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Σχέδιο 1.1 Ανάπτυξη μιάς κόρνας για διάφορες τιμές του T
Η κόρνα είναι ένας ακουστικός μετασχηματιστής ήχου. Αποτελείται από έναν αγωγό
μήκους l στον οποίο αν σχεδιάσομε κατά μήκος την εγκάρσια τομή του, θα δούμε ότι αυτή
αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, μια μικρή, που ονομάζεται λαιμός [ St ] και μια πιο
μεγάλη που ονομάζεται στόμιο [ Sm ]. Η ανάπτυξη αυτή ξεκινά από το λαιμό και καταλήγει
στο στόμιο, ακολουθώντας μια προκαθορισμένη μαθηματική σχέση της μορφής
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Για τις υπερβολικές συναρτήσεις της σχέσης [1.1] ισχύει
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Στο σχέδιο 1.1 συγκρίνεται η ανάπτυξη υπερβολικών κορνών ανάλογα με την τιμή του T .
Η τιμή αυτού του συντελεστή χωρίζει τις κόρνες σε τρεις βασικές κατηγορίες.
 ΚΩΝΙΚΗ
T   . H ανάπτυξη της κόρνας αυτού του τύπου ακολουθεί τη σχέση,
2

X 

Sx  St * 1 
[1.4]
 Xo 
Στο σχέδιο 1.2 αναλύονται οι καμπύλες της σύνθετης αντίστασης του λαιμού (πραγματικές
και φανταστικές) σε σύγκριση με αυτές μιας εκθετικής κόρνας, ίδιων διαστάσεων. Αν και σε
υψηλές συχνότητες οι δύο κόρνες παρουσιάζουν την ίδια αντίσταση εκπομπής, η εκθετική,
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προτιμάται γιατί διατηρεί την σύνθετη αντίσταση ακτινοβολίας σταθερή σε ένα επίπεδο σε
μια ευρύτερη ζώνη συχνοτήτων.

Σχέδιο 1.2 Αντιστάσεις ακτινοβολίας εκθετικής και κωνικής κόρνας
 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ
T  0 . H ανάπτυξη της κόρνας αυτού του τύπου ακολουθεί τη σχέση ,
2


 X 
[1.5]
Sx  St * cosh

 Xo 

Οι καμπύλες της σύνθετης αντίστασης ακτινοβολίας σε συνάρτηση με τη συχνότητα,
παρουσιάζουν μια απόκριση ελαφρώς καλύτερη κοντά στη συχνότητα αποκοπής σε σχέση
με αυτή της εκθετικής. Το γεγονός ότι αυτό το μικρό κέρδος επιτυγχάνεται με μια αύξηση
της παραμόρφωσης, περιορίζει τη χρήση της κόρνας αυτής μόνο σε ορισμένες ειδικές
κατηγορίες.
 ΕΚΘΕΤΙΚΗ
T  1 . Η ανάπτυξη της κόρνας αυτού του τύπου δίνεται από τη σχέση,
2* X
Xo

[1.6]
Sx  St * e
Αυτό σημαίνει, ότι η εγκάρσια τομή μιας επιφάνειας Sm , σε μια απόσταση x από το λαιμό,
επιφάνειας St , επιτυγχάνεται , πολλαπλασιάζοντας την επιφάνεια St με τον εκθετικό
λογάριθμο e μεταξύ της απόστασης του λαιμού x και του συντελεστή m , ο οποίος
καθορίζει τη σχέση της ανάπτυξης της κόρνας για κάθε μονάδα μήκους. Η κόρνα αυτής της
μορφής ονομάζεται, εκθετική και η ανάπτυξή της βασίζεται στην παρακάτω σχέση,
[1.7]
Sm  St * e m*x
Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή κόρνας , κυρίως λόγω της απλότητας στον τρόπο
υπολογισμού της. Προχωρώντας στην ανάπτυξη της εκθετικής κόρνας, θα δοθούν γι’ αυτή
οι απαραίτητοι τύποι για την κατασκευή της.
Επιστρέφοντας στη σχέση [1.7] και αντικαθιστώντας την τιμή του x με το μήκος της
κόρνας l έχομε ,
[1.8]
Sm  St * e m*l
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Σχέδιο 2.1 Σχηματική προσαρμογή μεγαφώνου σε κόρνα
Kάθε κόρνα χαρακτηρίζεται από τις τέσσερις παραμέτρους της σχέσης [1.7] οι οποίες δεν
είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Έτσι, γνωρίζοντας τις τρεις, προσδιορίζομε την τέταρτη.
Ας δούμε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο η κάθε παράμετρος επηρεάζει τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά της κόρνας, επηρεάζοντας έτσι και την ακουστική της συμπεριφορά.
 m
Είναι η τιμή της παραμέτρου που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την ύπαρξη ή όχι της
συχνότητας αποκοπής, η οποία χαρακτηρίζει κάθε κόρνα, γιατί κάτω από αυτή τη
συχνότητα, ουσιαστικά δεν αναπαράγονται συχνότητες. Αυτή η οριακή συχνότητα την
οποία καλούμε Fc δίνεται από τον τύπο
m*C
[2.1]
Fc 
4 *
Oπου C =η ταχύτητα του ήχου στον αέρα, ίση με 343,345 m/sec/20°C ή 344,515
m/sec/22°C. Παρατηρούμε ότι, αν γνωρίζομε την συχνότητα Fc μπορούμε απλά να
υπολογίσομε τo m από τη σχέση [2.1] ως εξής,
m

4 *  * Fc
C

[2.2]

 Sm
Είναι η επιφάνεια του στομίου και επηρεάζει την αυθεντικότητα της απόκρισης των
χαμηλών συχνοτήτων κοντά στη συχνότητα αποκοπής. Οσο πιο μικρό είναι το στόμιο
τόσο το αποτέλεσμα θα ξεφεύγει απ’ την πραγματικότητα. Πρακτικά, η κόρνα έχει άπειρο
μήκος και επιφάνεια στομίου, έτσι ώστε γίνεται κατανοητό ότι κατά την κατασκευή της θα
αναμένονται αποκλίσεις από τα χαρακτηριστικά της. Αφού η κόρνα είναι μια σχεδόν
ιδανική γραμμή μεταφοράς, πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειωθούν οι ανακλάσεις
εξαιτίας των μεγάλων δονήσεων της αντίστασης του λαιμού πάνω ή κάτω από τις
ασύμπτωτες τιμές. Ουσιαστικά, για να είναι αποδεκτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να
αποδώσουμε στην Sm ισοδύναμη επιφάνεια με αυτή ενός κύκλου του οποίου η
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περιφέρεια ισούται με το μήκος κύματος της Fc , ελαττώνοντας ή και μηδενίζοντας έτσι τις
επιδράσεις των ανακλάσεων. Αυτή η συνθήκη ικανοποιείται μόνο αν ισχύουν οι παρακάτω
περιορισμοί,
117,886 *10 4
2
C
και  
και
cm2
[2.3]
Sm 
Sm 
2
Fc
4 *
4 * Fc
Aυτό
ισχύει για κόρνα που εκπέμπει σε στερεά γωνία και η εκπομπή γίνεται στον
ελεύθερο χώρο ( 4 ακτινοβολία stereo). Κάθε μείωση της γωνίας εκπομπής, επιτρέπει
ανάλογα μια μείωση της επιφάνειας Sm .
Για παράδειγμα, αν τοποθετηθεί μια κόρνα σε μια γωνία δωματίου (τρείς πλευρές  2 ),
μπορεί να έχει επιφάνεια Sm μικρότερη κατά 8 φορές απ’ αυτή που υπολογίζεται από τη
σχέση [2.3].
Η σχέση [2.3] παριστάνεται γραφικά με το σχέδιο 2.2 στο οποίο για δοθείσα Fc
υπολογίζω την ελάχιστη επιφάνεια του Sm [cm2], ανάλογα με την θέση της κόρνας στο
χώρο [ευθείες A, B , C].
Ο άξονας των y είναι σε cm και των x σε Ηz.
 St
H τιμή της επιφάνειας του λαιμού, σταθεροποιεί την ακουστική σύνθετη αντίσταση που θα
παρουσιάσει η κόρνα στο διάφραγμα του μεγαφώνου το οποίο και θα την οδηγήσει. Από
αυτή την επιφάνεια εξαρτάται η απόδοση, η ευαισθησία, η παραμόρφωση και η απόκριση
συχνότητας της κόρνας γι’ αυτό και οι υπολογισμοί ξεκινούν με βάση την απαιτούμενη
επιφάνεια St .
 l
Είναι το μήκος της κόρνας και με σταθερές τις τιμές των m , Sm , St μπορεί να
προσδιοριστεί μόνο από τη σχέση,
 Sm 
ln 

