
Hallástréning

(Ez még nem a végleges verzió, de kérjük, hogy olvassák át és készüljenek fel a mérésre!)

A  gyakorlat  során  a  hangjelek  különböző  tulajdonságait,  illetve  a  hangfelvételekkel
kapcsolatos alapvető hibák „hangzását” fogjuk megismerni.

1. Hangmagasság - frekvencia viszony
A frekvencia fogalmával már elméleti villamosságtanból megismerkedtünk. Bebizonyítható,
hogy tetszőleges periodikus jel felbontható harmonikus szinuszos jelek összegévé (Fourier-
sorfejtés). Az egyes összetevők amplitudójaiból alkotott vektort nevezzük spektrumnak. Ez az
elv kiterjeszthető nemperiodikus jelekre is (a jelenergia véges voltára vonatkozó megkötéssel)
(Fourier-integrál),  ilyenkor  a  spektrum  folytonos  (nemcsak  harmonikus  értékeknél  van
nemzérus összetevő). 
A  hangmagasság  érzékelésünk  hasonlóan  működik  a  Fourier-transzformációhoz,  vagyis
képesek vagyunk felismerni a jelben lévő különböző frekvenciájú szinuszos összetevőket (pl.
egy akkord  egyes  hangjait),  ugyanakkor  természetesen  eltérések  is  vannak  a  matematikai
módszer ill. az agyunk működése között. Ezekről az eltérésekről még szó esik, most csak arra
utalunk, hogy a fül az egymással harmonikus kapcsolatban levő (f, 2f, 3f, 4f,…,nf) szinuszos
jelek összegét egyetlen hangmagasságnak érzékeli  (méghozzá  általában az alapharmonikus
frekvenciája  határozza  ezt  meg),  a  harmonikus  összetevők  aránya  a  hangszínérzetet
befolyásolja.  Ugyanakkor  a  fül  képes  a  hiányzó  alapfrekvenciát  „virtuálisan”  pótolni.
Bizonyára mindenki tapasztalta már ezt a jelenséget tisztán éneklő kórus, vagy tisztára hangolt
orgona  hallgatásakor:  egy  dúrakkord  leütésekor  (éneklésekor)  megszólal  az  1  oktávval
mélyebb  alaphang  is,  amely  fizikailag  nincs  jelen  a  hangban.  Ezt  szintetikusan  is
előállíthatjuk:  adjuk  össze  az  2f,  3f,…,nf frekvenciájú  összetevőket,  s  hallható  lesz  az  f
frekvenciájú alaphang. 

Feladat:  Hallgassuk  meg,  milyen  az  egyetlen  szinuszos  összetevőt  tartalmazó  hangjel
hangzása,  figyeljük meg (63Hz-től  oktávonként)  és jegyezzük meg, hogy adott  frekvencia
milyen hangmagasságérzéshez köthető!

2. Sávkorlátozott fehérzaj: oktáv és tercsáv.
A természetben előforduló zajok legáltalánosabban használt modellje a fehér (Gauss) zaj. A
fehér  zaj  tulajdonsága  az,  hogy  a  spektrális  sűrűségfüggvénye  (azaz  az  autokorrelációs
függvényének Fourier-transzformáltja) konstans. Ez jellemző a fehér fényre is: a benne lévő
különböző  színű  (azaz  különböző  frekvenciájú)  összetevők  szuperpozíciója  a  szemünk
számára fehérnek tűnik. Innen ered a „fehér zaj” elnevezés.
A gyakorlatban nagy jelentőségű a sávkorlátozott fehér zaj, amelyre az igaz, hogy a spektrális
sűrűségfüggvény konstans egy adott frekvenciasávban (hiszen a valóságos rendszerek – így pl.
a hallásunk is – sávkorlátozottak). 
A  frekvenciában  2-szeres  viszonyt  nevezzük  oktáv-kapcsolatnak,  az   8/5  viszonyt  terc-
kapcsolatnak.   Tehát  az  1000-1600  Hz  között  sávhatárolt  fehérzajt  terc-sávszélességűnek
nevezzük. 

Feladat: Hallgassuk meg a különböző frekvenciatartományokba eső oktáv ill. tercsáv-széles
fehér  zajokat,  s  jegyezzük  meg  az  egyes  jelekhez  kapcsolódó  érzékelt  sávszélesség  ill.
hangmagasságérzést!



