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Irratia erronka
digitalaren aurrean

Arantza Gutierrez
EHUko irakaslea

Irratian iraultza teknologiko berri bat gertatzen ari da. Ekoizpen-
-sistema analogikoen ordez, tresna digitalak sartzen ari dira irrati-estudioetan.
Hauek azkarragoak eta seguruagoak izateaz gain, soinu-kalitate bikaina
eskaintzen dute. Irratietan suertatzen ari den digitalizazio-prozesu honek,
ordea, lan egiteko eta entzuteko ohiturak aldatzera behartuko gaitu, irratia
zerbitzu anitzeko hedabide bihurtuko da-eta. Hala ere, batzuek irratiak berean
jarraituko duela uste dute: hitza eta laguntasuna eskainiko duela, alegia.

Radio is living a technological revolution. Production analogic systems are being
substituted by digital ones, that are faster, more reliable, and they have much better sound
quality. Radio stations digitalitation brings about a new future that will demand a new radio
notion and productive routines. Radio will change into a multiservice media, although there
are people who bet on more of the same, it means word and accompaniment.
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Irratia erronka digitalaren aurrean1

Irratiak beti izan du garai berrietara egokitzeko ahalmen handia. Horrela,
50.eko hamarkadan telebistaren agerpenak soinu-komunikabidearen krisia
iragartzen zuenean, irratiak FMaren bide berria ireki zuen. Garai horretan aplikatu
zen teknologiak estereofoniaren garapena erraztu zuen, eta horrekin batera
irratigintzaren lehenengo espezializazioa etorri zen: irrati musikalarena, alegia. 

FMaren lehenengo garaian, berriz, irrati-enpresek ez zuten aldaketarik egin
eta ordurarte ematen zuten programazio bera errepikatzeko erabili zuten bide
berria. Hala ere, berehala konturatu ziren teknologia berriak eskaintza berriak
zabaltzen zituela eta FMarekin batera irrati musikala jaio zela esan dezakegu.
Estereofoniari esker, musika kalitate handiz entzuteko aukera zegoen eta, bide
batez, musika-joera berriak ere garaiko gazteengan eragin handia izaten ari ziren;
beraz, rock and roll, blues eta jazz musikak bete zituen programazioak eta entzule
gazteak erakarri zituen. Hortik aurrera, irrati konbentzionala edo eduki oroko-
rrekoa uhin ertainean kokatu zen, publiko helduago bati zuzenduta, frekuentzia
modulatuan iraultza musikala gertatzen ari zen bitartean; hor gertatu zen entzule
ezberdinei zuzendutako irrati berezituaren jaiotza. 

Urte batzuk geroago, 80.eko hamarkadan, disko trinkoak edo compact-disc
delakoak musika kalitate hobeaz entzuteko aukera eman zigun eta irratiek biniloak
baztertu zituzten soinu-euskarri berria jasotzeko. Hauxe izan zen entzuleek soinu-
-sistema digitalekin izan zuten lehenengo harremana, berriro ere musikari lotuta.
Hortik aurrera, disko trinkoek eskaintzen duten soinu-kalitate bera eskaintzen
saiatu da irratia, ez soilik musika-saioetan, baizik eta baita beste irratsaioetan ere.

Gaur lortu da; sistema digitalak erabiltzen dira ia irrati-enpresa gehienetan 
—aurrekonturik gabeko irrati lokal, asoziatibo eta askeetan barne—; hala eta
guztiz ere, une honetan hurrengo urratsa ematear dago: hartzaileen irrati-
-aparailuan soinua kalitate digitalaz jasotzeko aukera izatea. Teknikoki aukera hori
eskaintzen bada ere —irrati-aparailu berriek aukera ematen dute, batez ere
autoetakoek— oraindik gainditu behar den oztopoa ekonomikoa da: AM/FM
edozein aparailuren salneurria edonoren eskura dagoen bitartean, irrati
digitalekoak, berriz, garestiegiak dira. Hori da, beraz, etorkizunean sistemen
ekoizleek duten desafio berria: guztion eskuragarri diren irrati-aparailu digitalen
produkzioa. Dena dela, irratiaren geroa zenbakitan idatzita dago, digitala baita…

1. Estudio digitalak

Disko trinkoek binilozko diskoen lekua hartu zutenean, lehenengo sistema
digital mugikorrak sartu ziren gure irrati-etxeetan. Gaur, soinu-euskarri digitalen
erabilpena oso hedaturik dago eta ia ez da grabaketa-sistema analogikorik
aurkitzen irrati-estudioetan.

Sistema analogikoek seinale akustikoak kinada elektriko bihur-
tzen dituzte eta ondoren —prozesu mekaniko baten bidez— berriro ere soinu
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bilakatzen dute. Bihurtze-prozesu horietan soinu-informazioa galtzen da eta
sistema elektrikoaren “hotsak” gehitu ohi dira. Sistema digitalek, berriz, kinada
elektrikoen ordez, kode binarioa edo zenbakiak erabiltzen dituztenez, ez dute
hotsen arazoa jasaten eta, gainera, informazio osoa kodetzeko elementuak falta
direnean —sisteman arazoak daudenean—, sistemak berak akatsak zuzentzeko
ahalmena du.