St 

[2.4]
l
m
Μερικές φορές, το μεγάφωνο εκπέμπει ακτινοβολία και από τις δύο πλευρές του
διαφράγματος. Αυτό μπορεί να μας χρησιμεύσει στο να καθορίσομε το μήκος της κόρνας
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λύσομε προβλήματα φάσης που οφείλονται σε δύο εκπομπές.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις επεμβαίνουμε, αυξάνοντας την επιφάνεια Sm ή διαφοροποιώντας
ελάχιστα την τιμή του m . Από τα παραπάνω φαίνεται, ότι μια κόρνα κατάλληλη για
αναπαραγωγή χαμηλών ακουστικών συχνοτήτων, θάναι χωρίς αμφιβολία σημαντικών
διαστάσεων, που καθορίζονται από την επιφάνεια Sm και από την τιμή του m . Για
παράδειγμα, μια κόρνα η οποία εκπέμπει στον ελεύθερο χώρο ( 4 ακτινοβολία stereo), με
Fc =48 Hz και St =0,0850 m2 , το στόμιο Sm πρέπει να έχει επιφάνεια περίπου 4,08 m2 και
μήκος l =2,21 m (στους 22°C).
Mείωση των διαστάσεων μπορεί να επιτευχθεί, διαιρώντας κατά 2, 4 ή και 8 φορές τη
σταθερή γωνία των εκπομπών, μειώνοντας έτσι μ’ αυτό τον τρόπο την επιφάνεια Sm και
το μήκος της κόρνας l .
H απόδοση μιας κόρνας δεν επηρεάζεται από την τοποθέτηση αναδίπλωσης και είναι
απαραίτητο οι δίπλες κοντά στο λαιμό, όπου οι διαστάσεις βασίζονται πάνω στο επίπεδο
της αναδίπλωσης, να είναι επίσης μικρές σε σχέση με τα μήκη κύματος που πρέπει να
παραχθούν. Μπορούμε έτσι να διαιρέσομε την κόρνα σε δυο ίδιους αγωγούς οι οποίοι
ξαναενώνονται στο στόμιο. Οι αγωγοί αυτοί παρουσιάζουν κατ’ αναλογία με την απόσταση
του λαιμού, μικρότερες διαστάσεις εγκάρσιας τομής.
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Σχέδιο 2.2 Ελάχιστη επιφάνεια στομίου μιας κόρνας
ανάλογα με την τοποθέτησή της στο χώρο
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Η εξωτερική παραγωγή έχει να μας επιδείξει διάφορες τεχνικές για τις κόρνες διαφόρων
εταιρειών όπως Tannoy και JBL με αποκορύφωση την klipshorn του Paul Klipsh.
Τοποθετώντας μια ηχητική πηγή κοντά σε ένα σταθερό διάφραγμα, δημιουργείται ενα
συμφασικό είδωλο πίσω από αυτό. Αν η ίδια ηχητική πηγή τοποθετηθεί σε μια εσωτερική
γωνία που σχηματίζουν δύο σταθερά διαφράγματα, δημιουργούνται δυο είδωλα, ενώ αν
τοποθετηθεί στο εσωτερικό μιας γωνίας ενός κουτιού και κοντά στα τοιχώματά του,
δημιουργούνται τρία συμφασικά δίπολα που ενισχύουν τον ήχο που παράγει η αρχική
πηγή. Eτσι, ο klipsh κατασκεύασε μια διπλά διχοτομημένη χοάνη ανάκλασης, με μήκος
l =1,5 m, m =1,46 , Fc =40 Hz, St =0,0565 m2 , Sm =0,50 m2 και Vb =77 L,
χρησιμοποιώντας τους τοίχους του δωματίου σαν δυο πλευρές της χοάνης. Το στόμιο της
κόρνας σχηματίζεται απο δυο παραλληλόγραμμα κάθετα ανοίγματα (συμπεριλαμβάνοντας
και τα γειτονικά είδωλα που προκαλούν οι τοίχοι και το πάτωμα) τα οποία βοηθούν την
ακτινοβολία του ήχου στο οριζόντιο επίπεδο, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ειδική ακουστική
σύνθετη αντίσταση.
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Όταν ένα μεγάφωνο οδηγεί μία κόρνα μπορεί να μονταριστεί σ’ αυτή με τέσσερις τρόπους.
1. Η εμπρός πλευρά του διαφράγματος να φορτίζει την κόρνα και η πίσω να φορτίζει σε
κλειστό κουτί, σχέδιο 3.1

Σχέδιο 3.1 Σχέδιο ηχείου με εμπρός φόρτιση σε κόρνα
2.

Η εμπρός πλευρά του διαφράγματος να φορτίζει την κόρνα και η πίσω να φορτίζει σε
κουτί reflex, σχέδιο 3.2

Σχέδιο 3.2 Σχέδιο ηχείου με εμπρός φόρτιση σε κόρνα
3.

Η εμπρός πλευρά του διαφράγματος να εκπέμπει κατευθείαν ακτινοβολία στο χώρο
και η πίσω πλευρά να φορτίζει την κόρνα, σχέδιο 3.3

Σχέδιο 3.3 Σχέδιο ηχείου με πίσω φόρτιση σε κόρνα

4.

