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Zengetés, teremakusztikai alapok, utózengési idő

1. Hangszínszabályozás, szűrés
A hangszínszabályozás (Equalizer, EQ) frekvenciánként eltérő erősítés alkalmazása a felvételen, szű-

rőkkel valósíthatók meg. A szűrők elnevezés itt is általános értelemben használt (vagyis minden impulzus-
válasszal leírt hálózatelemet szűrőnek hívunk) és nem feltétlenül jelenti azt, hogy valamit teljesen elvonunk
a jelből. A hangszínszabályozás célja egyrészt a felvételi eszközök illetve a hangforrás hibáinak kijavítása
(korrekció), másrészt a tetszetősebb hangzáskép elérése (kreatív felhasználás).

A hangszínszabályozás fajtái:

• Statikus (Static EQ, időben nem változó szűrés)

• Dinamikus (Dynamic EQ, időben változó paraméterű szűrés)

Az alkalmazott szűrők típusai a digitális rendszerben lehetnek:

• FIR vagy

• IIR típusúak.

A szoftverek a szűrők felhasználói felülete és az állítható paraméterek számának függvényében kölönböző
fajtájú EQ-kat definiálnak:

• Grafikus EQ (frekvenciasávonként erősítés állítás csúszkákkal)

• Parametrikus EQ (erősítés, Q paraméter és középfrekvencia állítása)

• Paragrafikus EQ (mint a grafikus EQ, csak a Q paraméter is állítható)

• FFT alapú szűrő (tetszőleges amplitúdómenetű szűrő)

A leggyakoribb állítható paraméterek a következők:

• a vágási karakterisztika (alul-, felül-, sáváteresztő ill. sávzáró szűrők)

• középfrekvencia (ahol a legnagyobb a hatás)

• jósági tényező (Q, alul-, felüláteresztő szűrőknél a meredekséget, sáváteresztő, -záró szűrőknél pedig
a tartomány szélességét befolyásolja)

• emelés/vágás mértéke (a középfrekvenciánál alkalmazott érték dB-ben)

• amplitúdómenet (FFT szűrőnél)

• szűrőtípus és paraméterei (pl. 3-ad rendű Butterworth)

Hasonlóan analóg felvételekhez, az utólagos hangszínszabályozásnak mindig megvan az a hátránya, hogy a
zaj együtt változik a jellel, például hanghordozó zaja (szalagzaj analóg esetben, digitális esetben kvantálási
torzítás) a jellel együtt erősödik, és ha egy eredetileg halk frekvenciatartományt jelentősen kiemelünk, úgy
a korábban nem meghallható zaj esetleg zavaróan hallhatóvá válik. Érdemes megjegyezni, hogy a pszichoa-
kusztikus kódolású felvételek (pl. mp3) egyes sávokban különösen rossz jel/zaj viszonyúak lehetnek annak
ellenére, hogy nem halljuk meg; néhány dB kiemelés azonban megemelheti ezt a meghallás küszöbe fölé
és ez komoly gondot okozhat, így pszichoakusztikus kódolású hangok utólagos hangszínszabályozásánál
különösen óvatosnak kell lenni.

2. Zengetés, teremakusztikai alapok, utózengési idő
A zárt terek közös jellemzője, hogy a hangforrás kikapcsolása után egy ideig a hangforrás korábban

felhalmozódott hangenergiája a sorozatos visszaverődéseknek köszönhetően fokozatos lecsengés formájá-
ban észlelhető. Ez az utózengés („reverberation”), és a teremakusztikai beavatkozások célja az utózengés
alkalmas formálása[2].
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Zengetés, teremakusztikai alapok, utózengési idő

2.1. Utózengési idő
Az utózengés alapvető jellemzője a lecsengés hossza, amit utózengési időnek („reverberation time”)

nevezünk. Az utózengési idő definíciójához és számításához a helyiségekben kialakuló energiaviszonyokat
szokás vizsgálni.

A diffúz téri energiaviszonyokat megfontolva levezethető a Sabine-képlet:

T60 =
24 ln 10V

c
∑

i αiAi
=

55, 3
cAs

(1)

ahol V a terem térfogatát (m3), αi és Ai pedig a terem i indexű felületének elnyelési tényezőjét illetve
felületét (m2) jelenti. Ez érthető, hiszen ha az i-edik felületre vonatkozó elnyelési szám (vagy ekvivalens
nyitott ablak felület) Ai, akkor a teljes teremre vonatkozó elnyelési szám ezek összege.

