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LABURPENA:

Laburpena (euskeraz): 
Gai honetan lantzen den atalan, giza pertzepzioan oinarritzen da,
hauek aztertzeko, ikerketa zientifiko baten bidez haien
funtzionamendua azalduko da, eta beste alde batetik,
esperimentazioen bidez frogatuko da zelan jokatzen duten egoera
problematiko batzuen aurrean, hala nola ilusioen aurrean.

Resumen (castellano):
En este apartado el este tema en el que se basa la investigación es en
la percepción humana, para su análisis se explicará su funcionamiento
a través de una investigación científica y, por otro lado, se demostrará
mediante experimentos cómo actúan ante una serie de situaciones
problemáticas.

Summary (ingelesez):
On one hand, in the section that is addressed in this topic it is based on
human perception, for its analysis each operation will be explained
through scientific research and, on the other hand, it will be
demonstrated through experiments how they act in a series of
problematic situations.

SARRERA:

HELBURUA:
Ikerketa honen helburua zentzumenen giza
pertzepzioari buruz ikastea da, modu
dibertigarria baina aldi berean modu hezitzaile
batean. Honetarako 5 esperimentu burutuko
dira. Baina, batez ere, helburua da lankidetzan
aritzea behatzen, entzuten, dastatzen, ukitzen
edo usaintzen diren gauzetan gure sormena
eta errealismoa zabaltzeko.

HIPOTESIA:
Esperimentazioan oinarritutako hipotesia (Entzumenezko ilusioa) :

Soinu bera entzutean, baina hitz baten ahoskeran mugimendu desberdinak
eginez, belarriak aldatu egiten du norbaitek dioena hautemateko modua. Hau
gertatuko da entzutezko eta ikusizko ilusio horrek hizketaren pertzepzioan
baiezkoaren arteko elkarrekintza erakusten duelako. Ilusioa sortzen da soinu
baten entzumen-osagaia beste soinu baten ikus-osagaiarekin parekatuta
dagoenean, hirugarren soinu bat hautematea eraginez.
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MARKO TEORIKOA:

Zentzuak
Gizakiek bost zentzumen dituzte, ikusmena, entzumena, usaimena, dastamena eta
ukimena.
Oraingo honetan entzumena aztertuko da.

Belarria kanpoko soinuak garunera garraiatzeaz arduratzen den organoa da bere
hiru atalen laguntzaz. Hauek kanpoko belarria, erdiko belarria eta barne belarria da.
Barruko belarria entzumen pabilioiak osatzen du, soinu uhinak bildu eta bidaltzen
dituzten inbutu (enbudo) moduko funtzio gisa funtzionatzen duena. Entzumen
pabiloiak garrantzi handia du, izan ere, belarri kanpoan dagoen presioa barnean
dagoen presioarekin konpentsatzeaz arduratzen da, hau da, askoz ere handiagoa
da airea konprimitzea baita. Entzumen pabilioian sartu ondoren, uhinak belarriaren
kanaletik zuzentzen dira.

Erdiko belarria belarriaren (erdiko belarriko kanalaren muina mugatzen duen mintza)
eta leiho obaloaren artean dago. Hiru hezurrek osatzen dute, mailua, ingudea eta
estriboa. Belarriaren mugimenduak obalatuaren leihoari helarazteko ardura dutenak,
kokoa sartzeko barne belarrian estaltzen duen mintza. Hezurtzoak dira: mailua,
tinpanoarekin elkartuta dagoena, ingudea, mailuarekin elkartuta dagoena estribua,
ingudearekin elkartuta dagoen eta gorputz guztiko hezurrik txikiena dena.

Barne belarria, zehazki koklean, soinu-uhinak garunera bidaltzen diren bultzada
elektrikoetan gertatzen dira. Nerbio entzumenaren bidez egiten da. Barneko
belarrian ere ile-zelulak daude. Ilearen zeluletan kalteak
egitea, hain zuzen ere, entzumena galtzearen kausa ohikoenetako bat da.