Η μια πλευρά του διαφράγματος να φορτίζει την κόρνα και η άλλη να φορτίζει επίσης
σε κόρνα.
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Από τις παραπάνω περιπτώσεις, η πλέον διαδεδομένη είναι η πρώτη και η δεύτερη, γιατί
αφ’ ενός μεν μπορούν να αναπτυχθούν και να αναλυθούν καλύτερα, αφ΄ετέρου
συμπεριλαμβάνουν και τις αναδιπλώμενες κόρνες των οποίων η καμπύλη απόκρισης είναι
καλύτερη και πιο ομαλή.
Στο σχέδιο 2.1 φαίνεται ένα σύστημα αυτού του τύπου. Αποτελείται από ένα
μαγνητοδυναμικό μεγάφωνο με την εμπρός πρόσοψη του διαφράγματος να εκφορτίζεται
στο λαιμό της κόρνας St σε μια κοιλότητα όγκου Vf , και την πίσω πλευρά να εκφορτίζεται
σε κλειστό κουτί όγκου Vb . Στο σχέδιο 3.4 φαίνεται το ηλεκτροακουστικό ισοδύναμο της
κόρνας. Τα μεγέθη που παρουσιάζονται είναι συγγενικά με αυτά των μαγνητοδυναμικών
μεγαφώνων, όπως, ακουστική ενδοτικότητα Caf του όγκου Vf , η ακουστική ενδοτικότητα
Cab του όγκου Vb και η ακουστική ενδοτικότητα του διαφράγματος Cas .

Σχέδιο 3.4 Ακουστικό ισοδύναμο του σχεδίου 2.1
Για τη συνέχεια πρέπει να κατανοήσομε, ότι η σύνθετη αντίσταση ακτινοβολίας είναι
χωρισμένη σε δύο μέρη. Το πραγματικό, Rar και το φανταστικό, Xar . Το διάγραμμα της
σύνθετης αντίστασης ακτινοβολίας της επιφάνειας του λαιμού της κόρνας σε συνάρτηση με
την συχνότητα, απεικονίζεται στο σχέδιο 3.5.
Παρατηρούμε ότι, κάτω από τη συχνότητα αποκοπής Fc το πραγματικό τμήμα της
σύνθετης αντίστασης ακτινοβολίας εξουδετερώνεται και γι’αυτό, το διάφραγμα του
μεγαφώνου, δεν είναι σε θέση να μεταφέρει ακουστική ενέργεια στην κόρνα.

 * C  Fc
Fc 2
Xar 
* 

1
[3.1]

St
f2
 f

Σ’ αυτή την περιοχή συχνοτήτων η σύνθετη αντίσταση ακτινοβολίας απλώς ενεργεί και
μεταβάλλεται σύμφωνα με την εξίσωση.
 *C
Rar 
[3.2]
St
Όπου  = η πυκνότητα του αέρα [1,204 kg/m3 /20°C ή 1,196 kg/m3 /22°C]
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Σχέδιο 3.5 Σύνθετη αντίστασση ακτινοβολίας εκθετικής κόρνα με μήκος άπειρο
Kάτω από τη συχνότητα αποκοπής Fc , το πραγματικό μέρος της σύνθετης αντίστασης
ακτινοβολίας Rar , αναπτύσσεται γρήγορα σε σχέση με την συχνότητα μέχρι να φτάσει τη
σταθερή τιμή

 *C

Fc 2
[3.3]
St
f2
Το σημείο –3 dB για την αντίσταση Rar εμφανίζεται σε συχνότητα f =1,41* Fc .
Rar 

* 1

To ενεργό συστατικό της σύνθετης αντίστασης ακτινοβολίας του οποίου η συμπεριφορά
 *C
είναι ίδια με αυτή μιας ακουστικής μάζας, μέγιστης τιμής
στη συχνότητα αποκοπής,
St
μετά από αυτό, μειώνεται στο μηδέν για συχνότητες πολύ υψηλές. Η σύνθετη αντίσταση
ακτινοβολίας του λαιμού, για κόρνες με μήκος, άπειρο φαίνεται στο σχέδιο 3.5 και δίνεται
 * C Fc
*
από τη σχέση Xar 
[3.4]
St
f
Σε κόρνες πραγματικές με μήκος και επιφάνεια στομίου περιορισμένα, συμβαίνει συχνά εξ’
αιτίας της μη συνέχειας μεταξύ των επιφανειών του στομίου και του εξωτερικού
περιβάλλοντος, μέρος της ακουστικής ενέργειας που βγαίνει, να πηγαίνει προς την
περιοχή του λαιμού, συγκρινόμενη με αυτή που έρχεται.
Εξαιτίας των παραπάνω, η καμπύλη της σύνθετης αντίστασης ακτινοβολίας σε συνάρτηση
με τη συχνότητα, δεν θα είναι αυτή που φαίνεται στο σχέδιο 3.5 αλλά θα παρουσιάζει σε
συνάρτηση με την Fc διαφορετικά μέγιστα και ελάχιστα τα οποία θα είναι πιο εμφανή όταν
η επιφάνεια του λαιμού θα είναι μικρή.
Ετσι προκύπτει η εξίσωση που αφορά τις ελάχιστες διαστάσεις του στομίου,
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη μείωση του συνόλου των αντανακλάσεων οι οποίες
δεν μπορούν να μειωθούν περισσότερο.
Τίποτε δεν απαγορεύει την κατασκευή μιας κόρνας με στόμιο μικρότερο απ’ αυτό της
σχέσης [2.3], αν σε συγκεκριμένες καταστάσεις λειτουργίας ή χαρακτηριστικών του
μεγαφώνου επιτρέπεται η αποδοχή κυμάτων μιας συγκεκριμένης πηγής για τη σύνθετη
αντίσταση ακτινοβολίας του λαιμού.
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Για τον υπολογισμό των συντελεστών της απόδοσης, είναι καλό να συνεχίσομε την
ανάλυση και να αναφερθούμε στη μεσαία ζώνη συχνοτήτων έτσι ώστε να μπορούμε να
υπολογίσομε τα αποτελέσματα των επιδράσεων των στοιχείων Caf και Xar . Οι μεσαίες
συχνότητες μιας κόρνας αποτελούν την πλέον σημαντική περιοχή γιατί σ’αυτή καθορίζεται
η απόδοση του συστήματος.

Σχέδιο 4.1 Ακουστικό ισοδύναμο του σχεδίου 3.4 για Caf , Xar  0
Σ’ αυτή την περίπτωση μπορούμε να απλοποιήσομε το κύκλωμα του σχεδίου 3.4 σε αυτό
του σχεδίου 4.1. Είναι ένα κύκλωμα συντονισμού σειράς όπου η συνάρτηση μεταφοράς , ο
συντονισμός και ο ολικός συντελεστής ποιότητας δίνονται από τις σχέσεις,

F( s ) 

Fr 

Q

(2 *  * Fr / Q) s
S  (2 *  * Fr / Q) s  (2 *  * Fr ) 2
2

1
2 *  * Mad * Cat

2 *  * Fr * Mad
Rat  Rar

[4.1]

[4.2]

[4.3]

Για να έχομε ένα αποδεκτό εύρος στη περιοχή των μεσαίων συχνοτήτων, πρέπει οι πόλοι
της F (s) , να είναι πραγματικοί ή να ισχύει η ανίσωση, Q  0,50 . Στη συχνότητα
συντονισμού, το κύκλωμα είναι πολύ ανθεκτικό και το ισοδύναμο κύκλωμα φαίνεται στο
σχέδιο 4.2. Στο σχέδιο 4.3 είναι σχεδιασμένο το ισοδύναμο κύκλωμα στη συχνότητα
συντονισμού, με όλα τα μεγέθη από ηλεκτρικής άποψης, έτσι ώστε να υπάρχει ενίσχυση.
Η ηλεκτρική σύνθετη αντίσταση του συστήματος είναι το αθροισμα της αντίστασης του
πηνίου φωνής Re και της σχέσης Re s .

