरही िालभ  िकि िाही. 
 

वर वियि केलेली कालमािाि पडिाऱ्या अिंरािे (time lag) शिमाि होिारी समस्या 
सोडशवण्यासाठी गिकालापासभि शिरशिराळ्या काही उपाययोजिा अंमलाि आिल्या गेल्या आहेि. अथाि, 
त्या सवांिे उशद्दष्ट एकि आशि िे म्हिजे श्रोत्यास शिरशिराळ्या अंिरावरील लाऊडस्पीकसयमधभि एकि 
िब्द कालािंरािे अिेकदा ऐकभ  ि येईल अिी व्यवस्था करिे. अिा व्यवस्थेि ध्वशिलहरींच्या मभळ 
उगमस्थािापासभि ककवा इिरत्र द सऱ्या लाऊडस्पीकसयमधभि शिमाि होिाऱ्या ध्वशिलहरींिा शववशक्षि जागी 
पोहोिण्यास जेवढे कालािंर लागेल िेवढ्ा कालशवलंबािंिर (time delay) अिा शववशक्षि जागी 
असलेल्या लाऊडस्पीकरमधभि त्या ऐकभ  येिील अिी योजिा करिे. अिी योजिा केली म्हिजे शववशक्षि 
लाऊडस्पीकरच्या िजीक बसलेल्या व्यक्तीस इिर सवय लाऊडस्पीकसयमधभि एकि िब्द अिेकदा ऐकभ  ि 
येिा एकाि वळेी ऐकभ  येिो व त्याम ळे वक्त्याच्या सिंाषिाि द बोधिा शिमाि होि िाही. 
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सवयसामान्य पशरस्स्थिीि लाऊडस्पीकर स्िंिािा वापर करूि कालमािािील अंिरािी (Time 
lag) समस्या आपोआप स टिे. सामान्यिः मोठया सिागृहामध्ये देखील एक ककवा दोि लाऊडस्पीकर 
स्िंिाचं्या जोड्ा वापरूि काम िागि असल्यािे कालमािािील अंिरािी समस्या प्रकषािे िासि िाही. 
 

अत्याध शिक व प्रगि योजिासंाठी कृशत्रमरीत्या कालशवलंब (Time delay) शिमाि करण्यासाठी 
टेपरेकॉडयरिा वापर करिारी एक अशििव योजिा बरीि प्रिशलि आहे. आकृिी ८–१५ मध्ये अिा 
योजिेिा एक आराखडा िम न्यादाखल शदला आहे. आकृिीमध्ये अखंड शफरिी असलेली टेप दियशवली 
आहे. ह्या टेपच्या साहाय्यािे काल शवलंब शिमाि करिे िक्य होिे. ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि 
वापरल्या जािाऱ्या मायक्रोफोिमध्ये उत्पन्न होिाऱ्या शवद्य िलहरी रेकॉशडंग अॅस्म्ललफायरिफे प्रवर्मधि 
केल्या जािाि व त्यािंी रवािगी रेकॉशडंग हेडकडे केली जािे व त्याम ळे काययक्रमािे टेपवर म द्रि होिे. 
रेकॉशडंग हेडिंिर असलेल्या शिरशिराळ्या ललेबॅक हेड्सिफे टेपवरील ध्वशि म द्रिािी प िरुत्पत्ती करिा 
येिे. टेपवर म द्रि झाल्यािंिर प्रत्येक ललेबॅक हेडिफे अिा म द्रिािी प िरुत्पत्ती होण्यािा कालावधी 
टेपच्या भ्रमिािी गिी व रेकॉशडंग हेड आशि शववशक्षि ललेबॅक हेड ह्यामंधील अंिरावर अवलंबभि असिो. 
उदाहरिाथय, टेपिी गिी जर दर सेकंदास ३० इंि असेल आशि रेकॉशडंग हेड व ललेबॅक हेड ह्यामंधील 
अंिर एक इिं असेल िर प िरुत्पत्तीिा कालावधी स मारे ३३ शमलीसेकंद असिो. रेकॉशडंग हेड व शववशक्षि 
ललेबॅक हेड ह्यामंधील अंिर कमी अशधक करूि हा कालावधी पाशहजे िेवढा शिशिि करिा येिो. प्रत्येक 
ललेबॅक हेडिी जोडिी आकृिीमध्ये दियशवल्याप्रमािे एका स्विंत्र अॅस्म्ललफायरिी केलेली असिे व त्यामधभि 
प्रवर्मधि झालेल्या लहरी शववशक्षि जागी उिारिी केलेल्या लाऊडस्पीकरिी संबशंधि केलेल्या असिाि. 
रेकॉशडंग हेड व ललेबॅक हेड ह्यामंधील अिंरािी योग्य ज ळविी करूि शववशक्षि लाऊडस्पीकरमधभि उत्पन्न 
होिाऱ्या ध्वशिलहरींमध्ये आवश्यक िेवढा कालशवलंब (Time delay) शिमाि करिा येिो. सवय ललेबकॅ 
हेड्सिंिर “इरेझ हेड” बसशवलेले असिे. टेप ह्या सवय ललेबॅक हेडच्या प ढील बाजभवरूि प ढे सरकल्या 
िंिर िी इरेझ हेड प ढे आल्यािंिर टेपवरील म द्रि प सले जािे. टेप अखंड रीिीिे भ्रमि करीि असल्यािे 
ध्वशिम द्रिािी, ध्वशि प िरुप्तत्तीिी व ध्वशिम द्रि प सभि िाहीसे करण्यािी शक्रया अखंड िालभ  राहािे. 

 

 
आकृिी ८–१५ 
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लाऊडस्पीकसधची एकतालता (Loudspeaker phasing) 
 

शविषेिः बंशदस्ि जागी जेव्हा दोि ककवा अशधक लाऊडस्पीकसयिी एकाि जोडिारेिी ककवा 
आऊटप ट रनॅ्सफॉमयर सेकंडरी कॉईलिी जोडिी करूि त्यािंी उिारिी जेव्हा एकमेकाचं्या साशन्नध्याि 
केलेली असिे िेव्हा त्यािंी “एकिालिा” (phasing) साधण्यािे िाशंत्रक पर्थय मोठया कटाक्षािे पाळिे 
आवश्यक असिे. त्या दृष्टीिे प्रथम “एकिालिा” म्हिजे काय ह्या शवषयीिे थोडक्याि शवविेि येथे केले 
पाशहजे. 
 

ह्यासाठी अिी कल्पिा करा की, श्राव्य शवद्य ि लहरींिी प िरुत्पत्ती होिे वळेी एकमेकाचं्या 
साशन्नध्याि असलेल्या दोि लाऊडस्पीकसयपकैी एका शववशक्षि क्षिाला पशहल्या लाऊडस्पीकरिी व्हॉईस 
कॉईल व िकं्वाकृिी पडदा (Cone) लाऊडस्पीकर ि ंबकापासभि दभर आकर्मषला जाि आहे. अिा वळेी 
िजीकि असलेल्या द सऱ्या लाऊडस्पीकरिी व्हॉईस कॉईल व िकं्वाकृिी पडदा जर शवरुध्द शदििेे म्हिजे 
त्याच्या ि ंबकाकडे आकर्मषला जाि असेल िर पशहल्या लाऊडस्पीकरच्या आवाजािे द सऱ्या 
लाऊडस्पीकरच्या आवाजाि कपाि होऊि एका शववशक्षि के्षत्राि काहीि आवाज ऐकभ  येि िाही असे 
“अिेिि के्षत्र” ककवा ध्वशिरशहि के्षत्र शिमाि होिे व इिर काही शठकािी आवाजाि एक प्रकारिी 
िमत्काशरक शवकृिी (Distortion) उत्पन्न होि असल्यािे प्रत्ययास येिे. आकृिी ८–१६ पहा. एकमेकाचं्या 
साशिध्याि असलेल्या दोि लाऊडस्पीकसयिी िोंडे जेव्हा एकाि शदिसे असिाि िेव्हा कोित्याही शववशक्षि 
क्षिाला दोन्ही लाऊडस्पीकसयिे िकं्वाकृिी पडदे (Cones) प ढे ककवा मागे एकािालाि हालिे फार 
आवश्यक असिे. ह्यािा अथय एका लाऊडस्पीकरिा िकं्वाकृिी पडदा जेव्हा प ढील शदिसे हालिो त्याि 
वळेी द सऱ्या लाऊडस्पीकरिा िकं्वाकृिी पडदा प ढील शदिसे हालिो. व एका लाऊडस्पीकरिा िकं्वाकृिी 
पडदा जेव्हा मागील शदिसे हालिो त्याि वळेी द सऱ्या लाऊडस्पीकरिा िकं्वाकृिी पडदाही मागील शदिसे 
हालिो ह्यालाि लाऊडस्पीकसयिी “एकिालिा” असे म्हििाि. लाऊडस्पीकसयिी अिी “एकिालिा” 
साधलेली असली म्हिजे वर उल्लेख केल्याप्रमािे ध्वशिरशहि के्षत्र अगर आवाजािील शवकृिी शिमाि होि 
िाही. शविषेिः कण्याच्या लाऊडस्पीकसयच्या बाबिीि “एकिालिा” (phasing) साधिे अत्यिं महत्त्वािे 
असिे. 

 

 
आकृिी ८–१६ 

 
लाऊडस्पीकसयिी “एकिालिा” (phasing) साधली गेली आहे ककवा िाही हे िपासण्यासाठी 

वापरली जािारी एक अगदी साधी व सोपी पध्दि म्हिजे दोि लाऊडस्पीकसयच्या कके्षि असलेल्या 
सामाईक जागी लाऊडस्पीकसयच्या समोर उिे राहभि दोन्ही लाऊडस्पीकसयमधभि ऐकभ  येिारा आवाज 
ऐकिे. असे करीि असिािा दोन्हींपकैी कोित्याही एका लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलिी जोडलेली 
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जोडिारेिी टोके पालटभि पहावीि. लाऊडस्पीकसयिी एकिालिा (phasing) साधलेली िसेल िर दोन्ही 
लाऊडस्पीकसयमधभि ऐकभ  येिाऱ्या आवाजाि कमजोरपिा व शवकृिी शिमाि झालेली आढळभि येईल. ह्या 
उलट, एकिालिा साधली गेली िर दोन्ही लाऊडस्पीकसयमधभि ऐकभ  येिाऱ्या आवाजाच्या दजाि व 
पािळीि लगेि जािवले इिका फरक पडेल. 
 