3. Jelszintek
Szükséges ismeretek: A jelszintek skálázása az analóg és a digitális eszközökben eltérő. Az
analóg  berendezésekben  (illetve  digitális  eszközök  analóg  ki-  bemenetein)  a  jelszinteket
általában dBU mértékegységben adják meg, amely a 20*log(U/1V) definíció alapján történik.
Digitális jelek esetén a teljes kivezérlést tekintjük 0 dB-nek (jelölése 0 dBFS – full scale), és
ehhez képest a 20*log(szám/maximálisan ábrázolható szám) arány segítségével jellemezzük a
jeleket  (tehát  mindig  negatív  dBFS  értékeket  kapunk).  Ezeken  kívül  még  több  más
decibelskálát is használnak a hangtechnikában.
A hallásunk számos tulajdonsága függ a fülünket  érő hangnyomás mértékétől.   Például,  a
hengerősség-érzet frekvenciafüggése hangszint  függő. Normális  hangerőn a mély hangokra
kevésbé érzékeny a fül a magasakhoz képest. Ez a különbség azonban, szinte teljesen eltűnik
nagy hangerőnél (Részletesen, lásd Fletcher-Munson görbék)
Emellett a hangmagasságérzetünk is szintfüggő. Ez a jelenség jobbára csak tiszta szinuszos
hangoknál észlelhető: ugyanazon frekvenciájú szinuszos hangjelet hangosabban mélyebbnek
halljuk. Zenei hangoknál ez a jelenség csak alig-alig tapasztalható! 

Feladat: a mérés során ugyanazt a szinuszos hangot hallhatjuk különböző hangerőn. Figyeljük
meg, hogy a hangerő hirtelen megváltozásakor tapasztalunk-e hangmagasságérzet-változást!

4. Zajok: Fehér, Rózsaszín, A-szűrt, C-szűrt
A fehér zaj jellemzőit a 2. pontban már ismertettük. Az ún rózsaszin, ill. A- és C-szűrt zajokat
ennek módosításával kapjuk.
A fehér  zaj  minden frekvencián azonos  energiát  tartalmaz.  A hallásunk számára ez  a  zaj
azonban több  magashangú összetevőt  tartalmaz,  mint  alacsonyat.  Ez  abból  fakad,  hogy a
fülünk számára két mélyebb hang között kisebb a távolság mint két magas között. pl: 220Hz
és  440 Hz-et  valamint  a  2200Hz és  4400Hz-et  egy oktávnak  halljuk,  azonban  az  előbbi
esetben 220Hz a távolság, míg az utóbbiban 2200Hz. A fülünk tehát az előbbi oktávsávba eső
fehérzajt 10dB-vel halkabbnak fogja hallani, mint utóbbiba esőt. Ennek korrigálására vezették
be a rózsaszínzajt, amely minden oktávsávban tartalmaz azonos  energiát. 

5. Clipping, Vágás
Azt  a  jelenséget  nevezzük  vágásnak,  amikor  a  rendszerünkre  túl  nagy  jelet  adunk,
túlvezéreljük, így az nem képes a visszaadni hangjel teljes dinamikáját. Ekkor a jel torzulni
fog. A jelenséget az alábbi két ábra szemlélteti.



1. ábra. A rendszer maximális kivezérlését a szaggatott vonalak jelzik a 0,8-as értéknél. A
bemenő jelünk (az ábrán egy szinuszos jel) azonban nagyobb ennél. A rendszer kimenetén a 2.
ábrán látható jelet fogjuk tapasztalni.
Megjegyzés:  Az  itt  ismertetett  jelenség  leggyakrabban  (de  nem  kizárólag)  digitális
készülékeknél  fordul  elő.  Az  analóg  elektronikában  előforduló  telítési  jelenségek hasonló
hatásúak, azonban ott inkább „puha” átmenetekkel találkozunk, azaz pl. a 2. ábrához képest
nem látnánk töréspontokat.)

2. ábra. A levágott jel.

Feladat: Vizsgálják meg az eredeti és a levágott szinuszos jel spektrumát. Mit tapasztalnak?

