
Hangszóró átviteli függvényének mérése  
különböző hangterekben 

 
 
 
A mérés alapvető célja, hogy megismerkedjünk a süketszobával, hangszóró érzékenységet 
mérjünk feszültség gerjesztéssel mérőmikrofon segítségével. Kihasználjuk az alkalmat arra is, 
hogy megvizsgáljuk, miként befolyásolja a mérhető érzékenységgörbét, ha zavaró elemeket 
helyezünk a süketszoba szabad hangterébe, ill. milyen hatással számolhatunk, ha a mérést 
„közönséges” helyiségben végezzük. 
 
 
Két tipikus akusztikai mérőhelyiség van a süketszoba és a zengőszoba, a két lehetséges 
véglet. Az életünket „normális” akusztikai terekben éljük. Miért használunk hát ilyen 
szélsőséges akusztikájú tereket a mérésekhez? Ennek több oka van. Egyrészt, mert szeretünk 
idealizálni, pl. áram- és feszültséggenerátorokban gondolkodni. Másrészt a mérések során 
mindig lényeges szempont a reprodukálhatóság. Egy másik városban végzett akusztikai 
mérésnek lehetőleg azonos eredmény kellene szolgáltatni. Ez akkor lehetséges, ha a 
mérőhelyiségek viselkedése is egyforma (jellegében legalábbis). Egyforma viselkedésű 
szobákat pedig könnyebb úgy készíteni, ha valamelyik szélsőség elérése a cél: vagy a 
maximális rend, vagy a maximális rendetlenség. 
  
A süketszoba feladata, hogy olyan akusztikai környezetet teremtsen, ahol nincsenek reflexiók. 
Az egyszer elkiáltott hang sohasem ér vissza a forráshoz, ill. más pontokba is kizárólag 
egyetlen, a közvetlen úton jut el. 
 A süketszoba akusztikája nem teljesen ismeretlen a köznapi életben. Pl. a Hortobágyon térdig 
érő porhóban egészen jól megvalósul a visszaverődés-mentes környezet. (csak ki szeret úgy 
hangszórót mérni). Porhó helyett a derékig érő fű is megfelelne, visszaverődési szempontból 
legalábbis, csak az tele van zajos rovarokkal. Vagyis süketszobával szemben más 
követelmény is van: ne legyenek benne idegen eredetű zajok. szűrődjenek be a környezeti 
zajok. Ezért a jó süketszoba ház a házban rendszerű. Az AKL süketszobája egy nagy vasbeton 
kocka külön alapokon, rugókra helyezve. Az összes falát (plafont, padlót is beleértve) belülről 
hangelnyelő burkolattal látták el. (kívül is van némi hangelnyelő, mert az sem árt, ha a két 
falréteg között zengedező hangokat is csillapítja valami.) A járást bent egy kifeszített 
sodronyháló teszi lehetővé. A hangot belülről kőzetgyapot ékek nyelik el. A kőzetgyapot úgy 
készül, mint a vattacukor, csak bazaltból, kissé magasabb hőmérsékleten. A szálak (mivel 
kőből vannak) nehezek, a közéjük hatoló hang ellenére igyekeznek a helyükön maradni. A 
rezgő levegő a szálak között a rezgések ütemében oda-vissza átszűrődik-súrlódik, ez adja a 
csillapítást.  
Kérdés szokott lenni, hogy miért pont ékekkel borították a süketszobát, miért nem valami más 
alakzattal. A szokásos félig igaz választ az alábbi ábra bal oldala mutatja. A „hangsugár” 
többszörös visszaverődése a ferde felületeken csak akkor korrekt modell, ha a hullámhossz 
kicsiny az ékek közötti kb. 15cm-es távolsághoz képest. Tehát a sugármodell csak 3-5kHz 
felett ad helyes magyarázatot a működésre. Az alacsonyabb frekvenciákon használható 
modell az ábra jobb oldalán látható. Általában elmondható, hogy térben egyenletes 
impedanciájú közeg esetén (pl. csak levegőben vagy csak kőzetgyapotban) a rezgések 
visszaverődés mentesen terjednek tova. Ha pedig a hullámok hirtelen impedancia-ugráshoz 
érnek, akkor (részben) visszaverődnek. Két különböző impedanciájú közeg határán akkor 



lehet elkerülni a visszaverődést, ha az átmenet lassú, fokozatos. Nem szabad hirtelen1 sokat 
változtatni. Talán megsejthető, hogy itt egy kemény optimalizálási feladatról van szó, mert a 
hangelnyelő szerkezetnek be kell férnie egy bizonyos rétegvastagságba, aminek a végén a 
hangot goromba impedancia-ugrás várja: a betonfal. Ha a rendelkezésre álló hely elején 
óvatoskodunk az impedancia emelésével, akkor nem használjuk ki a helyet, és a végén 
„nagyot koppan a hang” a betonon2. Ha pedig túl hirtelen emelünk, akkor eleve elrontjuk a 
dolgot, mert már az első pillanatban visszaverődést okozunk vele.   
 