“एकिालिा” साधण्याच्या दृष्टीिे द सरी एक अशधक शिशिि स्वरूपािी उपाययोजिा सामान्यिः 
वापरली जािे व िी बरीि प्रिशलि आहे. ह्या उपाययोजिेप्रमािे लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलच्या टोकावंर 
शवशिष्ट अिा ख िा करूि ठेविा येिाि व ह्या ख िाचं्या सहाय्यािे लाऊडस्पीकसयिी एकिालिा साधण्यास 
मदि होिे. लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलच्या टोकावंर अिा ख िा करण्यासाठी १⅓ िे ३ व्होल्ट 
शवद्य िदाबाच्या बॅटरीिा उपयोग करिा येिो. ह्या ख िा करण्यासाठी खालील कृिी वापरली जािे. 

 

 
आकृिी ८–१७ 

 
बॅटरीच्या धि व ऋिाग्रािी प्रथम एका लाऊडस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलच्या टोकािी जोडिी 

करूि पहावी. बटॅरीच्या शवद्य िदाबाम ळे बटॅरीिी अिी जोडिी केल्याबरोबर लाऊडस्पीकरच्या िकं्वाकृिी 
पडद्यािी प ढे ककवा मागे िात्काळ हालिाल झालेली शदसेल. पडद्यािी कोित्या शदिलेा हालिाल झालेली 
आहे ह्यािी िोंद घ्यावी. अिी कल्पिा करा की आकृिी ८–१७ मध्ये दियशवल्याप्रमािे लाऊडस्पीकरच्या 
िक्वाकृंिी पडद्यािी हालिाल प ढील शदिसे आहे. अिा पशरस्स्थिीि लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलच्या ज्या 
टोकािी बॅटरीिे धिाग्र जोडलेले असेल त्या टोकावर + खभि करावी व ज्या टोकािी बॅटरीिे ऋिाग्र 
जोडलेले असेल त्या टोकावर – खभि करावी. ह्याि पध्दिीिे इिर द सऱ्या लाऊडस्पीकसयिी िाििी 
करावी. बटॅरीच्या ज्या जोडिीि िकं्वाकृिी पडद्यािी प ढील शदिसे हालिाल होईल त्या जोडिीि बॅटरीिे 
धिाग्र व्हॉईस कॉईलच्या ज्या टोकािी जोडलेले असेल त्यावर + खभि व ऋिाग्र ज्या टोकािी जोडलेले 
असेल त्यावर – खभि करावी. लाऊडस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईल टोकावंरील अिा + व – शिन्हाचं्या 
ख िाचं्या सहाय्यािे लाऊडस्पीकसयिी “एकिालिा” साधण्यासाठी योग्य जोडिी करिे स लि जािे. 
उदाहरिाथय, दोि लाऊडस्पीकसयिी जेव्हा समािंर जोडिी करावयािी असिे िेव्हा एका लाऊडस्पीकर 
व्हॉईस कॉईलिे + अिी खभि केलेले टोक द सऱ्या लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलच्या + अिी खभि केलेल्या 
टोकास व – अिी खभि असलेले टोक – अिी खभि असलेल्या टोकास जोडले व िंिर त्यािंी सामाईक 
जोडिारेिी जोडिी केली म्हिजे लाऊडस्पीकसयिी एकिालिा आपोआप साधली जािे आकृिी ८–१८ 
पाहा. 
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आकृिी ८–१८ 

 
दोि ककवा अशधक लाऊडस्पीकसयिी जेव्हा एकसरी जोडिी करावयािी असिे िेव्हा एका 

लाऊडस्पीकरच्या व्हॉईस कॉईलिे + अिी खभि असलेले टोक द सऱ्या लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलच्या 
– अिी खभि असलेल्या टोकािी व िंिर पशहल्या लाऊडस्पीकरिे – अिी खभि असलेले टोक व द सऱ्या 
लाऊडस्पीकरिे + अिी खभि असलेले टोक सामाईक जोडिारेिी जोडले म्हिजे दोि लाऊडस्पीकसयिी 
एकिालिा शिशििपिे साधिा येिे. आकृिी ८–१९ पाहा. 

 

 
आकृिी ८–१९ 

 
दोिपेक्षा अशधक लाऊडस्पीकसयिी समािंर ककवा एकसरी जोडिी करिािा वरील ित्त्वािंा 

अवलंब केल्यास त्या सवांिी एकिालिा शिशििपिे साधिा येिे. 
 
लाऊडस्पीकसय एकमेकाचं्या साशन्नध्याि असले िरि एकिालिा आवश्यक असिे. लाऊडस्पीकसय 

एकमेकापंासभि बऱ्याि दभर अंिरावर असिील िर त्याचं्या कायांि एकिालिा असण्यािी गरज िसिे. 
त्यािप्रमािे दोि लाऊडस्पीकसय एकमेकाचं्या साशन्नध्याि असले परंि  त्यािंी िोंडे जर एकमेकाशंवरुध्द 
असली िर त्याचं्या हालिालीि “एकिालिा” असिा कामा िये हे येथे म द्दाम िमभद केले पाशहजे. ह्यािे 
कारि म्हिजे शवरुध्द शदिसे िोंडे असलेल्या लाऊडस्पीकसयच्या िकं्वाकृशि पडद्यािंी शवरुध्द शदििेी 
हालिाल ध्वशि प िरुत्पत्तीच्या दृष्टीिे एकमेकास पोषक असल्यािे अिा पशरस्स्थिीि अिा प्रकारिी शवरुध्द 
शदििेी हालिाल आवश्यक असिे. 

 
 

*** 
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प्रकरि ९ 
 

काही सवधसमंत ध्वणनवर्धन व णवतरि व्यवस्था 
 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था पभवी उल्लेख केल्याप्रमािे शवशवध के्षत्रािं वापरल्या जािाि आशि अिा 

शवशवध के्षत्राचं्या म्हिभि काही शवशिष्ट समस्या आढळभि येिाि ह्या समस्या लक्षाि घेऊि योग्य उपकरिािंी 
व साधिसामग्रीिी शिवड ह्या व्यवस्थासंाठी करावी लागिे. ह्या प्रकरिाि काही सवयसंमि ध्वशिवधयि व 
शविरि व्यवस्थाशंवषयीिे समालोिि केले आहे. 

 
लहान सभारृ्गहे 
 

संिाषिे, संगीि काययक्रम वगैरेंसारख्या काययक्रमासंाठी वापरल्या जािाऱ्या लहाि सिागृहामध्ये 
शवशिष्ट सिागृहाच्या ध्वशि व श्रविसंबशंधि ग िधमांिा (Acoustics) आवाजाच्या स स्पष्टिेवर सामान्यिः 
फारसा गंिीर असा पशरिाम सहसा होि िाही असे आढळिे. त्यादृष्टीिे अिा लहाि सिागृहामंध्ये एक मोठा 
कॅशबिेट लाऊडस्पीकर वापरिा येिो व िो सिागृहाि स्टेजच्या स मारे १०-१२ फभ ट उंिीवर बसशविा येिो. 
सवय श्रोत्यािंा काययक्रम िागंल्या प्रकारे ऐकभ  यावा ह्यासाठी लाऊडस्पीकर कॅशबिेट श्रोत्याकंडे योग्य िसे 
कलिे करूि बसशविा येिे. सामान्यिः लहाि सिागहृािील काययक्रमासंाठी शरबि व म स्व्हंग कॉईल 
मायक्रोफोन्स शविषे वापरले जािाि. ह्या दोन्ही मायक्रोफोन्सच्या आवाजािे गरज असल्यास शमश्रि 
करण्यािी सोय आवश्यक असिे. शिवाय ग्रामोफोि रेकॉडय वाजशवण्यासाठी रेकॉडय ललेअरिी सोयही 
सामान्यिः केली जािे. लहाि सिागृहामंध्ये जास्ि शवद्य िबलाच्या अॅस्म्ललफायरिी गरज िसिे, त्याम ळे 
स मारे २० वटॅ शवद्य िबलािा अॅस्म्ललफायर प रेसा असिो. 

 
मोठे सभारृ्गह 
 

मोठ्या सिागृहामंध्ये प्रसंगाि रूप शवशवध प्रकारिे काययक्रम केले जािाि. उदाहरिाथय, (१) 
संिाषिािें काययक्रम, (२) िाटकािें व संगीिाच्या बठैकींिे काययक्रम, (३) प्रदियिे व त्यासाठी आवश्यक 
पाश्वयसंगीि, (४) िृत्य, िकला, जादभिे प्रयोग वगैरेंसारखे काययक्रम व त्यासाठी ग्रामोफोि रेकॉडयस् 
वाजशविे. अिा शिरशिराळ्या काययक्रमासंाठी आवश्यक व योग्य फेरबदल करिा येिील अिी ध्वशिवधयि व 
शविरि व्यवस्था उिारिे इष्ट असिे. 

 
मोठ्या सिागृहामंध्ये वापरले जािारे लाऊडस्पीकसय कििीवर ८-१० फभ टाच्या उंिीवर कलत्या 

कॅशबिेटमध्ये उिारले जािाि व असे कॅशबिेट लाऊडस्पीकसय अिंराअिंरावर योग्य जागी बसशविा येिाि. 
सामान्यिः ३ वटॅ शवद्य िबलाच्या अिा लाऊडस्पीकसयसमविे योग्य ज ळविीिे रनॅ्सफॉमयसयही प रशवलेले 
असिाि. िक्य असल्यास आवाजािी पािळी कमी जास्ि करण्यासाठी प्रत्येक लाऊडस्पीकरकशरिा 
स्विंत्र व्हॉल्यभम कंरोलिी सोय असिे फायदेिीर असिे. शकत्येकदा लाऊडस्पीकसय सिागृहाच्या कििींमध्ये 
कायमिे बसवभि शदलेले असिाि आशि त्यािें संरक्षि व्हाव ेह्यासाठी त्यावर जाळीिे आच्छादि (Grille 
frame) बसशवलेले असिे. आकृिी ५–७ (प्रकरि ५) पाहा. 
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मोठ्या सिागृहामंध्ये शकमाि िार मायक्रोफोन्स व त्याचं्या आवाजांिे आवश्यक वाटल्यास शमश्रि 
करण्यािी व्यवस्था, त्यािप्रमािे शवशवध गिींवर िालिाऱ्या रेकॉडयस् वाजशवण्यासाठी रेकॉडय ललेअरिी व 
रेकॉडयसच्या आवाजािे पाशहजे त्या मायक्रोफोिच्या आवाजािी शमश्रि करण्यािी सोय असिे आवश्यक 
असिे. शवशिष्ट मायक्रोफोि िालभ  ककवा बंद करण्यासाठी शकत्येक मायक्रोफोन्समध्ये स्स्वििी सोय असिे 
मोठ्या सिागृहािं वापरावयाच्या मायक्रोफोन्समध्ये ही सोय आवश्यक असिे. आवश्यक वाटल्यास 
सिागृहामध्ये रेशडओ काययक्रम ऐकशवण्यािी खास व्यवस्था असिे फायदेिीर असिे. 