6. THD: Teljes Harmonikus Torzítás
Harmonikus torzításnak azt a jelenséget nevezzük, amikor a rendszer nemlineáris viselkedése
miatt  a  bemenő  jel  felharmonikusai  is  megjelennek  a  kimeneten  (tiszta  f frekvenciájú
szinuszos jelnél a  2f, 3f,…,nf frekvenciájú összetevőket nevezzük harmonikusoknak). Ezt a
viselkedést  úgy  vizsgálják,  hogy  a  bemenetre  egy  tiszta  szinuszos  jelet  adunk  majd



megvizsgáljuk a kimeneten lévő jel spektrumát. Azaz ha a bemenetre egy 1kHz-es szinuszos
jelet  adunk,  akkor  a  harmonikus  torzítás  miatt  a  kimeneten  2kHz,  3kHz,  4kHz…-es
komponensek is meg fognak jelenni. Nagymértékű torzítás a jelalakon is látható (3. ábra)

3. ábra

Harmonikus torzítás számszerű jellemzéséhez a következő képletet használjuk:

ahol H1 a bemenő jel amplitúdója, H2, H3… pedig a kimeneten megjelenő felharmonikusok
amplitúdója.

Feladat: Hallgassuk meg, hogy hány %-os torzítás az, amit már füllel meghallunk, hallgassuk
meg,  hogy  van-e  hangzásbeli  különbség  a  páros  illetve  páratlan  felharmonikus  tartalmú
torzítások között! Néhány, a stúdióban található készülék kézikönyvét fellapozva nézzük meg,
hogy a  gyártók milyen torzítási  értékeket  adnak meg a berendezésekhez  (rögzítő,  erősítő,
hangszóró)! 

7. Kvantálási zaj (quantization noise)
Analóg  jeleket  digitálissá  úgy  alakítunk,  hogy  mind  időben,  mind  értékkészletben
diszkretizáljuk  a  jelet.  Az előbbi  művelet  elvben reverzibilis  (ha betartjuk a  Shannon-féle
mintavételi  tételt),  míg  az  utóbbi,  az  amplitúdók  kerekítése  (a  kvantálás)  irreverzibilis
folyamat. 
Az  eredetileg  folytonos  értékkészletű  jelet  kerekítenünk  kell,  hogy véges  szóhosszúságon
ábrázolni lehessen. Az eredeti jel és annak kvantált megjelenítése közötti különbséget hívjuk,
némileg helytelenül kvantálási zajnak. Ez a kerekítési hiba általában jó közelítéssel tekinthető
egyenletes  eloszlásúnak  (a  –q/2,…,q/2  tartományon,  ahol  q  a  kvantálási  lépcső).  Innen a
kvantálási zaj elnevezés. Ezen föltételezéssel élve a teljes kivezérlésű szinuszos jel kvantálási
jel-zaj-viszonyára a SNR=n*6 dB közelítő összefüggés vezethető le, ahol  n az alkalmazott
szóhosszúság bitekben. 



Sok esetben viszont a kvantálás okozta kerekítési hiba nem tekinthető függetlennek a jeltől,
ilyenkor a kvantálási hiba torzításként értelmezendő. A lényeges különbség a zaj és a torzítás
között,  hogy az előbbi  független a jeltől,  míg az utóbbi  nem. A kvantálásból  fakadó hiba
értéke a kvantálási lépcső méretén belül változik.
Amennyiben  a  bemeneti  jelünk  gyorsan  változik,  esetleg  maga  is  zaj  jellegű,  akkor  a
kvantálási hiba is zaj jelleget ölt. Azonban vannak olyan jelek (pl.lassan változó vagy nagyon
kis  amplitúdójú  jel),  amikor  a  kvantálási  hiba  nem  zajszerű  lesz,  hanem  kellemetlen
torzításként fog megjelenni a jel visszaállításakor (ami sokkal zavaróbbnak hat, mintha a jel
csak zajos lenne). Egy ilyen esetet mutat az 4.ábra. Figyeljük meg a kvantálási hiba fűrészfog
jellegét!

4.ábra

Annak érdekében, hogy ezt  elkerüljük a bemenő analóg jelhez  egy kismértékű zajt  adunk
hozzá. Ezt nevezzük dithering-nek. (A zaj nagyságát a kvantálási lépcsőhöz: q viszonyítjuk)
Ezáltal elérjük, hogy a kvantálási hiba ismét zaj jellegű legyen valamint a kvantált jel átlaga
visszaadja az eredeti jelet. A dithering hatását az 5.ábra mutatja.