Beraz, irrati-ekoizpenean, soinu-prozesuaren hasieratik azkenengo urratse-
raino —mikrofonotik emanaldiraino alegia— sistema digitalak erabiliko balira, ez
litzateke informazioa —soinu-informazioa— galduko, eta hasierako soinu-kalitate
bera manten liteke, prozesuan zehar drop edo hotsak sartu gabe.

Baina, kalitateari dagokionez aurrerapen handia eskaintzeaz gain, sistema
digitalek soinua erabiltzeko bide berriak ere zabaldu dituzte eta soinuaren
ekoizpen-, grabaketa- eta edizio-prozesuak erraztu. Adibidez, disko trinkoek
irratsaio musikalen errealizazioan abantaila batzuk ekarri zituzten: esaterako,
konposizio musikal baten hasiera-puntua zehazki kokatzeaz gain, disko batzuk
aurretik programatzeko aukera ematen du zenbait aparailuk. Era berean, disko
trinkoetan grabatzeko aukera dela-eta, irrati-etxe batzuetan grabaketa-sistema
modura erabiltzen da, kalitate ona eskaintzeaz gain, erabilpen erraza izaten du-
eta. Honez gain, gordeketzeko arazoak konpondu dira, disko trinkoek LP
deiturikoek baino askoz toki gutxiago hartzen baitute.

Disko trinkoen barietate bat DVD-Audio (Digital Versatile Disc) delakoa dugu,
kalitate hobea eta informazio gehiago gordetzeko aukera eskaintzen ditu eta,
halaber, oso soinu-konpresio altua —MP3— eskaintzen duen sistema denez,
musika-bildumak disko bakar batean biltzeko aukera dago eta, era honetan
musika-programatzaileen lana errazten da (talde edo abeslari baten disko-
-ekoizpen guztia disko bakar batean gorde ahal da-eta). Honez gain, irratsaioa
prestatzeko orduan oso baliogarriak izan daitezkeen datuak ere eskura ditzake
hizlariak (idatzitako informazioa, alegia).

Irratian aurkitzen dugun beste grabaketa- eta edizio-sistema digitala minidis-
koa da. Disko trinkoen antzeko funtzionamendua badu ere, haien aldean abantaila
batzuk eskaintzen ditu: ez da diskoetan gertatzen den “saltoa” ematen, eta, txikia-
goa eta erabilerrazagoa izaten da, beraz, prentsaurreko eta unitate mugikorretan
erabiltzeko egokia. Baina, grabaketa-sistema modura erabilpen handia badu ere,
askoz erabilpen handiagoa izaten du editatzeko orduan. Azkarra izateaz gain,
erabiltzeko erraza da —etxean erabiltzeko asmatu baitzen—. Publizitate-taketak,
sintoniak eta irrati-errealizazioko elementu laburrak egin eta behar den unean
airera bidaltzeko asko erabiltzen da, mezura heltzeko eskaintzen duen bereha-
lakotasunagatik: informazioa soinu-unitate edo track-etan banatzen da, eta
sistemak zati bakoitzari zenbaki bat ematen dio; beraz, track batean dagoen
informazioa eskuratu ahal izateko, dagokion zenbakiaren botoia sakatu baizik ez
da egin behar. Hala ere, sistema honek funtzionamendu-mugak dituela-eta,
profesionalek hura baztertzera jotzen dute, ekoizleek bere erabilpen pribatua 
—etxeko grabaketa-sistema modura— bultzatzen duten bitartean.

Irrati-estudioetan aurkitu ahal den beste sistema digital mugikor bat DAT
(Digital Audio Tape) izenekoa da. Kasete analogikoa baino txikiagoa da, sistema
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digitalen abantailak eskaintzen ditu, eta maneiagarritasun handikoa da. Hala ere,
desabantaila bat dauka beste sistemen aldean: zinta analogikoan gertatzen
denez, informazioaren eskuragarritasuna ez da automatikoa edo berehalakoa, sis-
temak informazioa zintaren zein zatitan kokatzen den bilatu behar du-eta. DAT,
prentsaurrekoetan adierazpenak grabatzeko erabiltzeaz gain, sistema trinkoen 
—ordenagailuen— informazioa iraultzeko erabiltzen da. Zenbaitetan, DATean
grabaturiko soinuak disko trinkoetan editatzen dira, soinuaren kalitate digitala
lortzeko asmoz. Esaterako, zuzenean grabaturiko kontzertuak DAT-ean grabatu
eta gero disko trinkotan editatu ohi dira.

2. Disko gogorreko sistemak

Orain arte azaldutako sistema digitalak mugikorrak dira, hau da, informazioa
eraman daitekeen disko edo zinta txiki batean grabatzen da. Horiez gain, irrati-
-etxe askotan disko gogorreko sistemak edo ordenagailuen bidezkoak sartu dira:
DALET-Digigram, VIVA, MAR SYSTEM, DINESYS, ANTEX Mpeg-32K, LINUX,
besteak beste, badira honelako sistema batzuk…

Sistema ezberdinak izan arren, kapazitate eta erabilpen konkretuei ego-
kituak, oro har funtzionamendu-eredu antzekoa izaten dute. Kapazitate handiko
sistema gogorrean irrati-emanaldian parte hartuko duten soinu edo informazio
guztiak graba daitezke: sintoniak, errafagak, soinu-efektuak, publizitate-taketak,
abestiak, konposizio musikalak…, eta baita telefonoz egindako elkarrizketak edo
korrespontsalen kronikak ere. 