 
मोठ्या सिागहृासंाठी सामान्यिः ६० वटॅ शवद्य िबलािा असॅ्म्ललफायर प रेसा असिो. परंि  

सिागृहाच्या गलॅरीमध्ये अशधक लाऊडस्पीकसयिी उिारिी करण्यासाठी सामान्य गरजेपेक्षा २० टके्क 
अशधक शवद्य िबल प रवभ िकेल अिा असॅ्म्ललफायरिी शिवड करिे इष्ट असिे. मोठ्या सिागृहाि वापरल्या 
जािाऱ्या ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिा एक आराखडा िम न्यादाखल आकृिी ९–१ मध्ये दियशवला आहे. 

 

 
आकृिी ९–१ 

शाळा 
 

िाळामंध्ये ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था प्रायः रेशडओवर प्रके्षशपि केले जािारे शिक्षिशवषयक 
काययक्रम के्षशपि करण्यासाठी वापरली जािे. परंि  शििे गिि स्वरूपािे उपयोग म्हिजे संगीि काययक्रम, 
संिाषिािी कला शिकशवण्यािे काययक्रम, शिवदेिे आशि इिर सामाईक काययक्रम के्षशपि करिे. िाळेमध्ये 
वापरल्या जािाऱ्या ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिील उपकरिे, साधिसामग्री किखर बिावटीिी असिे 
िर आवश्यक असिेि, परंि  त्या व्यशिशरक्त शवद्यार्थयांच्या खोड्ा व उपद्व्यापापंासभि दभर जागी म्हिजे 
सामान्यिः द गयम स्थळी त्यािंी उिारिी करिे अत्यावश्यक असिे. द सरी एक महत्त्वािी खबरदारी म्हिजे 
िाळेिील म लािंा इलेस्क्रक प रवठ्यापासभि शवजेिा धक्का ि बसेल ककवा इिर उपकरिापंासभि ककवा 
साधिसामग्रीपासभि त्यािंा अपाय होऊ िकिार िाही अिी व्यवस्था करिे फार अगत्यािे असिे. 

 
िाळेच्या प्रत्येक वगासाठी २½ वटॅ शवद्य िबलािा लाऊडस्पीकर सामान्यिः वापरला जािो. 

प्रत्येक वगासाठी २½ वटॅ ह्या शहिबेािे शजिके वगय असिील त्याचं्या प्रमािाि एकभ ि शवद्य िबलािा प रवठा 
करिाऱ्या अॅस्म्ललफायरिी शिवड केली जािे. प्रत्येक वगाि लाऊडस्पीकरिी जोडिी करण्यासाठी एक 
“कंरोल बॉक्स” वापरली जािे. ह्या कंरोल बॉक्समध्ये लाऊडस्पीकरिी जोडिी करण्यासाठी 
टेशलफोिसाठी वापरल्या जािाऱ्या जॅकसारखा जॅक बसशवलेला असिो व लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईलिी 
जोडलेला ललग ह्या जॅकमध्ये बसवभि लाऊडस्पीकरिी अॅस्म्ललफायरिी जोडिी करिा येिे आकृिी ९–२ 
पाहा. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
आकृिी ९–२ 

 
ग्रामोफोि रेकॉडयस् वाजशवण्यासाठी १०-१२ वटॅ शवद्य िबल असलेल्या स्विंत्र असॅ्म्ललफायरिा 

वापर केलेला पोटेबल रेकॉडय ललेअर वापरिे सोयीिे असिे. अिा रेकॉडय ललेअर असॅ्म्ललफायरिी जोडिी 
वर वियि केलेल्या जॅकिी केलेली असिे. लाऊडस्पीकरिी ह्या जॅकिी जोडिी केली की रेकॉडय ऐकशविा 
येिाि. 

 
िाळेिील ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वगय बदलण्यािी सभििा देण्यासाठी ककवा वळे 

समजण्यासाठी कालशिदेिक संदेि (time signals) देण्यािी सोय आवश्यक असिे. 
 

संिाषिािी कला शिकशवण्यासाठी आशि शविषेिः िाळेिील म लािंा आपल्या ि का समजावभि 
देण्यासाठी व त्या स धारण्यासाठी पािात्य देिाि टेपरेकॉडयरिा उपयोग शदवसेंशदवस अशधक प्रिशलि व 
लोकशप्रय होऊ लागला आहे. 
 

ग्रामीि शविागाि जेव्हा शवजेिा प रवठा उपलब्ध िसिो िेव्हा ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेसाठी 
बॅटरीवर िालिारी ककवा व्हायबे्रटरिा उपयोग केलेली उपकरिे वापरली जािाि. 

 
फुटबॉल ग्राऊंड 
 

आकृिी ९–३ मध्ये फ टबॉल ग्राऊंडवर वापरल्या जािाऱ्या ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिा 
आराखडा दियशवला आहे. 

 
आकृिी ९–३ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

अिा ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि स मारे ४० वटॅ शवद्य िबलािा असॅ्म्ललफायर वापरला जािो. 
आकृिीि दियशवल्याप्रमािे स्टॅन्डच्या समोरील बाजभवर ध्वशिके्षपि करिारा एक कण्यािा लाऊडस्पीकर, 
स्टँडच्या प ढील बाजभंवरील दोि कोपऱ्यावंरील शििािाचं्या शदििेे ध्वशिके्षपि करिारे कण्यािे दोि 
लाऊडस्पीकसय व स्टँडच्या जवळच्या दोि कोपऱ्यावंरील शििािाकंडे ध्वशिके्षपि करण्यासाठी दोि 
कण्यांिे लाऊडस्पीकसय असे एकभ ि पाि लाऊडस्पीकसय वापरिा येिाि. 

 
शिवदेकािा आवाज सवय मदैािावर िागंला मोठ्यािे ऐकभ  येईल इिकी आवाजािी पािळी असिे 

इष्ट असिे. खेळाच्या स रूवािीपभवी जोरदार आवाजाि बॅन्ड वाजवभि पे्रक्षकािें स्वागि करण्यािी सोय 
आवश्यक असिे. मध्यन्िराि पाश्वय संगीिािे काययक्रम के्षशपि केले जािाि. खेळाम ळे शकत्येकदा िाविािंा 
जो उदे्रक होिो िो अिा श्रवि स खकर संगीिािे िान्ि केला जािो. खेळ सपंल्यािंिर वाजशवल्या जािाऱ्या 
संगीिाच्या लहरी जोरदार व दमदार आशि घरी परि शफरिाऱ्या पे्रक्षकािंा शिरोप देिाऱ्या असिाि. 

 
कारखाना व फॅक्टरी 
 

आकृिी ९–४ मध्ये कारखािे व फॅक्टरीज् ह्यासाठी वापरल्या जािाऱ्या ध्वशिवधयि व शविरि 
व्यवस्थािंा एक आराखडा िम न्यादाखल दियशवला आहे. 

 
आकृिी ९–४ 

 
कारखािे व किेऱ्यासंाठी वापरल्या जािाऱ्या ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि खालील सोयी 

आवश्यक असिाि:— 
 
(१) शवशिष्ट वळेी शकिी वाजले हे दियशवण्यासाठी कालशिदेिक िोंगा वाजशवण्यािी व्यवस्था. 
 
(२) आग लागल्यावर आगीिा इिारा देण्यािी व्यवस्था. 
 
(३) कारखान्याच्या आवाराि कोठेही काम करीि असलेल्या कामगारािंा सभििा ककवा आज्ञा 

द्यावयािी असल्यास त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था. ह्यास इगं्रजीि “पेकजग” (paging) असे म्हििाि. 
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(४) शदवसाच्या काही शिवडक वळेी पाश्वय संगीि काययक्रम के्षशपि करण्यािी व्यवस्था ह्यासाठी 
“आपली आवड” म्हिभि कामगाराचं्या पसिंीच्या ग्रामोफोि रेकॉडयस् वाजशवण्यािी व्यवस्था शकत्येक 
कारखान्यामंध्ये केली जािे. 

 
ज्या कारखान्याि ककवा फॅक्टरीि एखाद्या मालािे अखंड व सिि उत्पादि केले जािे, त्या 

कारखान्याचं्या शिरशिराळ्या शविागामंध्ये एकसभत्रिा (coordination) साधण्यासाठी आशि शविषेिः जे 
शविाग एका शविागाच्या दृष्टीपथाि िसिाि अिा शविागािंा एकमेकािंी संपकय  साधभि शविारशवशिमय 
करण्यासाठी व िंिर कामगारािंा आवश्यक आदेि व सभििा देण्यासाठी ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था 
अशििय उपयोगी पडिे. 

 
मालािे जलद गिीिे उत्पादि करिेवळेी काहंी शवशिष्ट िािंण्या ककवा परीक्षिे करिाऱ्या शियंत्रि 

शविागािील िंत्रज्ञािंा ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या साहाय्यािे संबशंधि शविागािंा त्वशरि सभििा व 
आदेि देिे िक्य होिे. 

 
रेल्वे स्टेशन 
 

आकृिी ९–५ मध्ये रेल्व े स्टेििासाठी वापरल्या जािाऱ्या ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिा एक 
िम िेवजा आराखडा दियशवला आहे. 

 

 
आकृिी ९–५ 

 
रेल्व ेस्टेििावंर सामान्यिः शिवदेिे व घोषिा करण्यािीि आवश्यकिा असिे व त्यासाठी म स्व्हंग 

कॉईल ककवा शक्रस्टल मायक्रोफोन्स वापरले जािाि. लाऊडस्पीकसयही मध्यम दजाच्या ध्वशिकंप्रिा 
प्रशिसादािे (frequency response) असिाि. दर सेकंदास ३०० िे ३५०० सायकल्स कंपिसंख्येच्या 
टललयािील ध्वशिकंप्रिा प्रशिसाद प रेसा असिो. 