Re s 

Bl 2
Sd 2 * Rar  Ram 

[4.4]
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Σχέδιο 4.2 Ακουστικό ισοδύναμο στη συχνότητα συντονισμού
Παρατηρώντας το σχέδιο 4.2 για μια τάση εισόδου Eg που δίνομε στο κύκλωμα, η
ακουστική ισχύς που καταναλώνεται πάνω στη Rar είναι,

Par 

Eg 2 Rar * Rae
*
Re Rar  Rat

[4.5]

Σχέδιο 4.3 Ηλεκτρικό ισοδύναμο στη συχνότητα συντονισμού
Η ηλεκτρική ισχύς που εφαρμόζεται από τον ενισχυτή, φαίνεται στο σχέδιο 4.3 και δίνεται
από τη σχέση

Pe 

Eg 2 Rar  Ram
*
Re Rar  Rat

[4.6]

Από τις [4.5 και 4.6] υπολογίζομε την απόδοση του συστήματος n% .

n% 

Rae * Rar *100
Rat  Rar * Ram  Rar 

[4.7]

Aπό την [4.7] φαίνεται, ότι η απόδοση ισούται με τον λόγο της ακουστικής προς την
ηλεκτρική ισχύ του συστήματος όταν f  Fc και η F (s) =1.
Σε μια εκθετική κόρνα, η απόδοση μεταβάλλεται με τη μεταβολή της επιφάνειας του
λαιμού.
Είναι σημαντικό να γνωρίζομε για ποιά τιμή της επιφάνειας του λαιμού έχομε τη μέγιστη
απόδοση n% . Ξεκινώντας από τη σχέση [4.7] σε σχέση με το Rar και εξισώνοντας με το
μηδέν βρίσκομε ,

Rar  Ram * Rat

[4.8]

και από τις σχέσεις [4.8 & 3.2] έχομε,

St 

 *C
Ram * Rat

[4.9]
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Η εξίσωση της μέγιστης απόδοσης δεν είναι κατ’ ανάγκη και εξίσωση της μέγιστης
ευαισθησίας, γιατί υπάρχει μια άλλη τιμή της επιφάνειας του λαιμού, όπου αυτή γίνεται
μέγιστη μαζί με την ακουστική ισχύ για μια καθορισμένη τάση εισόδου. Αυτή η τιμή
παίρνεται λύνοντας τη σχέση [4.4] ως προς Rar ,
Rar  Rat

[4.10]

και από τις σχέσεις [4.10 & 3.2] έχομε,
St 

 *C

[4.11]

Rat

ενώ η απόδοση παίρνεται πάντα από τη σχέση [4.7].
Μπορούμε να κατανοήσομε ότι η επιφάνεια του λαιμού, για τη μέγιστη ευαισθησία, είναι
πάντοτε μικρότερη από αυτή της μέγιστης απόδοσης.
Αυτό το γεγονός φαίνεται απ’ την εξέταση της σχέσης [4.4] υπολογίζοντας την ηλεκτρική
σύνθετη αντίσταση του συστήματος από πλευράς ενισχυτή, η οποία ελαττώνεται με την
ελάττωση της επιφάνειας του λαιμού.
Προκύπτει, ότι ένα σύστημα υπολογισμένο για μέγιστη ευαισθησία, παρουσιάζει
μεγαλύτερη αντίσταση Rar , και χρειάζεται μικρότερη τάση εισόδου απ’ ότι ένα αντίστοιχο
σύστημα σχεδιασμένο για μέγιστη απόδοση. Συγχρόνως, εξαιτίας της χαμηλής σύνθετης
ηλεκτρικής αντίστασης απορροφά από τον ενισχυτή μεγαλύτερη ηλεκτρική ισχύ.
Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει κανόνας που να μας υποδεικνύει για το ποιό από τα δυό
συστήματα θα είναι το πιο σωστό. Συνήθως, υπολογίζονται και τα δύο συστήματα και στη
συνέχεια έχοντας σαν περιορισμό το μήκος l και την απόκριση της κόρνας, καταλήγομε
στο συμβιβαστικό αποτέλεσμα των παραμέτρων της.
Αφού εκλεγούν η επιφάνεια του λαιμού St , η απόδοση n% και η ευαισθησία Par από τις
σχέσεις [4.7 & 4.5] αντίστοιχα, ως προς τη συχνότητα συντονισμού Fr , αποδεχόμενοι ότι
τα παραπάνω μεγέθη διατηρούνται σταθερά σε μια ζώνη συχνοτήτων και ότι οι πόλοι της
σχέσης [4.1] είναι πραγματικοί, δηλαδή Q  0,50 , υπολογίζομε την κάτω και άνω
συχνότητα απόκοπής –3 dB του συστήματος από τις παρακάτω σχέσεις,





[4.12]





[4.13]

f low( 3dB) 

Fr
* 1 1 4 *Q2
2*Q

f high( 3dB) 

Fr
* 1 1 4 *Q2
2*Q

Τρείς συντελεστές ποιότητας προσδιορίζονται σ’ αυτή την περιοχή συχνοτήτων,
Qec 

1
2 *  * Fr * Rae * Cat

[4.14]

Qmc 

1
2 *  * Fr * Ram * Cat

[4.15]

Qlc 

1
2 *  * Fr * Rar * Cat

[4.16]

Aυτοί οι συντελεστές σχετίζονται με τις απώλειες των αντιστάσεων Rae , Ram και Rar
αντίστοιχα. Αν θέλομε να συνδέσομε τον ολικό συντελεστή ποιότητας Q (ο οποίος
χρησιμοποιείται στις σχέσεις 4.12 & 4.13), παρόμοια θα έχομε,
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Q

1
2 *  * Fr * Rae  Ram  Rar  * Cat

Πρακτικά, για
απλοποιήσομε
τιμές του Caf
δούμε αν και
αποτέλεσμα.