Grabaketaren ondoren, elementu horiek guztiak nahas eta edita daitezke
irratsaioaren beharren arabera. Disko gogorrean grabatuta geratzen dira, behar
denean erabiliak izateko, noiznahi eskuragarri, segundo —edo segundo-
-hamarren— batzuk itxaron orduko. Honez gain, iturri horiek guztiak nahas daitezke
ordenagailuan bertan, nahasketa-mahaian bezala; horregatik, ordenagailu askotan
mahaiaren irudia aurkezten da pantailan —nahasketa-mahai birtuala— soinu-
-teknikariaren lana ez ezik, teknikan aditua ez den hizlari edo kazetariarena
errazteko ere bai.

Soinuen nahasketa lan erraza bihurtzen duen moduan, ordenagailuak 
muntaiak egiteko tresna bikaina eskaintzen du pista anitzeko editorean. Horretan,
aurretik —gidoian— ezarritako parametroak sartuz gero, musika, hitza eta
efektuak nahi diren planoetan konbina daitezke, jokaleku birtual batean, antzina
dramatikoak egiteko erabiltzen ziren estudio erraldoiak behar izan gabe. Beraz,
sistema erabiltzen duenaren sormen-ahalmenaren arabera, disko gogorraren
barruan soinu-mundu oso bat era daiteke, sistema analogikoek soinuen
konbinazioa ahalmen teknikoaren arabera mugatzen zuten bitartean.

Era berean, elkarrizketetan edo kronikan suertatzen diren akatsak, hotsak eta
hutsuneak ere konpon edo ken daitezke, informazioa oztopatzen duten
elementuak baztertuz eta garrantzitsutzat jotzen ditugun audio-dokumentu
kaskarrak konponduz. Honez gain, editatzean egindako mozketak edo ebaki-
-puntuak ez dira nabaritzen manipulazio mekanikoan gertatzen den bezala. Zentzu
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okerrenean, teknologiak nabaritzen ez den manipulazioa egiteko aukera ematen
du, egindako aldaketak ia nabariezinak direlako (batez ere jatorrizko grabaketa
entzuteko aukera ez badago).

Emanaldi automatikoa ere ahalbidetzen dute sistema digital finkoek. Siste-
men kapazitatearen arabera, disko gogorreko memorian hainbat ordu graba
daitezke, eta baita ere, grabatutakoa emanaldi automatikoaren bidez aireratu,
inork kontrolatu gabe. Irrati aske eta lokal batzuek aukera hau erabiltzen dute,
Dialeko puntuan duten tokia egunean zehar bete ahal izateko, entzuleak beren
seinalea gal ez dezan.

3. ISDN-en bidezko informazio-jarioa

Ekoizpen- eta errealizazio-sistemak digitalizatu diren legez, informazioa jaso
eta bidaltzeko sistemak ere digitalizatu dira irrati-etxe askotan. Estudioarekin
harremanetan jartzen zuen bide mikrofoniko edo telefonikoa ordezkatzen du ISDN
edo Zerbitzu Integratuen Sare Digitala izeneko linea digitalak. 

ISDN lineak telefono-linearen salneurria du, baina informazioa bidaltzeko
eskaintzen duen aukera askoz handiagoa da. Esaterako, datuak bidaltzeko orduan,
telefono-linea normalaren konexio-abiadura 33 kbp-koa den bitartean, ISDN-en
hau 128 kbp-ra hel daiteke; beraz, audio-informazioarekin batera beste datu batzuk
ere bidal daitezke linea bakar batetik, eta hori guztia kalitate digitalaz, hau da,
komunikazio-hotsik gabe.

Era berean, soinu estereofonikoa bidali eta jasotzeko aukera ematen du
ISDNak. Horregatik, musika-emanaldietan erabiltzen ari da sistema hau: alde
batetik, irrati-igorgailura heltzen den soinu-kalitatea bikaina izaten da eta, honez
gain, beste euskarri batean grabatzeko aukera eskaintzen du sistemak. Aurretik
aipatu dugun bezala, grabaketa hauek egiteko erabiltzen diren euskarriak DAT eta
disko trinkoak izaten dira (askotan grabaketa hauek master moduan erabiltzen
dira, ondoren diskoen kopiak saldu ahal izateko).

4. Lan-ohitura berriak

Teknologia berriek eragina izan dute lan-ohituretan. Soinu-teknikariek
erraztasun gehiago eskaintzen dituzten sistemak bereganatu dituzten bitartean,
kazetari eta hizlariek berriz, alferkeria handiagoa erakutsi izan dute birziklatzeko
orduan, eta teknikara astiro-astiro hurbilduz doaz, askotan beste erremediorik ez
dutelarik. Hala ere, irrati-profesional askok ikasi dituzte editatze digitalaren
abantailak, kronika, erreportaje edo irratsaioak egiteko orduan eta berehala
baztertu dituzte bobinak eta beste sistema analogikoak. 