 
रेल्व े स्टेििाि वापरण्याि येिारे लाऊडस्पीकसय सामान्यिः प्रकरि ५ आकृशि ५–१६ मध्ये 

दियशवलेले दोन्ही शवरूध्द शदिािंा आवाजािे के्षपि करिारे कण्यािे लाऊडस्पीकसय असिाि. रेल्व े
स्टेििाि त्यािंी उिारिी जशमिीपासभि ८ िे १० फभ ट उंिीवर केलेली असिे व दोि लाऊडस्पीकसयमधील 
अंिर स मारे ४० िे ५० फभ ट असिे. 
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रेल्व े स्टेििाच्या इिर िागाि लहाि कण्यािे शरएन्रंट लाऊडस्पीकसय कििीवर ककवा खाबंावर 
टागंभि बसशवलेले असिाि व त्याचं्या कण्यािी िोंडे खालील बाजभस कलिी केलेली असिाि. सवयसामान्य 
रेल्व े स्टेििाि ३–६ वटॅ शवद्य िबल हािाळिारे लाऊडस्पीकसय आवश्यक असिाि कारि स्टेििािील 
गोंगाट गलबल्यािी पािळी बरीि जास्ि असिे. रेल्व े स्टेििाि वापरले जािारे लाऊडस्पीकसय किखर 
बिावटीिे व ऊि, वारा, पाऊस ह्यापंासभि बिाव होईल अिा खास बिावटीिे असिे आवश्यक असिे 
शविषेिः रेल्व े स्टेििाि धभळ, धभर व पाण्यािी वाफ (स्टीम एशंजिे वापरली जाि असल्यास) ह्यापंासभि 
लाऊडस्पीकसयिा योग्य सरंक्षि देिे इष्ट असिे. रेल्व े स्टेििािंील शरफे्रिमेन्ट रूम, वकेटग रूममध्ये 
सामान्यिः कॅशबिेट लाऊडस्पीकसय वापरले जािाि. 

 
सामान्यिः मध्यम ककवा मोठ्या रेल्व ेस्टेििाि स मारे २० लाऊडस्पीकसय वापरले जािाि त्यादृशष्टिे 

रेल्व ेस्टेििािील ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेसाठी शकमाि १५० वटॅ शवद्य िबलाच्या अॅस्म्ललफायरिी गरज 
असिे. 

 
रेल्व ेस्टेििावरील शिवदेकाला ध्वशि अिेद्य कोठीि (sound proof chamber) बसिे आवश्यक 

असिे ध्वशि व श्रवि सबंंशधि ग िधमांच्या (acoustics) दृष्टीिे रेल्व े स्टेिि हे एक समस्या शिमाि 
करिाऱ्या स्थळािें एक उत्कृष्ट उदाहरि असिे असे म्हिावयास हरकि िाही. लाऊडस्पीकसयमधभि के्षशपि 
झालेला आवाज स्टेििाच्या इमारिीि घ मभ लागला िर आवाजाि शवकृशि (distortion) शिमाि होण्यािी व 
शकत्येकदा ध्वशिप्रशिप ष्टीिा (acoustic feedback) उपद्रव प्रकषािे जािवण्यािी िक्यिा असिे. 

 
रेल्व े स्टेििाच्या आजभबाजभच्या वस्िीिील लोकािंा रात्रीच्या वळेी स्टेििावर केल्या जािाऱ्या 

शिवदेिाम ळे व घोषिामं ळे त्रास होऊ िये ह्यासाठी आवाजािी पािळी आवश्यक शििकी कमी करण्यािी 
व्यवस्था असिे आवश्यक असिे. 
 
णवमानतळ 
 

कारखान्यासाठी ज्या प्रकारिी ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था वापरली जािे ििाि प्रकारिी 
व्यवस्था शवमाििळासाठी वापरली जािे, परंि  शवमाििळावर शवमािािंा घरघर आवाज बऱ्याि जास्ि 
प्रमािाि असल्याम ळे त्या शवषयीिा शविार फार महत्त्वािा असिो. शवमाििळावरील शवश्रामगृहाि 
बसशवण्याि येिारे बह िेक लाऊडस्पीकसय कॅशबिेट लाऊडस्पीकसय असिाि व त्यािंी उिारिी िक्यिो 
उंि जागी केलेली असिे. शवश्रामगृहाव्यशिशरक्त इिर ख ल्या जागी शिवदेिे के्षशपि करण्यासाठी 
एक्स्पोिेस्न्िअल लाऊडस्पीकसय वापरले जािाि, कारि अिा ख ल्या जागी आवाज दभर अंिरावर पोहोिावा 
ही आवश्यकिा िर असिेि परंि  त्या व्यशिशरक्त शवमािाचं्या एशंजिाच्या घरघराटािी अिा पशरस्स्थिीि 
म काबला करिे आवश्यक असिे. 

 
शवमाि िळावर सामान्यिः िार कण्यािे लाऊडस्पीकसय, सहा कॅशबिेट लाऊडस्पीकसय व 

ऑशफसासंाठी लहाि आकारािे आठ कॅशबिेट लाऊडस्पीकसय वापरलेले असिील िर ७५ वटॅ शवद्य िबलािे 
दोि असॅ्म्ललफायसय प रेसे असिाि. अशधक मोठ्या ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेसाठी अशधक 
अॅस्म्ललफायसयिी आवश्यकिा िासिे व एकभ ि लाऊडस्पीकसयिी संख्या जमेस धरूि शकिी अशधक 
शवद्य िबलािी िरिभद करावी हे ठरशविा येिे. 



 
 अनुक्रमणिका 

शवमाििळावरील ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि शिरशिराळे लाऊडस्पीकसय आवश्यक त्या वळेी व 
योग्य शठकािी कायास्न्वि करण्यासाठी जी समीक्षि यतं्रिा (control panel) वापरली जािे शििी शविषे 
देखिाल करिे आवश्यक असिे. शिवदेिासाठी वापरल्या जािाऱ्या दोि मायक्रोफोन्सपैकी एक साहाय्यक 
मायक्रोफोि म्हिभि राखभि ठेवलेला असिे इष्ट असिे म्हिजे एकामध्ये शबघाड झाल्यास द सरा िाबडिोब 
उपयोगाि आििा येिो. 

 
शवमाििळावर शकत्येकदा बऱ्याि दभर अंिरावर लाऊडस्पीकसयिी उिारिी करावी लागिे. अिा 

वळेी दभर अंिरावरील लाऊडस्पीकसयिा प रशवल्या जािाऱ्या श्राव्य शवद्य ि लहरींिे प िःप्रवधयि करण्यासाठी 
“शरपीटर असॅ्म्ललफायर” (Repeater Amplifier) वापरण्यािी शकत्येकदा आवश्यकिा असिे. 

 
नाटकाचे णथएटर 
 

सवयसामान्य शथएटरमध्ये स्टेजच्या प ढे ३ िे ५ फभ ट इंिी फभ टलाइट मायक्रोफोन्स वापरले जािाि व 
प्रॉम्पटरसाठी (िटािंा पडद्यामागभि िाषिाच्या प ढच्या िागािी आठवि करूि देिाऱ्या व्यक्तीसाठी) एका 
स्टँडवर उिारिी केलेला मायक्रोफोि वापरला जािो. 

 
स्टेजच्या बाहेरील दोि बाजभंवर प्रत्येक बाजभस एक ह्याप्रमािे िशक्तमाि कॅशबिेट लाऊडस्पीकसय 

बसशवलेले असिाि व प्रॉम्पटरसाठी िटाचं्या िाषिािा आवाज अगदी हळभवार ऐकभ  यावा ह्यासाठी एक 
छोटा लाऊडस्पीकर वापरलेला असिो. आकृिी ९–६ पाहा. 

 

 
आकृिी ९–६ 

 
बाल्किी व स्टॉलमध्ये बसलेल्या पे्रक्षकाचं्या मागील रागंािंा आवाज योग्य पािळीि व स्पष्टपिे ऐकभ  

येण्यासाठी दोन्ही बाजभंच्या कििींवर योग्य जागी कॉलम लाऊडस्पीकसय टागंभि बसशवलेले असिाि. कॉलम 
लाऊडस्पीकसयिी िोंडे योग्य शदिलेा वळवभि व कलिी करूि सवय पे्रक्षकवगास समाि ध्वशिशविरि होईल 
अिी व्यवस्था केलेली असिे. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

शथएटरमध्ये वापरण्यासाठी योग्य मायक्रोफोन्सिी शिवड केली पाशहजे. सामान्यि: ह्यासाठी 
एकशदि ग्रहिपात्रिा असलेले मायक्रोफोन्स वापरले जािाि. अिा एकशदि ध्वशिग्रहि पात्रिेच्या 
मायक्रोफोन्सिा वापर केला म्हिजे पे्रक्षकवगामधील गोंगाट गलबल्याला मायक्रोफोिमध्ये प्रशिसाद शमळि 
िाही व म ख्य फायदा म्हिजे ध्वशिप्रशिप ष्टी (Acoustic feedback) शिमाि होि िाही. 

 
मोठ्या शथएटसयमधील ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थामंध्ये आकृिी ९–७ मध्ये दियशवल्याप्रमािे 

एका िले्फमध्ये अॅस्म्ललफायर शमक्सर, मॉशिटसय (कायय शिरीक्षक साधिे) लाऊडस्पीकर शविागिी फलक 
– ह्या दोन्ही साधिाशंवषयी माशहिी प ढील प्रकरिाि शदली आहे–रेकॉडय ललेअर, टेपरेकॉडयर बसशवण्यािी 
सोय केलेली असिे. ह्याला इंग्रजीि “कंरोल कन्सोल” (Control Cosole) म्हििाि. लाऊडस्पीकर 
शविागिी फलकापासभि इिरत्र उिारिी केलेल्या लाऊडस्पीकसयिी जोडिी करण्याकरिा जोडिारा व 
शमक्सर पासभि इिरत्र उिारिी केलेल्या मायक्रोफोन्सिी जोडिी करण्याकरिा मायक्रोफोि केबल्स 
टाकिे सोयीिे जािे. ह्या कंरोल कन्सोलवरील फलकावर शियंत्रक बटिे, व्हॉल्यभम कंरोल्स, टोि कंरोल 
बसशवलेले असिाि. ही शियंत्रक साधिे फलकावर एका शठकािी उपलब्ध असल्यािे ध्वशििंत्रज्ञास 
आवाजािी पािळी, स्वरधमय, आवाजािें शमश्रि करिे सोयीस्कर होिे. 

 
िाटकाच्या वळेी पाश्वयसंगीि वाजशवण्यािी सोय ग्रामोफोिच्या साहाय्यािे करिा येिे. “साऊंड 

इफेक्ट” साठी टेपवरील म शद्रिे वाजशवली जािाि आशि त्या दृष्टीिे शथएटरमधील ध्वशिवधयि व शविरि 
व्यवस्थेि टेपरेकॉडयरिा उपयोग बराि प्रिशलि झाला आहे. 