 
5.ábra

A kvantálási torzítás digitális jelfeldolgozás során is fellép. Mégpedig olyankor, amikor egy
nagyobb felbontású jelet (24,32,64 bit) lekerekítünk alacsonyabb bitszámra. Ilyenkor dithering
során olyan a zajt keverünk a jelhez, amely az alacsonyabb bitszám kvantálási lépcsőjének
mértékén belül változik. Ennek ugyanolyan hatása lesz, mint az analóg jel esetén.

Jel . . . . . 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1

Zaj + 1 1 0 1 0 1 1 1

Eredmény . . . 1 0

Feladat: Hallgassuk meg,  hogy egyetlen  szinuszos  jel  esetén  hány bites  kvantálás  esetén
halljuk meg a kvantálási zajt. (Jegyezzük föl, hogy zajszerűnek, vagy torzításszerűnek halljuk
a  jelenséget!).  A  tapasztaltak  alapján  gondolják  végig,  hogy  zenei  jelekre  megfelelőnek
tartják-e a 16-bites szóhosszúságot!

8. Slew rate / felfutási meredekség
Mint a neve is mutatja, ez a mennyiség azt fejezi ki, hogy milyen gyors jelváltozást képes
követni a rendszerünk. Mértékegysége általában a V/μs, azaz 1 μs alatt mekkora a maximális
feszültségváltozás a rendszer kimenetén. A felfutási meredekség egyértelmű kapcsolatban van
a sávszélességgel: SR= 2*π *BW, SR: Slew Rate, BW: Bandwidth (sávszélesség)

Feladat: hallgassuk meg az  eredeti  felvételt  és  a matematikai  úton lecsökkentett  felfutási
meredekségű változatát! Milyen jellegű részleteken a legszembeötlőbb (vagy inkább fülbe?) a
változás? 



9.  Maszkolás
A  pszichoakusztikus  kódolási  technikák  alapvetően  hallásunknak  ezen  tulajdonságára
építenek.  A jelenség a  következő:  ha  adott  egy  f-frekvenciájú  szinuszos  hangosabb hang,
akkor  ez  a  hang  elfedi  a  közeli  frekvenciákon  található  halkabb  hangokat,  amelyeket
egyébként még tökéletesen hallanánk. Minél nagyobb a két hang közötti frekvencia-távolság,
annál kevésbé jelentős az elfedési jelenség.
Hasonló maszkolási jelenség az időtartományban is föllép. Ha egy halk, de egyébként még
hallható hangot nagyon szorosan követ egy hangos hang, vagy fordítva, akkor a halk hangot
nem érzékeljük.

Feladat: játsszunk le egy viszonylag hangos szinuszos jelet és határozzuk meg, hogy egy tőle
eltérő frekvenciájú halkabb jel esetén, mekkora az a hangerő különbség, ahol már meghalljuk
azt! Vizsgáljuk meg a jelenséget különböző frekvenciatávolságú jelekre!

10. MP3 kódolók összehasonlítása
A pszichoakusztikus  hangtömörítő eljárások lényege az,  hogy egy hallásmodell  alapján az
eredeti jelből kidobunk minden olyan információt, amelyről azt gondoljuk, hogy nem hallható.
Itt  alapvetően  az  időbeli  és  a  frekvenciabeli  maszkolás  jelenségét,  valamint  a  részsávos
kódolást  használják  ki.  A  szabványok  általában  csak  a  bitfolyam  struktúráját  rögzítik,  a
kódoló felépítésére nem vonatkoznak, így az egyes kódolók minősége eltérhet egymástól. 

Feladat: Vizsgáljuk meg, milyen tömörítési  mértéknél  halljuk meg az eredeti  és a kódolt
jelfolyam  közötti  különbséget!  Tudunk-e  különbséget  tenni  azonos  bitsebességű,  eltérő
kóderrel készült tömörített szekvenciák hangminősége között? 