Beste aldetik, irrati-enpresek etekinak atera nahi dizkiote teknologia berriari.
Besteak beste, arduradun eta kudeatzaileek abantailak atera nahi izan dizkiote
ordenagailuaren bidez eman daitekeen emanaldi eta programazio automatikoari.
Gaur, egun batzuetako programazioa aurretik programatu ahal da, hizlari edo
teknikarien ia esku-hartzerik gabe. Egunero 24 orduko emanaldia ziurtatzeko,
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irrati-etxe batzuetan eguneko emanaldia errepikatzen da gaueko orduetan; beraz,
langile-kopurua handitu edo kate bateko zerbitzuak kontratatu gabe —hau da,
inbertsio ekonomikorik gabe— dialeko tokia bete ahal dute goiz eta gauez.

Baina enpresariek aurreztu ahal duten dirua kontuan hartu badute ere,
idazleak ere denboraren aurrezkiaz konturatu dira. Sistema berrien bidez, pren-
tsaurrekotik bertatik soinu-informazioa disko gogorrean graba daiteke —hau da,
kronika zuzenean bidaltzea— eta estudioan bertan muntatu, editatu eta aireratu;
eta hau guztia kalitate digitalaz. Honez gain, ordenagailuaren bidezko editatzeak
soinu-kalitate handiko irrati-muntaiak egiteko aukera ematen die irrati-
-hizlari eta kazetariei; lekukoen adierazpenak, bertako soinu-dokumentuak, e.a…
muntatzen dira, ia manipulazioaren arrastorik gabe: ebakiak ez dira nabaritzen,
grabaketa txarrak konpon daitezke eta baita hotsak edo informazio bizkarroiak
kendu ere. Era berean, albistea, kronika, irratsaioa, ikuskizun bihur dezakete
egileek, soinuaren ñabardura guztiak eskaini ahal dituzte-eta.

Baina, kazetarientzako eskaintza handiak badira ere, zer esan irratietako pu-
blizitate-sortzaileek dituzten aukera berriei buruz: sistema digitalei esker, sistema
analogikoetan ia ezinezkoak ziren muntaiak egin ahal dituzte, muga bakarra
norberaren sormen-ahalmena delarik. Irrati-serialeen egileek egun dauden tekno-
logia ezagutu izan balute, aukera horiek guztiak ez zituzketen baztertuko; baina
irrati-publizitateak diru-kopuru murritzak mugitzen dituela-eta, ez dira aukera
guztiak aprobetxatzen iragarki hobeak eta erakargarriagoak egitearen zerbitzuan.

Beharbada interes handiagoz ikusten dute hileko publizitate osoa aurrepro-
gramatzeko ordenagailuak eskaintzen duen aukera. Hori gutxi balitz, kudeaketa
ere errazten dute sistema digitalek: publizitate-taketak disko gogorrean grabatu
ondoren, iragarkien emanaldiak programatzeko aukeraz gain, bezero bakoitzari
eskaini ahal zaio emanaldi horien berri, eta horren arabera fakturatu. Horrez gain,
bezero bakoitzaren jarraipen zehatza egin dezake publi-zitate-sailak: zenbat
kanpaina egin dituen, zein taketak sartu diren, zenbat egunetan… Zalantzarik
gabe, jarraipen horrek errazten du salmenten eta ordainketen kudeaketa.

Irratsaioetan ere, teknologia sormenaren zerbitzuan egon baliteke ere,
praktikan ia bide berriak ez dira garatzen eta gutxi dira egiten diren sormen-lanak.
Oraindik ere, irrati-ekoizpena bigarren mailakotzat hartzen da, eta teknologia
berriak musika-, informazio- eta kudeaketa-arloan erabiltzen dira bereziki, eta ez
hainbeste sormen-lanetan. Sormena ikus-entzunezko komunikazio-ikasketan
lantzen den bitartean, irratiaren egunerokoan, presak, ohiturak eta lan-era
errutinarioak ezartzen dute ezagutzen denaren jarraipen itsua, arrakasta ziurra
eskaintzen ez duelako beldur.
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5. Irratia Interneten

Esan dugunez, ISDN lineak soinu-informazioa kalitate bikainaz eskaintzeko
aukera ematen du; horregatik, gaur Internet-en bidez irratsaioak eman eta baita
jaso ere ahal dira. Horretarako, ordenagailuan Real Audio bezalako programa bat
eta soinu-txartela baino ez dira behar. Horrez gain, Internet oso azoka ona izan
daiteke irrati-enpresek beren produktuak sal ditzaten.