 
आकृिी ९–७ 

 
णफरतो ध्वणनवर्धन व णवतरि व्यवस्था (Mobile pa systems). 
 

स्थाशिक शिवदेि, घोषिा व जाशहरािीसाठी “लाऊड हेलसय” (Loud hailers) हल्ली बरेि 
प्रिशलि होऊ लागले आहेि. आकृिी ९–८ पाहा. लाऊड हेलसयमध्ये कण्याच्या लाऊडस्पीकरच्या मागील 
बाजभवर मायक्रोफोि, छोटा अॅस्म्ललफायर व बटॅरी आशि स्स्वि ह्यािंा थोडक्या जागेि समाविे केलेला 
असिो. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
आकृिी ९–८ 

 
अशधक मोठ्या शफरत्या व्यवस्थामंध्ये सवय उपकरिे व साधिसाम्रगी एका मोटार गाडीि बसशवलेली 

असिाि. अिा व्यवस्थेमध्ये वापरण्याि येिारे कण्यािे लाऊडस्पीकर गाडीच्या टपावर उिारलेले 
असिाि. ही गाडी रस्त्यािभि सावकाि िालवभि शिवदेिे, घोषिा, जाशहराि वगैरे करिा येिाि. आकृिी 
९–९ पाहा. आवश्यक असल्यास शववशक्षि स्थळी मोटार उिी करूि बाहेर जमलेल्या श्रोत्यासंमोर एका 
छोया व हािाि बाळगिा येईल अिा मायक्रोफोििा वापर करूि संिाषि करिा येिे. 
 

 
आकृिी ९–९ 

 
 

*** 
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प्रकरि १० 
 

ध्वणनवर्धन व णवतरि व्यवस्था णनत्य देखभाल व काळजी आणि कायातील 
णवश्वसनीयता 

 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या कायाि शवश्वसिीयिा (Reliability) आिण्याच्या दृष्टीिे काही 

शित्यािे उपक्रम अंमलाि आिभि शििी योग्य शिगा व काळजी घेिे आवश्यक असिे. ह्याव्यशिशरक्त 
कायािील शवश्वसिीयिेच्या दृष्टीिे इिरही काही दक्षिा घ्यावी लागिे. ह्या िवेटच्या प्रकरिाि प्रथम 
ध्वशिवधयि आशि शविरि व्यवस्थेिी देखिाल किी करावी ह्याशवषयीिे शवविेि केले आहे. 
 
णनत्य देखभाल व काळजी 
 

अॅम्प्ललफायरची साफसफाई—एक शित्यािा उपक्रम म्हिजे व्हॉल्व्ह असॅ्म्ललफायसयिी स्वच्छिा 
ठेविे व कमजोर झालेले व्हॉल्व्ह बदलभि टाकिे. अॅस्म्ललफायर स्वच्छ करण्यासाठी प्रथम व्हॉल्व्ह 
सॉके्समधभि काढभि घ्याविे व िंिर एखाद्या मऊ ब्रिाच्या साहाय्यािे अॅस्म्ललफायर िासीसवरील धभळ, 
घाि व किरा साफ करूि घ्यावा. अिी साफसफाई करिािा शविषेिः व्हॉल्व्ह सॉके्स, घटकिागािंी 
जोडिी करण्यासाठी वापरलेल्या जोडप्या (terminal strips) ह्यावंरील घाि िीट काढभि स्वच्छिा 
केली पाशहजे. 
 

अॅस्म्ललफायरिी साफसफाई करिािाि अॅस्म्ललफायरमध्ये वापरलेल्या सवय शवद्य िघटकिागािें 
शिरीक्षि करूि कोििे घटकिाग सकृिदियिी खराब झालेले आहेि, उदाहरिाथय, रनॅ्सफॉमयरमधभि लाख 
पघळलेली आहे ककवा काय, इलेक्रोशलशटक कंडेन्ससय खराब होऊि त्याच्या वरील बाजभवर रासायशिक 
द्रवािा पाढं रका थर िढलेला आहे ककवा काय, ककवा त्यािंा रंग बदलभि कंडेन्ससयिा आकार फ गलेला 
आहे ककवा काय, टोि व व्हॉल्यभम कंरोल शफरविािा खरखराट (Noise) शिमाि होिो ककवा काय 
वगैरेसारख्या सहज व्यक्त होिाऱ्या शबघाडािंी िपासिी करिे इष्ट असिे. वरील िपासिीप्रमािेि 
जोडिारािंी जोडिी घट्ट आहे ककवा िाही, व्हॉल्व्ह सॉके्स सैल झालेल्या आहेि ककवा काय ही 
िपासिीही केली पाशहजे. व्हॉल्व्ह सॉके्समधभि प िः प न्हा आि बाहेर काढभि व्हॉल्व्ह शपिा व सॉके्च्या 
जोडप्या स्वच्छ करिे आवश्यक असिे. ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिील उपकरिे बरेि शदवस 
वापरलेली िसिील िर काययक्रमापभवी अॅस्म्ललफायर काही काळ प्रत्यक्ष िालवभि पाशहला पाशहजे व हे 
करिािा व्हॉल्व्ह, इलेक्रोशलशटक कंडेन्ससय, रनॅ्सफॉमयसय वगैरे घटकिागािंी सवयसामान्य िपासिी केली 
पाशहजे. 
 
व्हॉल्व्हची णनयणमत तपासिी 
 

अॅस्म्ललफायर शविागािील सवय व्हॉल्व्हजिी शियशमिपिे मधभि मधभि िपासिी करिे आवश्यक 
असिे. ह्यासाठी व्हॉल्व्ह टेस्टर उपलब्ध असेल िर व्हॉल्व्हिी िपासिी सहज िक्य होिे. ज्यािंा रेशडओ व 
अॅस्म्ललफायर द रुस्िीिे ज्ञाि व अि िव असेल त्यािंी व्हॉल्व्ह ललेट, स्क्रीि शग्रड व कंरोल शग्रडवरील 
शवद्य िदाबािंी िोंद मधभि मधभि घेिली पाशहजे. अिा शवद्य िदाब मोजिीच्या सहाय्यािे व्हॉल्व्ह मंडलाच्या 
घटकिागािंील संिाव्य दोषाशंवषयीिा शकत्येकदा इिारा शमळभ िकिो. 
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लाऊडस्पीकसधची तपासिी 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि शिरशिराळ्या लाऊडस्पीकसयिे कायय िालभ  आहे ककवा िाही ह्यािी 
शियशमि िपासिी केली पाशहजे. लाऊडस्पीकरमधभि खडखड आवाज (Rattle) ऐकभ  येि असेल िर 
लाऊडस्पीकर व्हॉईस कॉईल ि ंबकाच्या ध्र वावर घसटि असल्यािे िे सभिक लक्षि असिे. 
लाऊडस्पीकसयमध्ये शबघाड असेल िर उत्तम मागय म्हिजे उत्पादकाकंडे द रुस्िीसाठी त्यािंी रवािगी 
करिे ककवा िागंले िवीि लाऊडस्पीकसय बदलभि बसशविे. 

 
लाऊडस्पीकर कॅशबिे्स शकमाि दर सहा मशहन्यािंी िरी आिभि स्वच्छ केली पाशहजेि. कॅशबिेट 

वरील जाळीिे आच्छादि स्वच्छ करूि िे फळीवर घट्ट बसशवले पाशहजे. कण्याच्या लाऊडस्पीकसयिे 
बाबिीि िे टागंण्यासाठी वापरलेल्या िारा व साखंळ्या ह्यांिी िपासिी केली पाशहजे. 
 
जोडताराचंी तपासिी 
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि लाऊडस्पीकसय जोडिीसाठी वापरल्या जािाऱ्या जोडिारा 
शकत्येकदा बऱ्याि लाबंीच्या असिाि. ह्या जोडिारामंध्ये त्या कधी कधी खंशडि (Open) झाल्यािा ककवा 
त्यावरील शवद्य िशवरोधक आवरि शिघभि गेल्यािे त्या एकमेकीस शिकटभि सशंक्षप्त (Short) झाल्यािा दोष 
शिमाि होिो. मायक्रोफोि केबल्समध्ये िारेवरील शवद्य ि शवरोधक आवरि खराब होऊि प्रवाहवाहक िारा 
शिलखिी आच्छादिािी (Shield) शिकटभि सशंक्षप्त झाल्यािा शबघाड कधी कधी शिमाि झालेला आढळभि 
येिो. 
 
जोडताराचंी अखंडत्वाची तपासिी (Continuity test) 
 

जोडिारा अखंड म्हिजे कोठेही ि टलेल्या िाहीि, सलग आहेि ह्याशवषयीिी िपासिी (१) बटॅरी 
आशि (२) हेडफोन्स ककवा शदवा ककवा अशॅमटरच्या साहाय्यािे सहज करिा येिे. आकृिी १०–१ पाहा. ही 
िपासिी करण्यासाठी जोडिारािंी दभर अंिरावरील टोके एखाद्या िारेच्या ि कड्ािे एकशत्रि जोडावी. 
द सऱ्या बाजभच्या टोकािंा आकृिीि दियशवल्याप्रमािे बटॅरी व बॅटरीिी एकसरी (Series) पद्धिीिे शदवा, 
हेडफोन्स ककवा अॅशमटर जोडभि पाहावा. जोडिारा अखंड असिील िर शदवा प्रज्वशलि झालेला शदसेल, 
हेडफोन्समधभि बटॅरीिा शवद्य ि प्रवाह वाशहल्याम ळे खरखर आवाज (Click) ऐकभ  येईल ककवा अॅशमटरवर 
शवद्य िप्रवाहािी िोंद दियशवली जाईल. 
 

 
आकृिी १०–१ 
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जोडतारा संणक्षप्त (Short) झालेल्या असल्यास त्याचंी तपासिी 
 

जोडिारावरील शवद्य िशवरोधक आवरि खराब होऊि शिघभि गेल्यािे जोडिारा एकमेकीस 
शिकटभि सशंक्षप्त (Short) झालेल्या असिील िर त्यािंी िपासिीदेखील मागील पशरच्छेदाि शदलेल्या 
पध्दिीिे करिा येिे. ह्या शबघाडािी िपासिी करण्यासाठी दभर अंिरावरील िारेिी दोि टोके शवलग ठेवभि 
आकृिी १०–२ मध्ये दियशवल्याप्रमािे बॅटरीिी शदवा, हेडफोन्स ककवा अॅशमटरिी जोडिी करावी जोडिारा 
संशक्षप्त (Short) झालेल्या असिील िर शदवा प्रज्वशलि झालेला शदसेल, हेडफोन्समधभि खरखर आवाज 
ऐकभ  येईल ककवा अशॅमटरवर प्रवाह िोंदिी दियशवली जाईल. 