11. Sztereó: fázishelyes/180fok
Ha egy szinuszos jelet -1-gyel megszorzunk, akkor az annak felel meg, mintha a jel fázisát
180 fokkal elforgattuk volna. Ez természetesen érvényes szinuszos jelekből szuperponálható
tetszőleges jelre (pl. hangjelre) is. Egy hanglánc bármely csatlakozásának bekötésekor ezt a
-1-es  szorzást  könnyen  „elkövethetjük”.  A  laborgyakorlat  során  azt  az  esetet  vizsgáljuk,
amikor csak  az egyik csatorna jelét invertáljuk. A kérdés az, hogy ennek milyen hatása lesz a
sztereó  jelre.  A válasz  nagyban függ attól,  hogy milyen  mikrofonozási  technikával,  vagy
éppen mono csatornák panorámázásával készült  a felvétel. Leggyakrabban a sztereo hangkép
jelentős  jobbra-balra  elcsúszásával  szembesülünk,  illetve  furcsán  dobozhangúvá  válik  a
felvétel.  (A mindennapi  gyakorlatban  előfordulhat,  hogy a  sztereó  jel  mindkét  csatornáját
invertáljuk. Ennek nem annyira észrevehető a hatása, mint  az előbbi hibának, azonban kis
gyakorlattal ez a hiba is hallható.)

Feladat: Hallgassunk meg eredeti  és  egyik  csatornájában  invertált  felvételt,  és  próbáljuk
szavakban megfogalmazni a hallottakat. Utána vakteszt segítségével próbálják meg ismeretlen
felvételről eldönteni, hogy az eredeti, vagy a fázisfordított változatot hallják-e először. 
(Még  egy  megjegyzés:  emlékezzünk  vissza  az  irányhallással  kapcsolatban  tanultakra!  A
hallásunk  éppen  a  relatív  fázishelyzet  alapján  határozza  meg  a  hang  irányát.  Ezt  a
fázisfordítást tehát akár effektként is lehet használni, ha ilyen hatást akarunk elérni)
Hogyan  mondaná  meg,  hogy  egy  hangszórópár  egyformán  van-e  (polaritás  tekintetében)
bekötve, ha a kábel két ere nincs megjelölve és a kábel be van forrasztva a hangszóróba.
(segédeszköz egy ceruzaelem). 



12. Alapvető mikrofonozási technikák
A mikrofonok elhelyezése döntő a felvétel hangzásának szempontjából. Monó felvételnél a
mikrofon magassága, iránykarakterisztikája, szöge és távolsága számít, míg sztereo felvételnél
ehhez még hozzá jön a két  mikrofon egymáshoz képesti  pozíciója is.  Az alapvető sztereó
mikrofonozási technikák a következők:
a) XY-technika: A két mikrofon membránja a lehető legközelebb van egymáshoz („sztereo
mikrofonok”  mindig  ezen  az  elven  működnek),  mindkét  mikrofon  szelektív
iránykarakterisztkiájú (pl. vese, 8-as), és főirányaik szöget zárnak be egymással (90-140 fok).
A két  mikrofon jele között  a kis  membrántávolság miatt  fáziseltérés lényegében nincs,  az
irányérzet csak a két mikrofon jelének intenzitáskülönbsége miatt alakul ki. 
b) AB-technika: Két gömb-mikrofont kisebb-nagyobb távolságban helyeznek el egymástól. A
mikrofonok jelei között ebben az esetben a fáziseltérés dominál, ha a mikrofonok nincsenek
messze egymástól, akkor ez igen jó közelítéssel igaz. A mikrofonok távolsága 20 cm-től 5-
6m-ig változhat. 
c) Hibrid megoldások: fázis-és intenzitás eltérést egyaránt alkalmazó megoldások. Az egyik
tipikus megoldás az ún. ORTF rendszer, ahol 17 cm membrántávolsággal két vese mikrofont
alkalmaznak  úgy, hogy a  főirányaik  között  130  fokos  eltérés  van.  A másik  ilyen jellegű
megoldás, hogy két, kb. 20 cm-re elhelyezett gömb mikrofon közé hangcsillapító anyagból
készült tárcsát helyeznek, ezzel a gömb mikrofon irányítottságot kap. 

Feladat:  Halgassuk meg a különböző technikákkal felvett zenerészletet és figyeljük meg a
mikrofonozási  technikák közötti  hangzásbeli  különbséget.  Vegyük észre azt  a  hangzásbeli
különbséget, amit a mikrofon hangforrástól vett távolsága okoz. (Minél messzebb megyünk a
hangforrástól, annál jelentősebb lesz a reflexiók, azaz a zengő tér aránya a felvett jelben a
közvetlen hanghoz képest).