Gizakiaren belarriak 20 Hz-tik 20 000 Hz-rainoko maiztasuna duten soinuak
antzemateko gai da.
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Soinu-uhinek mintz tinpanikoa kolpatzen dute, eta bibrazio mekanikoak sortzen
dituzte mintzean. Mintz tinpanikoak, bibrazio horiek, belarriko hezurtxoak bezala ere
ezagutzen diren hiru hezur txikietara transferitzen ditu, belarri erdiko aireaz betetako
barrunbean daudenak.

Zentzuen arteko erlazioa
Sentsazioa, prozesamendu sentsorial bezala ere ezaguna, organo sentsorialen
bidez estimuluak jasotzea da. Horiek izakientzat garrantzitsuak diren estimuluen
adierazpenak eraldatzen dituzte, nerbio-sistema zentralera edo garunera bidaiatu
dezaten, informazioari esanahia eta antolaketa emateko.
Gorputzeko zentzumenen organoak garunarekin konektatzen dira
nerbioen bidez. Nerbioek informazioa bidaltzen dute garunera
bulkada elektrokimikoen bidez. Sistema sentsorialak
ingurumenaren datu sentsorialen etengabeko fluxua biltzen eta
bidaltzen du. Inguratzen duten objektuen koloreari, formari eta
ehundurari buruzko informazio horrek garunari zer diren zehazten
laguntzen dio.

Dena, neurona sentsorialen sarearen egituran datza, terminal bezala larruazala
duena, edo zentzu ezberdinetako organo nagusien barnean (begiak ikusmenerako,
mingaina dastamenerako eta sudurra usaimenerako diren bezala). Horrela,
dermisaren floran, zelula espezializatuen ehunak leku espezifikoetan kokatzen dira.
Neurona sentsorialak, osatzen duten hartzaile motaren arabera eta aplikatutako
estimuluaren magnitudearen arabera eragiten direnak. Horrela, hartzailea deitzen
diogu neurona-ehun espezializatuari, izaera desberdineko estimuluak jasotzeko eta
haiei erantzuteko gaitasuna duenari.

Ilusioak
Kontzeptu edo irudi bat da, irudimenaren bidez edo zentzumenen engainu baten
bidez sortzen dena, baina benetako errealitaterik ez duena.
Zentzumenei lotuta, ilusioa pertzepzioaren distortsioa da. Ilusio optikoak,
usaimenezko ilusioak, entzumenezko ilusioak, dastamenezko ilusioak
edo ukimenezko ilusioak aipa daitezke.

Entzumen-ilusio batek giza belarriak eta garunak, organikoak izanik,
gauzak inprobisatzen eta hutsak betetzen dituzten eremuak nabarmentzen ditu,
audio elektronikoaren hartzaile baten aurka.
Hona hemen entzumen-ilusioen adibide batzuk:
Entzumen-ilusioen adibide dira erritmo binauralak, Deutschen eskala-ilusioa,
glissidoaren ilusioa, noten jarraipen ilustrikoa, McGurk efektua, zortzigarrenaren
ilusioa, eta gehiago.
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Zelan funtzionatzen du burmuina ilusioen aurrean
Ilusio optikoek mendeak daramatzate artearen eta zientziaren mundua liluratzen,
kontzientearen eta inkontzientearen, errealitatearen eta irudimenaren arteko mugan
mugitzen direlako. Sentsazio bisualak dira, egoera jakin batzuetan errealitatearen
interpretazio faltsuak eragiten dituztenak.

Mundua, hautematen den bezala, ez da errealitatearen isla zehatza, zentzumenek
bildutako informazioaren emaitza baizik, garunak aztertu, sintetizatu, bihurtu eta
interpretatzen duena. Ilusioak ez dira engainuak, baizik eta, nolabait, ezezagunetik
babesteko modu bat, ahalik eta erantzunik logikoena, desordenari oreka bat ematen
saiatzeko.