 

 
आकृिी १०–२ 

 
जोडतारेचा जणमनीशी संपकध  (Earthing) झालेला असल्यास त्याची तपासिी 
 

वरील शबघाडािी िपासिी करण्यासाठी आकृिी १०–३ मध्ये दियशवल्याप्रमािे बटॅरी व हेडफोन्स 
ककवा अॅमीटरिी जोडिी करूि ह्या शबघाडािा पडिाळा घेिा येिो. 

 
जोडिारािंी लाबंी बरीि जास्ि असेल िर त्यामधील धारििक्ती (Capacitance) बरीि जास्ि 

असिे. त्याम ळे जोडिारेला बॅटरी व हेडफोन्स जोडल्याबरोबर हेडफोन्समधभि खरखर आवाज (Click) 
ऐकभ  येिो परंि  िारेवरील आवरि खराब झाल्यािी खभि म्हिजे बॅटरी व हेडफोन्स शवलग करिेवळेी अशधक 
जोरदार व फरक कळभि येण्याइिका मोठ्यािे खरखर आवाज (Click) ऐकभ  येिो. 
 

 
आकृिी १०–३ 

 
कायातील णवश्वसनीयता (Reliability)  
 

ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या कायाि शवश्वसिीयिा आिण्यासाठी दोि उपाययोजिा 
सामान्यिः वापरल्या जािाि. 
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(१) शबघाड उत्पन्न झालेल्या उपकरिांऐवजी व साधिाऐंवजी जलद बदली करिा येण्याजोगी 
साहाय्यक प्रशिउपकरिे व साधिे (Standby equipment) हािािी ठेविे. 

 
(२) ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या कायािील शबघाड िाबडिोब दियशवला जाण्यासाठी दृश्य 

ककवा श्राव्य स्वरूपाि इिारा देिारी काययशिरीक्षक साधिे (Monitors) वापरिे. 
 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या सवय उपकरिामंध्ये जास्िीि जास्ि दगा देिारे उपकरि म्हिजे 

अॅस्म्ललफायर आशि त्या दृष्टीिे मोठ्या ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेमध्ये एक सहाय्यक अॅस्म्ललफायर िेहमी 
मदिीसाठी हािािी ठेवलेला असिे आवश्यक असिे. सवयसामान्यपिे मोठ्या ध्वशिवधयि व शविरि 
व्यवस्थामंध्ये दोि ककवा अशधक असॅ्म्ललफायसय वापरलेले व प्रत्येक असॅ्म्ललफायरसाठी लाऊडस्पीकरच्या 
वगेवगेळ्या गटािंी जोडिी केलेली असिेि. अिा व्यवस्थामंध्ये एखाद्या असॅ्म्ललफायरिे कायय शबघडले िरी 
द सऱ्यािें कायय िालभि राहिे. अिा पशरस्स्थिीि शबघडलेल्या असॅ्म्ललफायरऐवजी हािािी मदिीला 
ठेवलेला सहाय्यक अॅस्म्ललफायर शवलंब ि होिा शबघडलेल्या अॅस्म्ललफायरऐवजी िात्काळ बदलिा येिो व 
संबंशधि लाऊडस्पीकसय गटािी अिा असॅ्म्ललफायरिी लगेि जोडिी करिा येिे व बंद पडलेल्या 
अॅस्म्ललफायरिे कायय िालभ  करिा येिे. 

 

 
आकृिी १०–४ 

 
लाऊडस्पीकसयिा गट एका अॅस्म्ललफायरपासभि शवलग करूि त्यािी द सऱ्या अॅस्म्ललफायरिी 

जोडिी करण्यािे कायय स कर व जलद होण्यासाठी “लाऊडस्पीकर शविागिी फलक” (Loud-speaker 
Distribution Board) वापरला जािो. आकृिी १०–४ मध्ये अिा फलकािा एक िम िा दियशवला आहे. 
अिा फलकावर शिरशिराळ्या लाऊडस्पीकसयिी जोडिी करण्यासाठी िीि शपिािें ललग बसशवलेले 
असिाि. शिकडीच्या प्रसंगी अॅस्म्ललफायरिी ह्या फलकािफे जोडिी केलेल्या सवय लाऊडस्पीकसयच्या 
शपिािंी जोडिी द सऱ्या अॅस्म्ललफायरसाठी वापरलेल्या व समाि जागी बसशवलेल्या ललगिी वळे ि दवडिा 
करिा येिे व द सरा अॅस्म्ललफायर लगेि कायास्न्वि करिा येिो. 

 
अॅस्म्ललफायर प्रमािेि मदिीसाठी हािािी ठेवण्यािे द सरे उपकरि म्हिजे मायक्रोफोन्स 

मायक्रोफोन्समध्ये मात्र सामान्यिः शबघाड उत्पन्न होण्यािी िक्यिा बरीि कमी असिे. परंि  क्वशिि प्रसंगी 
आकस्स्मकपिे एखादा मायक्रोफोि ि कीिे लाथाडला जाण्यािी ककवा उंिावरूि पडण्यािी व त्याम ळे 
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शिकामी होण्यािी िक्यिा असल्यािे आवश्यकिेपेक्षा एक दोि जास्ि मायक्रोफोन्स हािािी ठेविे 
फायदेिीर असिे. 

 
लाऊडस्पीकसयमध्ये शबघाड झालाि िर काही शववशक्षि श्रोत्यािंाि काययक्रम ऐकभ  येईिासा होिो. 

परंि  अिी अडिि फार मोठी िसिे. सवय सामान्यपिे कायम ि ंबकाच्या वापर केलेल्या म स्व्हंग कॉईल 
लाऊडस्पीकसयमध्ये सहसा शबघाड उत्पन्न होि िाहीि. अगदी क्वशिि प्रसंगीि व्हॉईस कॉईल खंशडि 
(Open) होण्यािी िक्यिा असिे. स्िंिाच्या लाऊडस्पीकसयिे बाबिीि एकसरी जोडिीिील कोित्याही 
एखाद्या लाऊडस्पीकरिी व्हॉईस कॉईल खंशडि (Open) झाल्यास सवय स्िंिािें कायय बंद पडण्यािी 
िक्यिा असिे. शवश्वसिीय कायाच्या दृष्टीिे समान्िर जोडिीिे ककवा एकसरी समान्िर अिा शमश्र 
जोडिीिे लाऊडस्पीकर स्िंि (Loudspeaker Columns) अशधक पसंि केले पाशहजेि. शकत्येकदा 
लाऊडस्पीकर स्िंिािील एखाद्याि लाऊडस्पीकरमध्ये शबघाड होऊि व्हॉईस कॉईल ि ंबक ध्र वावंर (pole 
pieces) घसटभि िरिरीि आवाज (grating sound) शिमाि होण्यािी िक्यिा असिे. परंि  इिर 
लाऊडस्पीकसयच्या आवाजाि हा शबघाड लक्षाि येण्यासारखा िसिो. 

 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि शबघाड शिमाि करिारा द सरा घटक म्हिजे “लाइि रॅन्सफॉमयर” 

लाइि रनॅ्सफॉमयरमध्ये कॉईल्स खंशडि (Open) होण्यािा संिव असिो. परंि  दजेदार बिावटीच्या लाइि 
रॅन्सफॉमयसयमध्ये ही िक्यिा बरीि कमी असिे. लाइि रनॅ्सफॉमयसयवर आऊटप ट रॅन्सफॉमयसयप्रमािे प्रवाह 
लहरींिा जास्ि िाि पडि िाही आशि त्या दृष्टीिे आऊटप ट रनॅ्सफॉमयसयप्रमािे त्यामंध्ये शबघाड होण्यािे 
प्रमाि जास्ि िसिे. 

 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि त्रास देिारा अशधक एक घटक म्हिजे मायक्रोफोि केबल्स आशि 

लाऊडस्पीकरच्या जोडिारा. जोडिारा वारंवार वाकशवल्या व म डपल्या गेल्यािे त्या ि टण्यािी फार 
िक्यिा असिे, िार अधयवट ि टली िर शकत्येकदा शििा संपकय  िात्काशलक जोडिो ककवा ि टिो व त्याम ळे 
असा शबघाड िोधिे कठीि जािे. 

 
जोडिारा सामान्यिः ललगिी ज्या शठकािी जोडलेल्या असिाि त्याच्या जवळपासि म डपल्या 

जाऊि ि टण्यािा संिव असिो. केबल्स व जोडिारािंा ह्या शठकाििा स मारे ३ इंिािा िाग कापभि त्यािी 
शवशिष्ट वापरािंिर ललगिी प िरशप िव्यािे जोडिी करण्यािा उपक्रम अंमलाि आिला िर जोडिाराचं्या 
शबघाडामं ळे शिमाि होिारी डोकेद खी टाळिा येण्यासारखी असिे. 

 
एका जोडिारेिी द सऱ्या जोडिारेिी साधंिी करूि जोडिारेिी लाबंी जेव्हा वाढशवली जािे िेव्हा 

जोडिाराचं्या अिा जोडिीवर िाि पडल्याम ळे साधंिी ि टण्यािी िक्यिा असिे. अिा वळेी जोडिारावंर 
प्रथम पक्की गाठंि मारूि िंिर त्यािंी जोडिी केली िर जोडिीवर िाि पडि िाही. आकृिी १०–५ पाहा. 
जोडिीवर बसशवलेली ललॅस्स्टकिी ककवा साधी इन्ि लेिि टेप जर शिखळली ककवा शिघभि गेली िर 
जोडिारा एकमेकीिी शिकटभि सशंक्षप्त (Short) होण्यािी िक्यिा असिे. जोडिाराचं्या जोडिीवरील 
इन्ि लेिि टेपिी मधभि मधभि िपासिी केली पाशहजे. 
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आकृिी १०–५ 

 
कायधणनरीक्षक सार्ने (Monitors) 

 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेच्या कायाि शबघाड उत्पन्न झाला िर काययक्रमाि व्यत्यय ि आििा 

िो िाबडिोब िोधभि काही सेकंदाचं्या कालावशधिि त्यािी द रुस्िी करिे िक्य झाले पाशहजे. ध्वशिवधयि व 
शविरि व्यवस्थेिील शिरशिराळ्या उपकरिापंैकी कोित्या शवशिष्ट उपकरिािं शबघाड उत्पन्न झाला आहे हे 
िात्काळ दियशवण्यासाठी शिरशिराळ्या उपकरिासंाठी काययशिरीक्षक साधिािंा (Monitoring devices) 
उपयोग केला जािो ह्या काययशिरीक्षक साधिाचं्या सहाय्यािे शबघाडाशवषयीिा दृश्य ककवा श्राव्य स्वरूपाि 
इिारा शमळभ िकिो. 