1998ko azaroaren 25 eta 26an Iruñean egindako Komunikazio eta Tekno-
logia berriei buruzko V. Jardunaldietan, irratiak Interneten izan dezakeen gara-
penari buruz honako ondorio hauek atera zituzten adituek:

a) Hasiera-puntu modura, Internetek ez dio konpetentzia zuzena egiten
irratiari. Euskarri berriak integrazio digitala errazteaz gain, irratiak tradizionalki
eskaintzen ez dituen zerbitzu berriak eskainiko ditu.

b) Irratiaren etorkizunak ezin du Web-a baztertu, horren inguruan informazio-
-era berria eratuko baita; Internet zerbitzu eta hedabide berriei irekitako leihoa
izango den neurrrian, irratiak ere hor egon behar du.

c) Gaur egun, irrati-etxe askotako arduradunek web-orrialdeei emandako
erabilera murritza da, eta batez ere, programei edota irratsaioei buruzko
informazio gehigarria ematen dute, entzuteko era tradizionalari denbora kendu
gabe. Dena dela, zenbait lekutan, internautek irratia ere sarean bertan entzuten
dute; horrez gain, Internet-en “ibiltzeko” denborak gero eta luzeagoak izaten dira;
eta dudarik gabe, bi ekitaldi horiek —Interneten aritzea eta irratia entzutea—aldi
berean egiten saiatuko dira irrati-kateak. Hala ere, orain arte egindako ikerketak ez
dira hain baikorrak eta Arbitron eta Edison Newmedia aholkularitza-enpresek
egindako inkesten arabera, internautek sarean sartzen ez direnek baino hiru ordu
gutxiagoz entzuten dute irratia. Beraz, ekitaldi biak batera egin badaitezke ere,
irratiek erne egon behar dute eta lasterketa hau ez galdu.

Beraz, irratiak Internet-en eskaini ahal duenari buruzko eztabaida irekita dago.
Gaur egun, marketing-baliabide edo euskarri publizitario modura erabiltzen dute
eta bertan bezeroentzako informazio interesgarria eskaintzen dute: programazio-
-ordutegia, publizitatearen salneurria, edukien laburpena eta hizlarien curriculuma,
etab… Horrez gain, zenbait irrati-etxek irrati edo irratsaioen arduradunekin
harremanetan jartzeko aukera ematen dute.

Adituek, berriz, erabilera anitz eman ahalko zaizkiola aurreikusten dute:

a) Irratia kontsumitzeko aukera berriak eman: kartan aukeratutako programa-
zioa izateko aukera ematea; entzuleak ordutegi bakoitzean entzun nahi duen
irratsaioa erabaki dezan.

b) Radio from the web, for the web: hau da, produktu berriak eta orain arte
egindakoa baino ezberdinagoak eskainiko dituen irrati-taxua asmatzea, web-
orrialdeetan ari diren Intenet-zaleei zuzenduta, espreski eginda.
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Hala ere, gutxi dira Internet bidez irrati-etxeen ohiko programaziotik kanpo
aurki daitezkeen saioak. Irrati gehienek eskaintzen dituzten saioak, aurretik eman
direnak edo zuzenekoak izaten dira gehienetan eta, bestetan, artxiboko ahotsak
entzun eta grabatzeko aukera eskaintzen dute. Gutxi batzuek, berriz, musika edo
informazioari buruzko bigarren programa bat ematen dute; hala ere, ezin da esan
oro har Internet-en dauden irratiek gaur egun programazio propiorik garatzen
dutenik.

6. RDS, DAB eta emanaldi digitala

Kalitatezko irrati-emanaldiak lortzea izan da enpresek historikoki izan duten
ardura. Horregatik, sintonizatzen den seinalea galtzeak asko kezkatu ditu enpresa
hauek. Beraz, RDS (Radio Data System) sistema berehala bere egin zuten irrati-
-enpresa sendoek. Sistema horrek, soinu-seinalearekin batera, entzuten ez den
informazio osagarria emateko aukera ematen die irrati-etxeei, uhin azpieroalea
modulatuz: hau da, soinu-informazioa uhin eroale nagusian modulatzen den
bitartean, horrekin batera doan azpieroale batean informazio bitarra —hots, datuak
zenbakitan— gehitzen da: datu hauek irrati-aparailuaren pantailan testu edo
grafikoaren itxuraz agertuko dira. Aukera honek abantaila batzuk eskaintzen ditu:

1. Hartzaileak irrati-sare batean sartutako irrati-etxeak automatikoki sintoni-
zatu ahal ditu. Horrela, auto-bidaietan gertatzen diren sintonizazio-arazoak gain-
ditzen ditu, eta kate bereko emanaldi guztiak jasotzeko aukera du, zabaltze-eremu
ezberdinetan dial-puntu ezberdinetan kokatuta egon arren.

2. Horrez gain, hartzailearen aparailuan zein irrati sintonizatzen ari den
agertzen da, eta irratsaioaren izenburua ere bai.

3. Azkenik, datu osagarriak jaso ahal ditu entzuleak. Adibidez, bidaietan trafi-
koari buruzko informazioa nahi den momentuan jaso ahal du eta, ondoren,
entzuten ari zen sintoniara itzuli.