[4.17]

συχνότητες κοντά στα άκρα της μπάντας, δεν μας επιτρέπεται να
τις σχέσεις σ’ αυτή την περιοχή συχνοτήτων. Χρειάζεται να θυμόμαστε τις
(στις υψηλές συχνότητες) και της Xar (στις χαμηλές συχνότητες) και να
πως είναι δυνατόν να τις ενεργοποιήσομε για το καλύτερο δυνατό

Στην περιοχή συχνοτήτων αμέσως παραπάνω από τη συχνότητα αποκοπής της κόρνας, η
σύνθετη ακουστική αντίσταση του λαιμού δεν μπορεί να είναι ανθεκτική γιατί
παρουσιάζεται μια σταθερά που ονομάζεται επαγωγική αντίσταση Xar και φθάνει στη
 *C
μέγιστη τιμή της
στη συχνότητα αποκοπής της κόρνας.
St
Για την καλλίτερη μεταφορά της ισχύος γύρω από την Fc χρειάζεται να ψάξομε αν είναι
δυνατό και να αποδώσουμε την σύνθετη αντίσταση του λαιμού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
υπολογίζεται και η ακουστική αντίσταση της γεννήτριας που είναι σ’αυτή συνδεδεμένη.
Αυτό επιτυγχάνεται με την εξίσωση

 *C
St



1
2 *  * Fc * Cat

[5.1]

Όταν καταλήξομε στην τιμή του St μπορούμε να επέμβουμε, επιλέγοντας το Cat έτσι
ώστε να ισχύει,

Cat 

St
2 *  * Fc *  * C

[5.2]

H ολική ενδοτικότητα Cat μπορεί να διευθετηθεί στα συστήματα κλειστού τύπου για τον
πίσω όγκο, ρυθμίζοντας τον όγκο του κουτιού και έχοντας υπ΄ όψη τους τύπους,

Cab 

Vb
Po * 

[5.3]

Οπου  =1,40 για αδιαβατικές μεταβολές αέρα
Po =ατμοσφαιρική πίεση 1 atm=105 kg/m*sec2

Cas * Cab
Cas  Cab

[5.4]

Cas  Cms * Sd 2

[5.5]

Cat 

Cms 

Vas
 * C * Sd 2

[5.6]
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Eξαιτίας της επίδρασης των στοιχείων Rar και Xar στη γεωμετρία και την απόκριση της
κόρνας, είναι σχεδόν αδύνατο να αναλύσομε σε πολύ χαμηλές συχνότητες το ισοδύναμο
μιας κόρνας. Ετσι θα μιλάμε μόνο για κατασκευή άπειρης εκθετικής κόρνας.
Σ’ αυτές τις συχνότητες, σε μια άπειρη εκθετική κόρνα, όπου η έκφραση για την αντίσταση
χρησιμοποιεί τα Xar και Rar για αντιστάθμιση, η πραγματική ισχύς εισόδου σε αυτή την
αντίσταση δίνεται από τη σχέση,

 
Rar * 1   
 c 

2

BL2 * Eg 2
[5.7]
Par 
*
2
Sd 2 * Re 2 
2 
2


1 
 Rat  Rar * 1       Rar *

c  * Cat 

 c  


Οπου c =η γωνιακή συχνότητα αποκοπής της κόρνας.
Φαίνεται ότι Par  0 όταν   c . Επειδή η αντίσταση εισόδου της κόρνας είναι
φανταστική για   c , δεν υπάρχει ακτινοβολία κάτω από τη συχνότητα αποκοπής.

Σχέδιο 4.4 Συνθήκη για reactance annouling σε εκθετική κόρνα
Ο Klipsh περιέγραψε έναν πρωτότυπο τρόπο για να αυξηθεί η ακουστική ακτινοβολία της
κόρνας σε συχνότητες μόλις πάνω από την συχνότητα αποκοπής. Η περιγραφή αυτή
συνίσταται στην εκλογή του Cat ώστε στην [5.7] να ισχύει

c * Rar * Cat  1
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[5.8]

Αν αυτό συμβαίνει , ο 2 ος όρος στην παρένθεση του ονομαστή της σχέσης [5.7], είναι
μηδέν όταν   c . Κάνοντας μικρότερο τον ονομαστή για συχνότητες λίγο πάνω από την
Fc η τιμή του Par ουσιαστικά αυξάνει.
Το πραγματικό μέρος της σύνθετης αντίστασης στη στένωση, στη Fc , πέφτει απότομα στο
μηδέν όπως φαίνεται στο σχέδιο 3.5. Στην Fc της κόρνας, το φανταστικό μέρος (χωρητική
αντίσταση) της σύνθετης αντίστασης γίνεται μέγιστο και στη συνέχεια πέφτει ασυμπτωτικά
στο μηδέν.
Για συχνότητες μεγαλύτερες της Fc σχηματίζει μια ανεστραμμένη εικόνα σύνθετης
χωρητικής αντίστασης (αυτός είναι και ο λόγος που την ονομάζομε συχνά αρνητική
σύνθετη χωρητική αντίσταση) η οποία εξουδετερώνεται με εν σειρά σύνδεση μιας
πραγματικής χωρητικής σύνθετης αντίστασης της ίδιας τιμής. Αυτό σε ακουστικό ανάλογο,
ισοδυναμεί με ενδοτικό όγκο αέρα πίσω από το διάφραγμα, κλεισμένο αεροστεγώς σε ένα
σφραγισμένο θάλαμο.
Ετσι πετυχαίνεται μια εξουδετέρωση ευρείας περιοχής μέσω χωρητικής σύνθετης
αντίστασης.
Ο όγκος του θαλάμου αέρα Vb σε λίτρα, υπολογίζεται με δύο τρόπους.
1. Από τη σχέση του P.Klipsh “σ.139 στο Low freq horn of small dimensions” ,
Vb 

2,9 * dx * St
Lit δηλαδή, πολλαπλασιάζεται η επιφάνεια του λαιμού St [cm2] με το
1000

μήκος dx [cm] στο οποίο διπλασιάζεται η εγκάρσια επιφάνεια της χοάνης Sm και στη
συνέχεια πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα με τον συντελεστή 0,0029.
H επιφάνεια του στομίου Sm διπλασιάζεται σε κάθε μήκος d x 
2.

Από την σχέση [5.8] που πρότεινε ο Klipsh δηλαδή c * Rar * Cat  1 , ο M.Leach
χρησιμοποιώντας και τη σχέση [3.2] προτείνει την ισότητα 2 *  * Fc *  * C * Cat  St ,
και στη συνέχεια από τις σχέσεις [5.3 & 5.4 & 5.5 & 5.6] υπολογίζει τον απαιτούμενο
όγκο Vb σε (Lit),
Vb  10 3 *

3.

ln( 2) * C *100
cm
4 *  * Fc

1,4 *10 5 * St * Cms * Sd 2
2 *  * Fc *  * C * Cms * Sd 2  St

Ο C.Sshawe στο Speaker pro προτείνει για ( FR  Fs ), όγκο ίσο με τη σχέση,
Vas
, δηλαδή τον συντονισμό ενός ηχείου Closed-Box.
Vb 
2
 FR 
  1
 Fs 

Η συνθήκη κατά την οποία c * Rar * Cat  1, ισοδυναμεί με την εξίσωση της αντίδρασης
μάζας στο λαιμό της κόρνας στην Fc προς την ολική αντίδραση της ενδοτικότητας της
κόρνας και απεικονίζεται γραφικά στο σχέδιο 4.4.
Αυτή η τεχνική βελτιώνει σημαντικά την απόδοση της κόρνας στις χαμηλές συχνότητες.
Αργότερα αυτή η τεχνική βελτιώθηκε και πήρε την ονομασία “μηδενική αντίδραση”.
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Το ισοδύναμο κύκλωμα του συστήματος για τις υψηλές συχνότητες φαίνεται στο σχέδιο 5.1
χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψη η επίδραση της επαγωγικής αντίστασης του πηνίου φωνής.