 
ध्वशिलहरींम ळे मायक्रोफोिमध्ये शिमाि झालेल्या श्राव्य शवद्य िलहरींिी ध्वशिवधयि व शविरि 

व्यवस्थेच्या िंिरच्या म्हिजे मायक्रोफोि शमक्सर शविागािभि यथोशिि प्रगिी होि आहे ककवा िाही ह्यावर 
लक्ष ठेवण्यासाठी मायक्रोफोि शमक्सर शविागामध्ये एका जॅकिी सोय सामान्यिः केली जािे. ह्या जॅकमध्ये 
हेडफोन्सिी जोडिी करूि श्राव्य शवद्य िलहरी प्रत्यक्षपिे ऐकिा येिाि व मायक्रोफोि शमक्सर शविागािे 
कायय यथोशिि िालभ  आहे ककवा िाही ह्यािी िाबडिोब िाििी करिा येिे. 

 
अॅस्म्ललफायरसाठी छोया काययशिरीक्षक लाऊडस्पीकरिा (Monitoring Loudspeaker) वापर 

केला जािो. ह्या लाऊडस्पीकरिफे अॅस्म्ललफायरमध्ये प्रवर्मधि झालेल्या श्राव्य शवद्य िलहरी हळभ आवाजाि 
सिि ऐकण्यािी सोय करिा येिे व अॅस्म्ललफायरच्या कायावर एकसारखी देखरेख ठेविा येिे. 

 
हेडफोन्स ककवा छोया लाऊडस्पीकसयऐवजी मायक्रोफोि शमक्सर व अॅस्म्ललफायरसाठी मीटसयिा 

वापर करिेही िक्य असिे. मीटसयवर दियशवल्या जािाऱ्या िोंदिीवरूि मायक्रोफोि शमक्सर आशि 
अॅस्म्ललफायरच्या कायांशवषयीिा दृश्य स्वरूपाि पडिाळा घेिा येिो.. 

 
ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेसाठी जर घरािील इलेस्क्रक प रवठ्यािा वापर केलेला असेल िर 

इलेस्क्रक प रवठ्यािी एक लाल रंगािा पायलट शदवा (pilot lamp) सिि जोडभि ठेवलेला असिे इष्ट 
असिे. काही कारिािंी इलेस्क्रक प रवठ्याि खंड पडला िर पायलट शदवा ि प्रज्वशलि झाल्यािे 
िाबडिोब लक्षाि येिे व त्यावरूि इलेस्क्रक प रवठा बंद पडल्यािा िात्काळ इिारा शमळभ िकिो. 
शवश्वसिीय कायासाठी दोि वगेळे ककवा स्विंत्र असे इलेस्क्रक प रवठे अगोदरि हेरूि ठेविे इष्ट असिे. 
अिा दोन्ही इलेस्क्रक प रवठ्यािंी पायलट शदव ेजोडभि ठेवले िर एक इलेस्क्रक प रवठा बंद पडला िर 
द सऱ्या िालभ  प रवठ्यािा िटकि उपयोग करिे िक्य असिे. 
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बंद पडलेल्या ध्वणनवर्धन व णवतरि व्यवस्थेची जलद तपासिी 
 
काययक्रम िालभ  असिािा ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था अिािक बंद पडली िर शबघाड उत्पन्न 

झालेला शविाग िोधभि काढण्यासाठी खालील क्रशमक िपासिी करिा येिे व शबघाड उत्पन्न झालेला 
शविाग बदलभि ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिे कायय प न्हा जलद िालभ  करिा येिे :—. 

 
(१) इलेस्क्रक प रवठा जर बंद पडलेला असेल िर पायलट शदवा शवझल्यावरूि असा शबघाड 

िात्काळ समजभि येईल. अिा पशरस्स्थिीि द सऱ्या इलेस्क्रक प रवठ्यािी सवय उपकरिािंी िाबडिोब 
जोडिी करिा येिे. 

 
(२) इलेस्क्रक प रवठा िालभ  असेल िर त्यािंिर मायक्रोफोि शमक्सर शविागाच्या कायािी 

िपासिी हेडफोन्स ककवा मीटरसारख्या काययशिरीक्षक साधिािफे करिा येिे. मायक्रोफोि शमक्सरिे कायय 
बंद पडलेले आढळले िर द सरा मायक्रोफोि हािािी असल्यास त्यािी जोडिी करूि शमक्सर शविागािे 
कायय िालभ  होिे ककवा िाही िे पहाव.े द सरा मायक्रोफोि वापरूि शमक्सर कायय स रू झाले िर पशहल्या 
मायक्रोफोिमध्ये शबघाड दियशवला जािो. मायक्रोफोि वापरूिही शमक्सर कायय स रू होि िसेल िर हािािी 
मदिीस ठेवलेला मायक्रोफोि शमक्सर िाबडिोब बदलभि कायास्न्वि करिा येिो. 

 
(३) अॅस्म्ललफायरमधील शबघाड छोया कायय शिरीक्षक लाऊडस्पीकरच्या साहाय्यािे लगेि 

दियशवला जािो. अॅस्म्ललफायरमध्ये शबघाड होऊि त्यािे कायय बंद पडलेले असेल िर मदिीस राखभि 
ठेवलेला द सरा स स्स्थिीि असलेला असॅ्म्ललफायर िाबडिोब कायास्न्वि करूि सवय लाऊडस्पीकसयिी 
जोडिी लाऊडस्पीकर शविागिी फलकािफे ह्या अॅस्म्ललफायरिी करूि ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्था 
जलद िालभ  करिा येिे. 

 
असो हे िवेटिे प्रकरि संपशवण्यापभवी एक सभििा येथे द्यावीिी वाटिे आशि िी म्हिजे ध्वशिवधयि व 

शविरि व्यवस्थेि शिमाि होिारे ९० टके्क शबघाड ह्या प्रकरिाच्या स रुवािीला शदलेल्या िपासिींिा उपक्रम 
शित्य अवलंशबल्यास शिशििपिे टाळिे िक्य असिे. व्हॉल्व्ह अॅस्म्ललफायसयच्या बाबिीि व्हॉल्व्हमध्ये जरी 
बऱ्याि प्रमािाि शबघाड होि असेल िरी व्हॉल्व्ह एकाएकी असे क्वशििि खराब होिाि. िे खराब होण्यापभवी 
हळभहळभ काययक्षीि होि जािाि व िंिरि शिकामी होिाि. इलेस्क्रक कंडेन्ससयही खंशडि (Open) शकवा 
संशक्षप्त (Short) होण्यापभवी ग िग ि आवाज (hum), आदंोलक लहरी (oscillations), वगैरे सारखे शबघाड 
उत्पन्न होिाि. जोडिारामंध्ये प ष्ट्कळदा जरी खंड पडि असला िरी िो देखील एकाएकी शिमाि होि 
िाही. जोडिार एकसारखी म डपली जाऊ लागली िर साहशजकि िी ि टिे. परंि  अिेक धाग्यािंी िार 
(stranded wire) केवळ एकेरी धाग्यावर शकत्येकदा जोडलेली राहािे. हा एकेरी धागा िवेटी ि टण्यापभवी 
जोडिारेिे कायय बेिरवसा होऊ लागिे. िात्पयय, बह िेक शबघाडाशंवषयीिी पभवयसभििा िेहमी शमळिि असिे 
अडिि एवढीि की ध्वशि िंत्रज्ञाकडभि अिा पभवयसभििाकंडे प ष्ट्कळदा द लयक्ष केले जािे ! 

 
 

*** 
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णवषय सूची 
ॲम्प्ललफायर (Amplifier) 
– सामान्य शवविेि 

- पे्रिर/ड्रायव्हर य शिट 
(Pressure/driver unit). 
कॅणबनेटलाऊडस्पीकर (Cabinet 
Loudspeaker). 

– ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेि वापरले जािारे  

– शवद्य िबल (Power) – शवशवध प्रकार  
– ध्वशिकंप्रिा प्रशिसाद (Frequency Response). कार्डडऑइड मायक्रोफोन (Cardioid 

Microphone) 
– टोि कंरोल्स (Tone Controls). कालमानात पडिारे अतंर (Time lag). 

–शवद्य ि प रवठा (Power Supply). कालणवलंबाचे तंत्र (Time Delay). 
–व्हायबे्रटरिा वापर (Vibrator). कायधणनरीक्षक सार्ने (Monitors/Monitoning 

devices). 
– जशमिीिी जोडिी (Earthing) कायातील णवश्वसनीयता (Reliability). 

– साफसफाई  केबल (Cable) 

आऊटपुट रॅन्सफॉमधर (Output transformer).  
– सामान्य शवविेि  – मायक्रोफोि  
एक तालता (Phasing) 
– लाऊडस्पीकर कायािील 

– संि शलि (balanced) व असंि शलि 
(unbalanced) जोडिी. 

एक्स्पोनेम्पन्शअल हॉनध लाऊडस्पीकर (Exponential 
Horn Loudspeaker). 

– शवशवध प्रकार  

कण्याचे लाऊडस्पीकर (Horn Loudspeaker). कंरोल कन्सोल (Control consol). 
णक्रस्टल मायक्रोफोन (Crystal Microphone). 

– शरएन्रन्ट (Re-entrant)/शरफ्लेक्स (Reflex). – रििा आशि कायय  
– एक्स्पोिेस्न्िअल (Exponential). – डायफॅ्रमिा (Diaphragm)वापर. 
– साऊंड सेलिा (Sound Cell) वापर. – एकशदि (Uni-directional). 
– ग िशविषे (Characteristics) धु्रवाणभमुख आलेख (Polardiagram) 
ग्रामोफोन (Gramophone) मायक्रोफोन्ससाठी  
– सामान्य शवविेि  ध्वणनकंप्रताप्रणतसाद (Frequency Response) 

– िाशंत्रक माशहिी  – मायक्रोफोि  
र्गोंर्गाट र्गलबला (Noise)  – ॲस्म्ललफायर  
– मभल्यमापि (Evaluation) ध्वणन णननाद (Revarberation) 

जणमनीशी जोडिी (Earthing) – मभल्यमापि (Evaluation) 
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– अस्म्ललफायर िासीसिी ध्वणन प्रणतपुष्टी (Acoustic feedback/Acoustic 
Howl). 