David M. Eagleman neurozientzialari estatubatuarraren ustez, "Gure
zentzumenei buruz ikasi behar den lehen ikasgaia da ez dela haietaz fidatu
behar. Zerbait egia dela pentsatze hutsak ez du esan nahi egiazkoa denik.
Burmuinak denbora eta baliabideak aurrezteko axiomak formulatzen ditu,
eta mundua ikusi behar duen neurrian soilik ikusten saiatzen da ".

Gizakiaren eta bere ingurune naturalaren arteko harremana pertzepzioaren
mekanismoek baldintzatzen dute.
Garunak ikusten duen guztian eta zentzumenek bidalitako datu guztietan esanahia
eta oreka aurkitu behar ditu. Zer gertatzen da? Zeri zor zaio ikusmen-anabasa hori?
Erantzunik aurkitzen ez duenez, garunak datuak bere estatistiken bidez
berrinterpretatzea erabakitzen du eta, eskura duen informazioa atera ondoren,
ondorio batera iristen da.
Estatistika horiek esperientzia pertsonaletan eta sortzetiko mekanismoetan
oinarritzen dira, eta horiek memorian eredu partikularrak sortzen dituzte, hala nola
hiru dimentsiotako irudiak, irudi geometrikoak edo aurpegiak. Adibidez, pareidolia
giza burmuinak figura mugagabe baten barruan definitutako subjektu bat ezagutzeko
duen joera da, eta Rorschachen test psikologikoaren oinarrian dago, 'Orban'
ospetsuena.

Interpretazio psikologikoa:
Gestalten psikologia delakoa izan da fenomenoari arreta gehien jarri dion korronte
teorikoa. Ikuspegi fisiologiko hutsarekin alderatuta, Irvine Rock psikologo
esperimentalak teorizatu du objektu bat hautemateko gaitasuna nerbio-sistema buru
duen erakunde batean kokatu behar dela, eta ez erretinak bideratutako irudi soil
batean.

Gestalten arabera, kanpoko mundutik datorren informazioa ez dugu gertakari isolatu
gisa ikusten, baizik eta hainbat elementu testuinguru esanguratsuetan
multzokatzeko, interpretazio-koherentziako arau batzuen arabera. Adibidez,
egiturarik sinpleena hautematera jotzen dugu, elementuak distantzien eta
antzekotasunaren arabera multzokatzera eta multzo koherente eta jarraitu batean.
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ESPERIMENTAZIOA: entzumenezko ilusioa

Esperimentoa:
https://drive.google.com/file/d/1ElVHRTaEh7_jttZNdvD41ttpZ0lW_TfV/view?u
sp=drivesdk

- Materialak:
- Kamara bat.
- Bideo editatzeko gailu elektroniko bat.
- 29 pertsona.

- Jarraibideak (prozedura):
- Lehenengo pertsona “Pa” hitza esaten grabatu. Ondoren “Fa” hitza

esaten grabatu. Bi bideoak imovie-n edo beste plataforma batean jarri.
Lehenengo, sartuko da lehen bideoa "Pa" esanez soinua barne, argi
ikusiko da eta entzungo da "Pa" hitza esaten ari dela. Orain, bideoa
jarriko da "Fa" hitza esanez, baina soinurik gabe, eta “Pa” esaten den
bideoaren soinua sartuko da, baina bideorik gabe soinua bakarrik.
Bideoa begiratzen bada, konturatuko da "Fa" hitza entzuten dela, nahiz
eta esaten ari den hitza ez izan; hau da, ikusmenaren eta
entzumenaren zentzuak konektatuta daudelako. Ondoren, begiak
ixteko eskatuko da, begiak itxita "Pa" entzuten dela ikusteko, baina
begiak irekitzean eta bideoa begiratzean "Fa" hitza entzungo da.
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EMAITZAK:

Gertatutakoaren azalpena:
Lehenengoko bideoan “pa” hitza ahozkatzen ikusten eta entzuten zen, berriz,
bigarren bideoan, “pa” hitza entzuten zen baina egia esanez, “fa” hitza ahozkatzen
zen, horregaitik, jende kopuru bat nahaste bat sortu du burmuinaren interpretazioa
dela eta, ikusmen eta entzumen zentzuak konektatuta baidaude.