Hurrengo urratsa entzuten ez zen informazioa bidaltzeaz gain, banda berean
soinu-mezu bat baino gehiago bidali ahal izatea izan zen, hau da, dialeko puntu
berean irrati-programazio bat baino gehiago jasotzeko aukera emango zuen
teknologia asmatzea; horretarako, soinu-informazioa konprimituko zuen sistema
asmatu behar zen. Horren inguruko lehenengo saioak 80.eko hamarkadan hasi
ziren Europan. Hasierako urteetan proiektuaren garapen teknikoa ikertu zen
bitartean, bigarren epe batean —1992tik 1994ra— sistemaren zehaztasun
teknikoak finkatzeaz gain, aparailu hartzaileen garapena eta datu osagarrien
zerbitzuaren aukerak ikertzen hasi ziren. 1995ean DAB (Digital Audio
Broadcasting) irrati digitalaren sistema estandar moduan ezarri zen Europan.2

Sistema honek CODFAM (Coded Orthogonal Frequency Division Multi-
plexing) modulazio-sistema erabiltzen du kalitate digitala lortzeko eta MUSICAM
izeneko konpresio-programa. Frekuentzia-bandei dagokionez, Wiesbadengo
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2. Estatu Batuetan, berriz, IBOC (ind band/on channel), USADR (USA Digital Radio), DRE (Digital
Radio Express) eta DRM (Digital Radio Mondiale) dira ikertzen ari diren beste sistema digitalak, DAB
estandar europarra baztertu ondoren.



Konferentzian DAB frekuentzia hauek L Bandan eta VHFko IIIan kokatzea erabaki
zuten han bildutako estatuen ordezkariek.

DAB sistemak teknikoki bi kontzeptu ezartzen ditu: sinkronizaturiko
frekuentzia bakarreko sarearen osaketa eta igorgailu osagarrien teknika. Horrek
abantaila batzuk eskaintzen ditu FMaren aldean:

1. Seinalearen kalitate hobea. FMko kanal tradizionalak baino banda-
-zabalera handiagoa duenez, seinalearen kalitatea disko-trinkoek eskaintzen
duten bera izan daiteke.

2. Zerbitzu eta harreraren kalitatea ere hobetzen da. Sistemak ez ditu
interferentziak edo hotsak jasotzen beste zerbitzuetatik eta ez dago seinalearen
erorketarik, edo itzal-eremurik.

3. Emanaldien malgutasuna eta hedadura edo zabaltze-eremua handiagoa
da. Lurreko eta sateliteetako sistemetara egokitu ahal izateaz gain, sistema
mistoak —lurreko uhinak eta sateliteetako uhinak— onartzen ditu DABek.

4. FMaren frekuentzia-banaketa antolatu ahalko da; soinu-kalitate gehiagoz leku
gutxiago behar denez, dialeko puntu berean irrati baten baino gehiagoren seinalea
sartzeko aukera dago, gaur dagoen asetze-arazoari irtenbidea emanez (horrek irrati
batzuen batuketa beharko du, gutxienez, frekuentzia berean emititu ahal izateko).

5. Sintonizazio automatikoa ahalbidetzeaz gain, sistema digitalak asko
errazten du dialean zehar entzuleak egin behar duen aukeraketa, haren esku
behar duen informazioa jartzen baitu —irrati-aparailuko pantailan—: esaterako:
irrati-etxea, irratsaioa, atala, eta horiei buruzko informazioa. Datu hauek edo PAD
(Programme Audio Data) izenekoak irrati-igorleak berak eskainiko ditu soinu-
emanaldiarekin batera. 

6. Horrez gain, beste irrati-programazioarekin loturik ez dauden igorleek beste
mota bateko informazio osagarriak eskainiko dituzte, gaur egun Internet-en
eskaintzen den antzera: eguneko kazetak, teletestua, informazio ekonomikoa,
mezuak bidali eta jaso… dira, besteak beste, gehitu ahal diren zerbitzuak; batzuk
dohainik izango dira, baina beste batzuk eskuratzeko ordaindu egin beharko da.

Era berean, publizitateak euskarri berri bat izango du: zerbitzu osagarri
hauekin batera enpresek beren publizitate propioa eskaini ahalko dute, edota
publizitate-tarteak saldu beste iragarleei. 

Hartzaileen aldetik ere, eskainitako abantailak asko dira: DAB aparailuetan
edo hartzaile digitaletan, entzuleak bi motatako informazioak jaso ahal ditu: audioa
eta ikustekoa (idatzitako testuak, grafikoak eta irudiak, alegia). Horrez gain,
kalitate bikainez entzun ahal izango du nahiago duen irratsaioa, eta sintonizazio
automatikoa lortuko du, pantailan agertutako aukera sakatuz gero. Halaber, beste
mota bateko mezuak jaso eta bidaltzeko aukera izango du.

Sistemaren eskuragarritasuna hartzailearen ikuspuntuan biltzea da enpresa
elektronikoen erronka: transistore merkeak lortu beharra aurreikusten dute, DABen
etorkizuna FMaren garapenaren antzekoa izan dadin. Beraz, enpresa hauek
150/300 dolar inguruko salneurria aurreikusten dute eskuragai moduan. Estatu

UZTARO, 32 - 2000                                      43



frantsesean 3.000tik 7.000ra l iberatan saltzea aurreikusi zuten lehe-
nengo garai honetan. Kanadan, alde horretan urrats sendoak eman badira ere,
2007. urtean kokatzen dute DAB sistemaren garapen orokorra.