 

 
 
 
 
 
Hangszóró érzékenységének mérése süketszobában 
 
Egy hangszóró érzékenysége nem más, mint a kapcsaira adott elektromos feszültségnek ill. a 
tőle 2m-re mérhető hangnyomásnak a hányadosa. 
 

S = p/u 
A mérés végezhető szinuszos gerjesztéssel is, de mi most a szélessávú mérést részesítjük 
előnyben a gyorsasága miatt. 
A hangszórót ill. az ½”-os kondenzátormikrofont egymástól 2m-re helyezzük el közös 
tengelyen, hogy egymás felé nézzenek. A mikrofon irányának persze csak magas frekvencián 
van jelentősége, hosszabb hullámokra az pontszerűen viselkedik, azaz egyenletes az 
iránykarakterisztikája. 
 

                                                 
1 Hogy mi számít „hirtelennek”, az a hullámhossz függvénye. 
2 Ha a hang 20%-a eljutott a betonig, akkor számíthatunk arra, hogy a visszaverődés után még 
ugyanilyen arányban fog csökkenni, és 20%*20%=4%  fog visszaverődni a teljes szerkezetről. 



 
 
 
A hangszórót teljesítményerősítőről tápláljuk, amelynek a kimenő impedanciája kicsiny 
hangszóróéhoz képest. Így a táplálás feszültséggenerátorosnak tekinthető. 
A hangszóró fő rezonanciájának csillapításában jelentős szerepe van a meghajtó erősítő 
alacsony ellenállásának. A légrésben mozgó csévetestben feszültség indukálódik. Az általa 
megindított áram fékezni igyekszik a mozgást. (Lenz-törvény) Minél kisebb a hangszórót 
lezáró impedancia, annál nagyobb lehet a kialakuló áram, így annál erősebb lehet a fékező-
csillapító hatás. (ugyanezen okból szokták az elektrodinamikus sékereket alacsony 
impedanciáról hajtani) 
Másrészről viszont, amennyiben az érzékenységméréshez a feszültséget közvetlenül a 
hangszóró kapcsairól vesszük le, elvileg mindegy, hogy milyen a meghajtó impedancia.  
 
 
Az érzékenység mérést ismételjük meg néhány módosítással: 

1. helyezzünk visszaverő lapot az alábbi ábrának megfelelően: 

 
 
A mérhető érzékenységgörbe így „csipkéssé” válik. A legszebben akkor látható a lap 
hatása, ha a kétféle módon mérhető érzékenységgörbét elosztjuk egymással. Ezáltal 
tehát kiejtjük a mérésből a hangszóró miatti hepehupákat, és tisztán 
tanulmányozhatjuk a visszaverő lap által okozott változást. 
 

2.  Akadályozzuk a hang terjedését a hangszóró és a mikrofon közé helyezett visszaverő 
lappal. Ekkor azt figyelhetjük meg, hogy az alacsony frekvenciás hosszú hullámok 
elég jól megkerülik a hangot, míg a rövid hullámokat a lap hatékonyabban árnyékolja. 
  

3. Helyezzünk egy üres, nyitott üvegpalackot szájával a mikrofon közvetlen közelébe. 
Milyen változás tapasztalunk a mért görbén? (A jelenség értelmezése nem könnyű) 
  

4. Költözzünk át a méréssel a süketszoba előterébe, ahol közönséges visszaverődési 
viszonyok uralkodnak, és vegyük föl az érzékenységgörbét néhány elhelyezkedés 
mellett, csukott, ill. zárt ajtókkal.   

  
 
 



Néhány konklúzió, kérdés: 
A szokásos helyiségekben egy hangszóró jelleggörbéje erősen megváltozik, hepehupássá lesz. 
Gondolkozzunk el azon, hogy egy hangszóró minőségének megítélése során érdemes-e 
túlságosan nagy figyelmet fordítani az egyenletes átviteli görbének, ha egyszer sohasem 
fogjuk a hangszórót süketszobában hallgatni? Ugyanakkor viszont mégis komoly minőségi 
különbséget tudunk tenni hallás alapján az egyes hangszórók között akkor is amikor azokat 
szokásos környezetben hallgatjuk. Vajon mi alapján ítélünk?  
 
Jó munkát! 
 
Bp. 2005. szeptember 
 
        Dániel István 
        fizikus  
 

 