Σχέδιο 5.1 Ισοδύναμο κύκλωμα υψηλών συχνοτήτων
Σ’αυτή την περίπτωση η ακουστική ισχύς πουν έχει μεταφερθεί στην Rar έχει τιμή ,
2

1
2
 Eg * BL 
Par  
*
* Gh

 Re* Sd  Rar

[5.9]

Oπου Gh είναι η συνάρτηση μεταφοράς του κυκλώματος στο σχέδιο 5.1.
Gh( s) 

1
Rat
 Mad

s 2 * Mad * Caf  s * 
 Caf * Rat   1 
Rar
 Rar


[5.10]

Τα χαρακτηριστικά της απόκρισης συχνότητας του συστήματος, εξαρτώνται (εκτός από τις
σταθερές του μεγαφώνου, και την επιφάνεια του λαιμού) και από τις απώλειες Caf που
υπάρχουν στον όγκο της κοιλότητας μεταξύ διαφράγματος και λαιμού και η τιμή του δίνεται
από την παρακάτω σχέση,

Caf 

Vf
 * Po

[5.11]

Aν Caf  0 η συνάρτηση μεταφοράς Gh(s) γίνεται,

Gh( s) 

1
Mad
Rat
s*
1
Rar
Rar

[5.12]

έχοντας απόκριση αποκοπής στις υψηλές συχνότητες με κλίση 6dB/oct και σημείο –3dB
στη συχνότητα
f 

1
Rar  Rat
*
2 *
Mad

[5.13]

η οποία συμπίπτει με τη συχνότητα fh της σχέσης [4.13] όταν το Q της σχέσης [4.17]
τείνει στο 0. Για Caf έτσι ώστε οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς να είναι αληθινοί και

σε απόσταση μεταξύ τους ( Q  0 ), η απόκριση παρουσιάζει μια αποκοπή 1
υψηλές με κλίση 6dB/oct ξεκινώντας από τη συχνότητα

f ( 6 dB / oct) 

1
2 *  * Caf * Rar

ης
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τάξης στις

[5.14]

Eίναι δυνατόν έτσι, να επιλέξομε το Caf , για αποκοπή στις υψηλές πρίν από την
απόκριση του συστήματος, όταν αυτό θα είναι απαραίτητο.
Για Caf έτσι ώστε οι πόλοι να είναι σε σύζευξη ( Q  0.50 ), η απόκριση συχνότητας θα
είναι η ίδια με αυτή ενός φίλτρου 2ης τάξης το οποίο παρουσιάζει κλίση –12dB/oct και
χαρακτηρίζεται απο μια συχνότητα αποκοπής
f ( 12dB / oct) 

1
Rat  Rar
*
2 *
Mad * Caf * Rar

[5.15]

Και στις δύο περιπτώσεις αποκοπής συχνοτήτων, ο συντελεστή ποιότητας δίνεται από την
παρακάτω σχέση,

Q

Rar  Rat * Mad * Caf * Rar
Mad  Caf * Rat * Rar 2

[5.16]

Η κατάλληλη επιλογή του Caf μπορεί να επιφέρει έκταση στις υψηλές συχνότητες.
Μολονότι η ανάλυση μπορεί να μην είναι ακριβής αν δεν υπολογισθεί η επίδραση του
πηνίου φωνής, η τιμή του Caf μπορεί να προσδιορισθεί από έναν ειδικό συντελεστή
1
ποιότητας ή από το Q για απόκριση 2ης τάξης στη σχέση [5.10]. Θέτοντας όπου Q 
,
k
προσδιορίζομε την τιμή του Caf από την παρακάτω σχέση
Mad
4
Caf 
*

2
Rar
k * Rat  Rar   k * Rat  Rar   4 * Rat



Caf 



Qlc * Cat
4
*
2
 1
1  

Rar
Rar





  k * 1 

  k * 1 
  4 
 Qtc Qlc  
Rat
Rat







[5.17]

Οπου Qtc και Qlc περιγράφονται στις σχέσεις [4.17 & 4.16] αντίστοιχα.
Η τιμή του Vaf δίνεται από τη σχέση

Vaf   * C 2 * Caf

[5.18]

H αντίστοιχη συχνότητα αποκοπής –3 dB δίνεται από τη παρακάτω σχέση [5.19]
f3

2


 1
FR
1  
Rat  
 Rar 
 Rar 
2
 * 1 
* 

 *  2  k  4  2  k   *  k * 1 
  k * 1 
  4 

8 * Qlc  Qtc Qlc   Rar  
Rat 
Rat 





H τιμή του k η οποία μεγιστοποιεί την f 3 είναι συνάρτηση του λόγου
πραγματική τιμή πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω ανισότητα

Rar
και για να έχει
Rat
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k

4
Rar
1
Rat

[5.20]

Διάφορες απόψεις επικρατούν και για την τιμή του όγκου Vaf .
O M.Leach περιγράφει στη θεωρία του για τις κόρνες χαμηλών συχνοτήτων την τιμή της
εμπρός κοιλότητας Vaf   * C 2 * Caf Lit.
O C.Schawe στο Speaker pro προτείνει Vaf 

10 4 * Vas * Qes * Fs
Lit
2 * FL * Sd 2

Ενώ ο B.Uibel στο AudioCad pro προτείνει Vaf 

2 * Fs * Qts * Vas
Lit
Fh

Δίνονται, Vas(L), Sd(cm2)

Είδαμε στα προηγούμενα ότι η κόρνα παρουσιάζει στο διάφραγμα του μεγαφώνου μια
σύνθετη ακουστική και μηχανική αντίσταση για την οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι
ανθεκτική και έχει υψηλή τιμή. Επομένως, για μια σταθερή τάση εισόδου, το διάφραγμα θα
κινηθεί σε ταχύτητα επίσης σταθερή με απομάκρυνση αντιστρόφως ανάλογη της
συχνότητας. Από το σχέδιο 4.2 η ταχύτητα του διαφράγματος v είναι ίση με v * Sd . Οπου
v είναι,
v

Eg Bl
1
* 2*
Re Sd
Rat  Rar

[6.1]

και αντικαθιστώντας την [4.5 στην 6.1] έχομε,

v

1
Par
*
Sd
Rar

[6.2]

και για την απομάκρυνση,

X ( ) 

1

1
Par
*
 Sd
Rar
*

[6.3]

Προκειμένου να κάνομε μια γρήγορη εκτίμηση της απομάκρυνσης (σε mm), ισχύ 1 watt
και συχνότητα f (σε Hz), γνωρίζοντας την επιφάνεια στομίου St (σε m2) εφαρμόζομε τον
απλό τύπο
X ( ) 

8 * St
f * Sd

[6.4]

Aντίστοιχα από την εξίσωση [42 Loundspeakers του R.Small p.291] κατά προσέγγιση, για
τις ίδιες παραμέτρους σε ένα κλειστό κατευθείαν ακτινοβολίας σύστημα, ισχύει η
παρακάτω σχέση,
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X ( ) 

1400
f 2 * Sd

[6.5]