7. DABen lehenengo urratsak

Espainiar estatuan, RNE eta SER irrati-kateek saio batzuk egin badituzte ere,
ez irrati publikoak ezta pribatuak ere ez du horren aldeko apostu sendorik egin.
Ezagutzen diren saio batzuk Bartzelonan eman dira: Radio Club 25, Flash FM eta
Radio Estel izeneko irratiek DAB banda erabiltzen dute beren emisioetan,
baimenik izan ez arren. Catalunyako Centre de Telecomunicacions erakundeak
ere zenbait saio egin ditu VHF-ko 11. kanalean 1996ko abendutik aurrera. Euskal
Herrian, Euskal Irrati Telebistak DAB emanaldiak iragarri bazituen ere, eskaintza
oso mugatua da eta erreala baino gehiago sinbolikoa, edo teknologia berrien
premiaren testigantza hutsa.

Legediari dagokionez, 1999ko udan, uztailaren 26an eta abuztuaren 3an hain
zuzen ere, Espainiako gobernuak DAB frekuentzien bandak kudeatzeko
kontzesioak banatzeko errege-dekretua3 argitaratu zuen. Dekretu horretan lurreko
irrati-hedapen digitalaren plangintza estrategikoa onartu zuen, zeinetan estatu eta
autonomi elkarteei dagozkien frekuentzien bandak ezartzen diren. Era berean,
dekretu hori garatzen duen ordena batean4 zein ministroen kontseiluaren ebazpen
batean5 kontzesio bat jasotzeko baldintzak ezartzen dira. Plangintza
estrategikoan, DABen ezarpen-egutegia ere aurreikusten da eta 2.001eko udan
estatuko biztanleen %50ek DAB programa jaso ahal izango duela iragartzen da,
nahiz eta sistemaren hedapen osoa —estatu, autonomia eta tokiko sareak— 
25 urte barru kokatu.

Frantzian, irrati-hedapen digitalaren hiru operatzaile edo ensemblier6 nagusik
kudeatzen dituzte DAB frekuentzien bandak: TDF-k (TéleDiffusion de France),
France Télécom taldekoak; Sogetek, NRJ elkartekoak, eta VDL-k (La Voix Du
Lyon), programa independente batzuk biltzen dituen Lyoneko elkarteak. DABean
programa-bloke bat emititzeko baimena “Conseil Supérieur de l’Audiovisuel” kon-
tseiluak ematen du eta kontzesioak bost urteko iraupena du7. Dagoeneko, 1991etik
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3. BOE 177 (1999ko uztailak 26). “Real Decreto 1287/1999, de 23 de julio, por el que se aprueba el
Plan Técnico Nacional de la radiodifusión sonora digital terrenal”. 

4. BOE 177 (1999ko uztailak 26). “Orden de 23 de julio de 1999 por la que se aprueba el
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora Digital Terrenal”.

5. BOE 178, (1999ko abuztuak 3). “Resolución de 31 de julio de 1999, de la Secretaría General de
la Comunicaciones, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de
1999 por el que se aprueba el pliego de claúsulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas para la adjudicación por concurso público, mediante procedimiento abierto, de 10 concesiones
para la explotación del servicio público, en gestión indirecta, de radiodifusión sonora digital terrenal”.

6. Frantzian, DAB frekuentzien banda bloketan banatuta dago eta bloke bakoitzean bost irrati-etxe
digital eskaintzen dira aldi berean; hau da, bloke berean bost irrati pilatzen dira. Beraz, ensemblier
izena ensembler —pilatu— aditzetik dator eta bloke bakoitza kudeatzen duen operatzailea izendatzeko
erabiltzen da.

7. Zerbitzuen kontzesioak behin-behineko legediak arautzen ditu: hain zuzen ere, 1996ko apirilaren
10eko “Loi Fillon” izenekoak eta 1999ko ekainaren 29ko “Loi pour l’Aménagement du Territoire”
izeneko legeak.



aurrera, hiru bloke daude martxan Paris inguruan eta beste bina Lyon, Marseille,
Nantes eta Tolosan; hauetan ere Sogetec-ek hirugarren bat eskainiko duela iragarri
du.

Baina, zalantzarik gabe, Kanadan aurreratuago daude DAB edo irrati-
-hedapen digitalari dagokionez. 1999an irrati digitala saiakuntza izatetik aukera
erreala izatera pasatu da, eta aparailuen ekoizleek laguntzen badute —salneurriak
jaitsiz— 2007an irrati digitalak analogikoa ordezkatuko duela iragartzen dute
kanadarrek. GM auto-enpresak hemendik bost urtetara ekoiztuko dituzten autoek
DAB aparailua estandar modura eramango dutela ziurtatu dute; beraz, Kanadan
gutxienez, apostu sendoa da irrati digitala.

8. Etorkizuneko irratia

Bide berriek programazio berriak eskatuko dituzte eta baita ohitura berriak ere.
Asko dira planteatzen diren zalantzak: nolako programazioa eskainiko den, irra-
tiaren eduki tradizionalak mantenduko diren ala irratsaio-mota berriak asmatuko
diren; ea gutxiengoek izango duten lekua sare handi hauetan; merkatuen erantzu-
na, etabar.

Artikulu-egile honek zientzia-fikzioa egiteko arriskua onartzen badu ere, ezin
du amaitu etorkizunean irratiak eskainiko dituen aukera berriak planteatu gabe,
nahiz eta jakin teknologien arloan askotan aukerak edo bide berriak beren gauza-
tze praktikoa baino azkarrago doazela.