McGurk efektua:
McGurk efektua entzumenaren eta ikusmenaren arteko interakzioa erakusten duen
fenomeno pertzeptiboa da hizketaren pertzepzioan. Ilusioa sortzen da soinu baten
entzumen-osagaia beste soinu baten ikus-osagaiarekin parekatuta dagoenean,
hirugarren soinu bat hautematea eraginez. Pertsona batek pertsona bat ikustetik
jasotzen duen ikusizko informazioak soinua entzuteko modua aldatzen du. Pertsona
bat kalitate baxuko entzumen-informazioa jasotzen ari bada baina
ikus-informazioaren kalitate ona jasotzen badu, McGurk efektua esperimentatzeko
joera handiagoa izan dezakete. Ikusizko informazioa eta audio-informazioa
integratzeko gaitasunek ere eragina izan dezakete pertsona batek efektua
esperimentatuko duen ala ez erabakitzeko orduan. Zentzumenen integrazioan
onenak diren pertsonek erakutsi dute eragin handiagoa dutela. Pertsona askori
modu desberdinean eragiten die faktore askotan oinarritutako McGurk efektuak,
garuneko kalteak eta bestelako nahasmenduak barne.

Formularioaren erantzunak:
Galdera #1: (Pa ikusi eta Pa entzun): zer entzuten duzu?

- Pa: %92
- Fa: %8

Galdera #2: (Pa entzun eta Fa ikusi): zer entzuten duzu?
- Pa: %52
- Fa: %44
- Fpa: %4
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ONDORIOAK:

Ilusioan oinarriturik:
Esperimentu honen hipotesia gogoratzen bada, honela esaten zuen:
Soinu bera entzutean, baina hitz baten ahoskeran mugimendu desberdinak
eginez, belarriak aldatu egiten du norbaitek dioena hautemateko modua. Hau
gertatuko da entzutezko eta ikusizko ilusio horrek hizketaren pertzepzioan
baiezkoaren arteko elkarrekintza erakusten duelako. Ilusioa sortzen da soinu
baten entzumen-osagaia beste soinu baten ikus-osagaiarekin parekatuta
dagoenean, hirugarren soinu bat hautematea eraginez.
Behin hau ikusita esan daiteke hipotesia ez dela guztiz bete. Pertsona
bakoitza modu desberdin batean hautematu dituelako osagaiak, mota
desberdinetako erantzunak sortuz.

Jendaren erantzunetan oinarriturik (forms galdetegia):
Esperimentoa gogoan hartzen bada, Lehenengoko bideoan “pa” hitza
ahozkatzen ikusten eta entzuten zen, berriz, bigarren bideoan, “pa” hitza
entzuten zen baina egia esanez, “fa” hitza ahozkatzen zen.
Hau eta McGurk efektua kontuan izanda, galdetegiaren lehenengoko
galderan (Pa ikusi eta Pa entzun) jendearen %92-a “Pa” entzuten zuen, berriz
%8-a “Fa” entzuten zuen. Datu hauekin ondorioztatu daiteke pertsonen
%92-a modu “normal” batean hautematen dutela ikus/entzumen-osagaiak, eta
%8-a hirugarren motatako soinu bat hautematen dutela, osagaiak ez baidute
ondo hautematu.
Berriz, galdetegiaren bigarren galderan (Pa entzun eta Fa ikusi) jendearen
%52-a “Pa” entzuten zuen, %44-a “fa” eta %4-a Fpa: %4. Datu hauek
erakusten dute jenderaen erdia baino kopuru altuagoa modu “desegoki”
batean hautematen dutela ikus/entzumen-osagaiak aldi berean, errakuntzak
edo hirugarren motatako erantzunak sortuz.
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