Αν συγκρίνω τις απομακρύνσεις ενός μεγαφώνου το οποίο έχει Sd =0,07 m2 και St =0,07
m2 ,στα 100 Hz, το μεν μονταρισμένο σε κόρνα θα έχει απομάκρυνση 0,3 mm το δε
μονταρισμένο σε κλειστό κουτί ίση με 2 mm, ενώ στα 50 Hz το μεν πρώτο θα έχει
απομάκρυνση 0,6 mm το δε δεύτερο 8 mm. Είναι φανερό ότι οι απομακρύνσεις στα
συστήματα της απευθείας ακτινοβολίας είναι πολύ μεγαλύτερες απ’ότι των αντίστοιχων
κατασκευών κόρνας και αυτό γιατί στα συστήματα της απευθείας ακτινοβολίας η
απομάκρυνση είναι αντιστρόφως ανάλογη της μετρούμενης συχνότητας f . Αυτό το
γεγονός απομακρύνει από τα συστήματα κόρνας τις αρνητικές επιδράσεις των μεγάλων
απομακρύνσεων.
Αντίθετα με την απομάκρυνση, στις κόρνες, έχομε μεγαλύτερες παραμορφώσεις γιατί
αυτές παράγονται από τη μη γραμμικότητα των συμπιέσεων της περιοχής κοντά στο λαιμό
όπου οι πιέσεις και η ακουστική πυκνότητα έχουν πολύ υψηλές τιμές.
Ας θυμηθούμε ότι για ηχητικά κύματα οι συμπιέσεις της επιφάνειας είναι αδιαβατικές και
ακολουθούν ένα μη γραμμικό νόμο. Μπορούμε όμως να δεχθούμε ότι είναι γραμμικές όταν
οι διαφορά της πίεσης που παράγεται είναι μικρή σε σχέση με την ατμοσφαιρική.
Δυστυχώς σε μια εκθετική κόρνα η κατάσταση δεν είναι πάντα η ίδια και η παραμόρφωση
είναι 2ης αρμονικής και η τιμή της δίνεται σε %, από τη σχέση,
f
D2(%)  0,0173 * * It
[6.6]
fc
Par
Oπου It 
είναι η ακουστική ένταση στο λαιμό της κόρνας (σε W/m2)
St
Αν αντικαταστήσομε στη σχέση [6.6] την [2.1], τότε η σχέση [6.6] γίνεται,

f * 4 *
[6.7]
* It
m*C
και παρατηρούμε οτι η παραμόρφωση είναι αντιστρόφως ανάλογη του συντελεστή m .
Ετσι μειώνοντας το m η επιφάνεια της κόρνας μεγαλώνει πιο αργά γι’ αυτό υπάρχει ένα
κομμάτι μεγαλύτερου μήκους το οποίο ξεκινά από το λαιμό στο οποίο η ακουστική ένταση
παραμέναι υψηλή βοηθώντας την ανύψωση στις παραμορφώσεις. Κάτι ανάλογο συμβαίνει
και σε κόρνες με σχεδίαση υπερβολής.
Οι κόρνες συγκεκριμένα παράγουν μια παραμόρφωση 2 ης αρμονικής έτσι ώστε ο
εσωτερικός συντονισμός του εύρους θα εχει παράγωγα χαμηλής τάξης και σύνολου
ανάλογα με την ισχύ που χρησιμοποιείται για την αρμονική παραμόρφωση.
Η παραμόρφωση του εσωτερικού συντονισμού της συχνότητας είναι περισσότερο γνωστή
και σαν παραμόρφωση Doppler: Όταν το μεγάφωνο ξαναπαράγει συγχρόνως δυο σήματα
με διαφορετικές συχνότητες, η μεγαλύτερη φαίνεται στον άξονα του μεγαφώνου και
εναλάσεται από χαμηλή σε πιο υψηλή όταν το διάφραγμα κινείται μπροστά ή πίσω και
οσηγείται από το σήμα της χαμηλής συχνότητας. Η αντίστοιχη παραμόρφωση που δίνεται
σαν επι τοις % της έκτασης του σήματος σε υψηλή συχνότητα είναι ίση με
D  1,30 * A1* f 2
[6.8]
Οπου A1 =η απομάκρυνση του διαφράγματος στη χαμηλή συχνότητα και f 2 =η υψηλή
συχνότητα .
Από τη παραπάνω σχέση φαίνεται ότι η παραμόρφωση κατά Doppler είναι ανάλογη με την
απομάκρυνση του διαφράγματος και την συχνότητα του σήματος της έντασης.
Αυτή η μορφή παραμόρφωσης μπορεί να διευθετηθεί χωρίζοντας το ηχητικό φάσμα
μεταξύ διαφόρων μεγαφώνων σε συστήματα με περισσότερους δρόμους. Σε κάθε
περίπτωση οι παραμορφώσεις στις υλοποιήσεις κόρνας θα είναι χαμηλώτερες από τις
αντίστοιχες των συστημάτων με απευθείας ακτινοβολία.
D2(%)  0,0173 *
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Οι κατευθυντικές ιδιότητες ενός μεγαφώνου που οδηγεί μία κόρνα εξαρτώνται μόνο από τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κόρνα και όχι από τα χαρακτηριστικά του.
Στη συνέχεια θα δούμε με ποιο τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με τη
γωνιακή διασπορά e και κατ’ επέκταση με την απόκριση στον άξονα της ακουστικής
πίεσης σε συνάρτηση με τη συχνότητα. Παρατηρώντας το διάγραμμα πολικότητας ενός
μεγαφώνου όπου η ακουστική πίεση είναι συνάρτηση της γωνίας εκπομπής, ως προς τον
άξονα, θα δούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ακουστική πίεση θα έχει μια μέγιστη
τιμή σε αντιστοιχία με τον άξονα του μεγαφώνου, για να αυξηθεί λίγο πιο γρήγορα και να
απομακρυνθεί από αυτό.
Ο δείκτης κατευθυντικότητας D1 είναι συνδεδεμένος με την κατευθυντικότητα Q ,
σύμφωνα με τη σχέση,
[7.1]
D1  10 * logQ
Η γωνία διασποράς c ενός μεγαφώνου είναι αυτή που έχει κορυφή στο κέντρο του
μεγαφώνου περιορισμένο από τα σημεία στα οποία η ακουστική πίεση μειώνεται κατά 6
dB σε σχέση με αυτή που έχει μετρηθεί στον άξονα. Είναι σημαντικό να γνωρίζομε τον
δείκτη κατευθυντικότητας μιας κόρνας και πως αυτός διαφοροποιείται σε συνάρτηση με τη
συχνότητα, από το σημείο όπου η απόκριση συχνότητας εξαιτίας των ορισμών που έχουν
δοθεί πιο πάνω, ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των καμπυλών της απόδοσης και του
δείκτη D1 εκφρασμένα και τα δυό σε dB σύμφωνα με τη σχέση,

 Par *  * C

4 * * r 2
dBSPL  20 * log 
 2 *10 5





  D1




[7.2]

Σχέδιο 7.1 Διάγραμμα πολικότητας
Γνωρίζοντας τη γωνία διασποράς η οποία συνήθως αναφέρεται σε δύο επίπεδα που
περνάνε από τον άξονα της κόρνας και είναι κάθετα μεταξύ τους, μας δίνεται τη
δυνατότητα να επιλέξομε την κόρνα σε συνάρτηση με την πρακτική εφαρμογή και τα
διαγράμματα πολικότητας εκθετικής κόρνας κατά Olson στο σχέδιο 7.1.
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Στη συνέχεια θα δούμε τα κατευθυντικά χαρακτηριστικά τριών τύπων κόρνας, της
εκθετικής, της ακτινωτής και της δυακτινωτής.