Hala ere, une batez pentsatu behar dugu nola entzun ohi dugun irratia: autoan
gidatzen dugun bitartean, autobusean, etxeko lanak egiten ari garenean, lanto-
kian… Ia egoera guztietan, irratia beste zerbait egiten dugun bitartean aditzen
dugu, gehienetan arreta handirik jarri gabe. Beraz, aparailu digitalen pantailan
agertuko diren datu batzuk ikusteko parada izango dugun galdetuko genuke. 

Praktikoagoa izango da, zalantzarik gabe, autoan joan eta frekuentziarik
aldatu behar ez izatea, bidaia osoan zehar nahi dugun irratia entzun ahal izango
baitugu, dialean bilatzen ibili gabe eta seinalea galdu barik; baina hori dagoeneko
lor dezakegu RDS sistemaren bidez.

Beste aldetik, trafiko-arazo, bidaiaren ibilbide komenigarrien eta abarren berri
ere eskainiko digu irrati digitalak. Baina entzule gehienek ez dute egunero infor-
mazio hori behar, bidaian jartzen denean baizik. Halaber, informazio bera eskai-
niko digutela iragartzen da zenbait telefonia mugikorretatik. Gainera, informazio
hori eskuratzeak entzutea baino lan gehiago eskatzen du —gutxienez autoa
gelditu eta pantaila irakurri— eta hori ere gidarientzako arriskutsua izan daiteke
(trafiko-kanpainek ohartarazi arren, asko dira gidatzen dutenean telefono
mugikorraren bidez hitz egiten dutenak; beraz, gutxi izango dira informazioaz
jabetzeko autoa geldituko dutenak…).

Irratiak irudiak eskainiko dizkigula diote aditu batzuek irratiaren aro berriaz
hitz egiten dutenean; baina telebistak ere badu irudia eta gaur inork ez du ikusten
autoan edo arreta behar duen beste jarduera bat egiten ari den bitartean; gainera,
arlo horretan irratiak ezin du lehiatu telebistaren ikuskizun-ahalmenarekin.
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Irrati-aparailua ordenagailuaren pantaila bihurtuko da, informazio asko eskai-
niko diguna; baina hori da entzuleak irratiari eskatzen diona, ala, berriz, bere 
ondoan egotea, lagun moduan, autoko edo etxeko bakardadean? 

Beste aldetik, DAB sistema digitala goitik behera eratuta dago, hau da, igorle
askok kalitate handiko soinuak eta datuak eskainiko ditu. Baina hartzaileak izango
al du erantzuteko aukerarik edo informazio-jario horretan itoko da, desorientaturik,
marketing edo pertsuasio-ahalmen handiagoa izango duenaren menpe. Edo,
entzuleen joerak adierazten duenez, irrati pertsonala, intimoa edo hitzetan
oinarritutako irratsaioak bilatuko ditu…

Musikazaleek, berriz, argiago izango dute eta musika ona eta merke entzuteko
aukera izan ahalko dute. Esaterako, DAB irratiaren bidez, durangar batek Madrilen
zuzenean eskaintzen den kontzertu bat jaso ahal izango du etxean, soinu-kalitate
bikainaz. Inork ez luke ordainduko futbol-partidu baten irrati-emanaldia, baina bai
musika-emanaldi bat. DABek gure herritik askoz urrutiago dauden musika-
-ekitaldien lekuko zuzenak izateko aukera emango digu, eta hor aurkitu ahal dute
irrati-enpresek entzuleak bereganatzeko amua.

Dena dela, eta bere etorkizuna zein den ezagutzeko hurrengo urteetan irrati-
-mota berri honen garapena oso hurbiletik jarraitu beharko dugula jakin arren,
irratiaren geroa digitala da, eta enpresek, erakundeek eta entzuleek ere, bide berri
horrekin egin nahi dutena erabaki beharko lukete, inor bazterturik gera ez dadin.
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Erabilitako web-dokumentazioa:

Audiotec: http://www.audiotec.com/tecnica/ene99/DAB

Berriozar Irratiaren web-orrialdea: http://www.arrakis.es/~zartako

DAB Eureka 147-ren web ofiziala: http://www.kp.dlr.de/DAB

DAB Portugalen: http://telefonia-virtual.com/dabpt.html

DAB-Kanada: http://www.magi.com/~moted/dr/fdr-home.html

DAB-plattaform: http://www.dab-plattaform.de

DAB-world: http://www.worlddab.org

Donosti Irratiaren web-orrialdea: http://ccd.herpipo.com/rdonosti/index.htm

Eibarko Radio Estudio Irratiaren web-orrialdea: htttp://www.radioestudio.com

Herri Irratiaren web-orrialdea: http://www.herri-irratia.com

Irola Irala Irratiaren web-orrialdea: http://www.sindominio.net/irola

Kenwoodd: http://www.kenwodd.es/dab.htm

Radio 7 Irratiaren web-orrialdea: htttp://www.jet.es/mundo/radio 7

Tas-tas Irratiaren web-orrialdea: htttp://eusnet.org/partaide/tas-tas

Top Bilbao Irratiaren web-orrialdea: http://www.topbilbao.com

VDL: www.vdldiffusion.com/dab
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