जॅक (Jack). ध्वणन वर्धन व णवतरि व्यवस्था (Sound 
reinforcement and distribution system) 

– मायक्रोफोि ललग जोडिीसाठी – उशद्दष्टे, उपय क्तिा 
जोडतारा (Cables) 
लाऊडस्पीकर जोडिीसाठी 

– मभलिभि स्वरूप 

– िपासिी – दोि प्रकाराि वगीकरि 
ड्रायव्हर युणनट (Driver Unit) – योग्य उपकरिािी शिवड 
– कण्याच्या लाऊडस्पीकरसाठी. – आदिय व्यवस्था 
टेप रेकॉडधर (Tape Recorder) – ठोकळ आराखडा (Block Diagram) 
– सामान्य शवविेि – लहाि सिागृह 
– िाशंत्रक शवविेि – मोठे सिागृह 
टोन कंरोल (Tone Controls) – िाळा 
णदशावाही ध्वणनग्रहि पात्रता (Diectional 
property) 

– फ टबॉल ग्राऊंड 

– बह शदि (Omni-directional). – कारखािा/फॅक्टरी 
– शिशदि (Bi-directional) – रेल्व ेस्टेिि 
– शफरत्या व्यवस्था (Mobile systems). – शवमाििळ 
– शित्य देखिाल – शथएटर 
– बंद पडलेल्या व्यवस्थेिी जलद िपासिी. – ध्र वाशिम ख आलेख (Polar diagram). 
ध्वणनणवतरि (Sound distribution) – स पर कार्मडऑईड मायक्रोफोि (Super 

cardioid microphone). 
– आवाजािी पािळी कमी ठेवभि (Low level 
distribution). 

– मिीिगि (Machinegun) मायक्रोफोि. 

– शदिावाही (directional) के्षपिािा अवलंब करूि – संरोधि (Impedance) 
ध्वणनणवद्याशास्त्र (Acousties) – संवदेििीलिा (Sensitivity). 
– मभलिभि ित्त्व े – संवदेििीलिा मोजमाप 
ध्वणनणवज्ञानशास्त्र (Physics of Sound)–मभलिभि 
ित्त्व े

– म स्व्हंग कॉईल (Moving Coil) मायक्रोफोि. 

बॅफल (Baffle) – शरबि (Ribbon) मायक्रोफोि. 
– कण्याच्या लाऊडस्पीकरसाठी.  – शक्रस्टल (Crystal) मायक्रोफोि. 
मशीनर्गन मायक्रोफोन (Machine-gun – शवशवध प्रकार व बिावट 
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microphone). 
– म ख्य प्रिशलि प्रकार – रेशडओ मायक्रोफोि (Radio Microphone). 
– ग िशविषे (Characteristics) (सामान्य शवविेि) – मायक्रोफोि वापरासाठी सामान्य शियम व 

संकेि. 
– ध्विी कंप्रिा प्रशिसाद शवविेि (Frequency 
Response) (सामान्य शवविेि). 

– शवशवध प्रकारिे स्टॅन्ड स (Stands). 

– शदिावाही ध्वशिग्रहि पात्रिा (Directional 
properties). 

– ललग (Plug) 

णमक्सर (Mixer) – जॅक (Jack) 
– मायक्रोफोि शमक्सर (Microphone Mixer). – योग्य शिवड किी करा? 
– शवशवध मंडल योजिा – संरोधिािी ज ळविी (Impedance 

Matching). 
– शियंत्रक बटिे (Control knobs) सॉकेट 
(Sockets) इत्यादी. 

– पॅराबोशलक शरफ्लेक्टर (Parabolic 
Reffector). 

मुम्पव्हंर्ग कॉईल मायक्रोफोन (Moving Coil 
Microphone) 

– वाऱ्यापासभि संरक्षक आच्छादि (Wind 
Screen). 

– रििा आशि कायय – जोडिारा 
– ग िशविषे (Characteristics) – ॲस्म्लफायरिी जोडिी 
णरबन मायक्रोफोन (Ribbon Microphone) – उिारिी 
– रििा आशि कायय – एकिालिा (Phasing) 
– ग िशविषे (Characteristics). – िपासिी 
रेणडओ (Radio) – लाऊडस्पीकर शविागिी फलक 

(Loudspeaker Distribution Board). 
– रेशडओ काययक्रमािें प्रके्षपि लाऊडस्पीकर स्तंभ (Loudspeaker Column). 

रेणडओ मायक्रोफोन (Radio Microphone). – लाऊडस्पीकर णवभार्गिी फलक 
(Loudspeaker Distribution Board) 

लव्हेणलयर मायक्रोफोन (Lavalier Microphone). णवदु्यतशास्त्र (Basic Electricity) 
लाईन रॅन्सफॉमधर (Line transformer) – मभलिभि माशहिी 
लाऊडस्पीकर (Loudspeaker) णवदु्यत र्ोक्यापासून सुरणक्षतता (Protection from 

Electicshock). 
– म ख्य प्रकार व्हायबे्रटर (Vibrator) 

– म स्व्हंग काईल लाऊडस्पीकर (Moving Coil 
Loudspeaker) 

हॉल्वह (Valve) 

– बॅफल (Baffle) – शियशमि िपासिी 
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– शवशवध प्रकार समस्या 

– लाऊडस्पीकसयिी जोडिी करिािा संरोधिािी 
ज ळविी (Impedance Matching). 

– ध्वशिवधयि व शविरि व्यवस्थेिील प्रम ख 
समस्या. 

संवेदनशीलता (Sensitivity) सुपर कार्डडऑईड मायक्रोफोन (Supercardiod 
microphone). 

– मायक्रोफोििी संवदेििीलिा (Microphone 
Sensitivity). 

संरोर्न (Impedance) 

– मोजमाप – मायक्रोफोन्सिे 
 – ज ळविी 
 स्टॅन््स (Stands) 
 – मायक्रोफोन्स उिारण्यासाठी 
 – “बभम” स्टॅन्ड (Boom stand) 
 – “गभज-िेक” स्टॅन्ड (Gooseneck stand). 
 – टेबल स्टॅन्ड (Table stand) 
 म्पस्थर णवदु्यतदाब योजना (Constant Voltage 

System). 
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पणरभाणषक शबदाचंी सूची 
A  

Absorption िोषि 
Acoustics ध्वशि व श्रवि संबंशधि ग िधमय (सिागृहािे) व ित्संबशंधिे 

ध्वशिशवद्यािास्त्र 
Acoustic feedback ध्वशि प्रशिप ष्टी 
Acoustic Howl ध्वशि प्रशिप ष्टी 
Acceptance Angle ग्रहिकोि 
Amplification प्रवधयि 
Amplitude शवस्िार, आयाम 

B  
Balanced संि शलि 
Basic Electricity शवद्य ििास्त्र 
Bass मंद्रस्वर 
Bimorph जोडपट्टया 
Bidirectional शिशदि 

C  
Capacitance धारििक्ती 
Capacitive reactance धारिात्मक अवरोध 
Characteristics ग िशविषे 
Control Panel समीक्षि यंत्रिा 
Cone िखंाकृिी पडदा 
Coupling जोडिी 
Cycle सायकल 

D  
Dead Area ध्वशिरशहि के्षत्र 
Directional property शदिावाही ध्वशिग्रहि पात्रिा  
Distortion शवकृिी 
Distribution Board शविागिी फलक 

E  
Earthing जशमिीिी जोडिी 
Efficiency काययक्षमिा 
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Exponential law घािाकं शियम 
F  

Feeder जोडिारा (लाऊडस्पीकरसाठी) 
Frequency Response ध्वशिकंप्रिा प्रशिसाद 
Frontal pick-up area प ढील बाजभिे ध्वशिलहरी झेलण्यािे के्षत्र 

H  
High Fidelity reproduction िैसर्मगक व ह बेहभब प िरुत्पत्ती 
Hiss खरखर आवाज 
Hum ग िग ि आवाज 

I  
Impedance संरोधि 
Input Impedance पभवयजोडिी मंडलािे संरोधि 
Induction प्रवियि 
Indoor Installation बंशदस्ि जागी उिारिी 
Instability अस्स्थरिा (ॲस्म्ललफायर कायािील) 
Insulation शवद्य ि शवरोधक आवरि 

L  
Loudspeaker Columns लाऊडस्पीकर स्िंि 

M  
Magnetic Lines ि ंबकीय शवकषय रेषा 
Matching ज ळविी 
Matching transformer ज ळेसा ककवा योग्य ज ळविीिा रॅन्सफॉमयर 
Mechanical pressure याशंत्रक दाब 
Monitoring Devices काययशिरीक्षक साधिे 

N  
Negative Terminal ऋिाग्र 
Noise level खरखराटािी पािळी 

O  
Omnidirectional बह शदि 
Open Circuit खंशडि मंडल 
Outdoor Installation ख ल्या जागेवरील उिारिी 

P  
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Parallel समान्िर 
Phasing एकिालिा 
Physcis of Sound ध्वशिशवद्यािास्त्र 
Piezo Electricity दमि शवद्य ििक्ती 
Polar Diagram ध्र वाशिम ख आलेख 
Pole piece ि ंबक ध्र व 
Positive Terminal धिाग्र 
Power शवद्य ि बल 

R  
Rattle खडखड आवाज 
Rear Rejection Area मागील बाजभवरील ध्वशिशिरोधिािे के्षत्र 
Reference level संदिय पािळी 
Reliability शवश्वसिीयिा 
Resistance शवद्य ि शवरोध 
Reverberation ध्वशि शििाद 
Rumble घरघर आवाज 
Rejection Angle शिरोधि कोि 

S  
Scatter surfaces ध्विी फैलाविारे पृष्ठिाग 
Sensitivity संवदेििीलिा 
Series एकसरी 
Shield शिलखिी आच्छादि 
Short Circuit संशक्षप्त मंडल 
Stand-by Equipment सहाय्यक प्रशिउपकरिे 
Sound Distribution ध्वशिशविरि 
Sound Projection ध्वशिके्षपि 
Sound-proof chamber ध्विी अिेद्य कोठी 
Sound level ध्वशिपािळी 
Sound Reflector ध्वशिपरावियक िबकडी 
Sound Reinforcement ध्वशिवधयि 

T  
Time Delay काल शवलंब 
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Time Lag कालमािाि पडिारे अंिर 
Tone Quality स्वरधमय 
Transmission Lines वाहक जोडिारा 
Treble उच्च स्वरलहरी 

U  
Unbalanced असंि शलि 
Uniform Response समसमाि प्रशिसाद 
Unidirectional एकशदि 

V  
Volume level (sound) ध्वशिपािळी 
Voltage शवद्य िदाब 
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