Σχέδιο 7.2 Μορφή εκθετικής, ακτινωτής και δυακτινωτής κόρνας
 Εκθετική
Οι κόρνες αυτού του τύπου αποτελούνται από το στόμιο σε σχήμα ορθογωνίου, και τη
βάση και ύψος των τομών τα οποία αναπτύσσονται σύμφωνα με τους συντελεστές
ανάπτυξης m1 , m2 έτσι ώστε m  m1  m2 .
Βασικό ελάττωμα αυτού του τύπου κόρνας είναι η έλειψη ομοιόμορφης φόρμας στα
χαρακτηριστικά του οριζόντιου και του κάθετου επιπέδου. Για στόμια ορθογώνια με τη
βάση πιο πλατειά από το ύψος της, οι συχνότητες μεταφοράς για τα δυο επίπεδα,
διαφέρουν.
Εν τούτοις, στις χαμηλότερες συχνότητες η γωνία διασποράς είναι μεγαλύτερη στο κάθετο
επίπεδο ενώ για τις υψηλότερες συχνότητες οι γωνίες διασποράς μικραίνουν, αυξάνοντας
τη συχνότητα.
Το πλεονέκτημα απ’ την άλλη, βρίσκεται στο γεγονός ότι με προσεκτική κατασκευή της
κόρνας, ο δείκτης κατευθυντικότητας μπορεί να αυξομειώνεται με τη συχνότητα κατά
τρόπο συμπληρωματικό στην καμπύλη της απόδοσης του οδηγού μεγαφώνου, έτσι ώστε
στο τελικό αποτέλεσμα θα έχει απόκριση πίεσης στον άξονα περισσότερο ομαλή.
 Ακτινωτή
Μια ακτινωτή κόρνα αποτελείται από δυο πλευρές, συνήθως οι κάθετες είναι επίπεδες και
ανοικτές με άνοιγμα μιας συγκεκριμένης γωνίας η οποία είναι προκαθορισμένη με την
κορυφή της προς το λαιμό. Η γωνία αυτή καθορίζει τη γωνία διασποράς της κόρνας στο
επίπεδο που είναι κάθετο σε αυτές.
Το ύψος της κόρνας είναι σταθερό σε κάθε τόξο του στομίου με το κέντρο στην κορυφή της
γωνίας και τιμή που παίρνεται από μια τομή, χωρίζοντας την περιοχή αυτή που αντιστοιχεί
στο μήκος του τόξου. Ετσι το στόμιο της κόρνας θα έχει σχήμα καμπυλωτό αν και αυτό δεν
είναι περιορισμός.
Οι κόρνες αυτού του τύπου πλεονεκτούν έναντι των εκθετικών γιατί η γωνία διασποράς
είναι σταθερή σε κάθε μεταβολή της συχνότητας. Και αυτή η κόρνα μπορεί να
κατασκευαστεί ετσι ώστε να έχομε δείκτη κατευθυντικότητας που να διαφοροποιείται σε
συμπληρωματικό τρόπο με την καμπύλη απόδοσης του οδηγού μεγαφώνου.
 Δυακτινωτή
H κόρνα αυτού του τύπου έχει τα απέναντι τοιχώματα επίπεδα δημιουργώντας μια γωνία
με την κορυφή στον λαιμό της κόρνας η οποία αντιστοιχεί στην γωνία διασποράς στο
αντίστοιχο επίπεδο.
Η ακουστική αντίσταση στις χαμηλές συχνότητες αυτής της κόρνας είναι ένα από τα
ελαττώματά της.
Για να ξεπεραστεί αυτό κατασκευάζομε την κόρνα με δυο τμήματα, το ένα μετά το άλλο. Το
1ο , εκθετικό από το λαιμό μέχρι μια επιφάνεια η ποία έχει προϋπολογιστεί και το 2 ο ,
κωνικό από το λαιμό μέχρι τα τοιχώματα σχηματίζοντας την προαναφερόμενη γωνία.
Και εδώ έχομε τη συχνότητα μεταφοράς εξαιτίας της οποίας δεν μπορούμε να ελέγχομε
την κατευθυντικότητα. Αυτή η συχνότητα υπολογίζεται από τη σχέση
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25,000
[7.3]
x*a
Oπου x =το ύψος ή το πλάτος του στομίου και  =η γωνία του ανοίγματος.
Επεμβαίνοντας στα μεγέθη αυτά είναι δυνατόν να τοποθετήσομε την συχνότητα
μεταφοράς στα σημεία που επιθυμούμε.
 Ακουστικά πρίσματα
Είναι πρίσματα τα οποία ανάλογα με τους οπτικούς φακούς μπορούν να διαφοροποιήσουν
την πορεία των ηχητικών κυμάτων που περνάνε από αυτά. Παλαιότερα τα
χρησιμοποιούσαν στο στόμιο των εκθετικών κορνών για να αυξήσουν τη γωνία διασποράς
στο οριζόντιο επίπεδο. Η λειτουργία τους βασίζεται στο φαινόμενο της ανάκλασης που
υπάρχει χάρις στη διαφοροποίηση της ταχύτητας της μετάδοσης του ήχου διαμέσου
διαφόρων μέσων. Εχομε δηλαδή μια μείωση της ταχύτητας του ήχου αφήνοντας να
περάσουν τα ηχητικά κύματα ενδιάμεσα από μια σειρά επίπεδων ράβδων οι οποίες είναι
τοποθετημένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν παράλληλες πορείες μεταξύ τους
και με κλίση μιας συγκεκριμένης γωνίας  σε σχέση με την κατεύθυνση της μετάδοσης.
Ο δείκτης αντανάκλασης του πρίσματος στον αέρα είναι
1
n
[7.4]
cosa 
Για αποφυγή φαινομένων αντανάκλασης πρέπει η απόσταση των ράβδων να είναι
καθορισμένη και ίση με το ¼ του μήκους κύματος στη μέγιστη συχνότητα που θα παραχθεί
και το μήκος τους στον άξονα πρέπει να πολλαπλασιαστεί με το n της σχέσης [7.4].
f 

Σχέδιο 7.3
Αν το πρίσμα εφαρμοσθεί στο στόμιο μιας κόρνας, μετατρέπει το πίσω μέρος του κύματος
, το οποίο είναι επίπεδο, σε κυκλικό, με κέντρο το F, σχέδιο 7.3 . Στο ίδιο σχήμα βλέπομε
ότι οι αποστάσεις AP και FG πρέπει να έχουν διαδρομή στο πίσω μέρος του κύματος σε
ίδιους χρόνους έτσι ώστε,

 f  x  y 2  f
f x
f


[7.3]
C
C
C
n
n
και λύνοντας ως προς x βρίσκομε την εξίσωση που μας δίνει το προφίλ του πρίσματος
πάνω στο επίπεδο της μετάδοσης της κατεύθυνσης το οποίο αντιστοιχεί κατασκευαστικά
σε μια υπερβολή.
x 2 * n 2  1  2 * f * x * n  1  y 2  0
[7.4]
2