A képletben használt elnyelési tényezőnél feltételezzük, hogy az függ a frekvenciától, viszont függet-
len a felület méretétől, a forrástól, a forrás helyzetétől, és a terem egyéb felületein elhelyezett elnyelő
szerkezetektől. Ez azt is feltételezi egyben, hogy az elnyelési tényező a hangenergia beesési szögétől füg-
getlen kell legyen a számításban. Az utózengési idő képletéből közvetlenül számítható az utózengési idő
megváltozásából egy felület elnyelési száma, tehát elnyelési tényezője is.

Ahhoz, hogy a fentiek alapján számoljuk egy terem utózengési idejét, feltételeznünk kell, hogy a hang-
tér diffúz. A tökéletesen diffúz hangtérben minden irányból azonos energia érkezik adott idő alatt. Ezt azért
fontos feltételeznünk, mert csak a tökéletesen diffúz hangtérben tud minden felület azonosan érvényesülni,
és csak ekkor érvényes a Sabine-egyenlet.

A Sabine-féle feltételezések hibája az is, hogy a lecsengést folytonosnak tekinti, holott az energiaelnye-
lés csak a falak környezetében, tehát csak bizonyos időnként történik. Egy pontosabb, javított utózengési
idő számítás a Norris-Eyring-képlet:

T60 = 13, 82
4V

cS [− ln(1 − α̃)]
(2)

ahol α̃ az átlagos elnyelési tényező,

α̃ =
∑

i αiAi

S
(3)

és S a teljes felület.
Ha egy hangforrást bekapcsolunk egy teremben, a hangenergia felhalmozódik, amíg a hangforrás ál-

tal a terembe táplált energia egyensúlyba nem kerül a teremben elnyelt energiával.(Fontos következtetés,
hogy egy zengő teremben a zengő energiát - pl. egy csarnokban a gépzajt - a felületekre elnyeléssel lehet
csökkenteni.)

A fentiek alapján, ha feltételezzük, hogy egy pontforrás szól a teremben, a pontforrástól távolodva a
közvetlen hangenergia csökken, és adott távolságban egyenlővé válik a zengő hangenergiával. A hang-
forrástól tovább távolodva a zengő energia nagyobb. Ez az r0 távolság az utózengési sugár vagy kritikus
távolság.

2.2. Impulzusválasz, lecsengési görbe
A teljes utózengési jelenségről csak az utózengési idő igen kevés információt ad, ezért általában az

utózengési folyamat sokkal részletesebb jellemzése szükséges. Az utózengási idő a terem egészéről ad
képet, pedig a valóságban a teremben pontról-pontra lényeges eltérések adódhatnak. Ha feltételezzük,
hogy a terem viselkedése lineáris, időinvariáns és kauzális, a terem pontjain mért impulzusválasz minden
információt hordoz a terem két pontja közötti átvitelről. Egy tipikus impulzusválaszt mutat az 1. ábra.
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Zengetés, teremakusztikai alapok, utózengési idő

1. ábra. Terem impulzusválasza

Az impulzusválaszban általában jól megkülönböztethető a közvetlen hang, az első (vagy korai) vissza-
verődések és a zengési szakasz. Az egyes szakaszokban érkező energiák időbeli eloszlása (és érkezési
iránya) összetett módon hatnak arra, ahogy hallásunk a hangforrást, annak helyzetét és a helyiséget értéke-
li.

A közvetlen hang nyilván a hangforrásra utal, ennek elszíneződése és szintje elsődlegesen a távolságról
ad információt.

Az első visszaverődések igen fontosak a terem méretének, alakjának felmérésében, illetve a hangforrás
elhelyezkedésének megállapításában. A terem méretének érzetére fontos hatással van a közvetlen hangot
követő és az első visszaverődéseket megelőző üres szakasz hossza („initial time delay gap”, ITDG). Ugyan-
akkor a hallás tehetetlensége folytán a közvetlen hanghoz közel eső visszaverődések elszínezik az eredeti
hangzást. Ha a korai visszaverődések jól elkülöníthetők, kellemetlen csörgést hallani.

A zengési szakaszról is általában elmondható, hogy kívánatos a minél sűrűbb visszaverődési mintázat,
ami egyben egyenletesebb lecsengést is jelent (ld. alább). Ha a helyiségben önmagukba záródó hang-
utak alakulhatnak ki (pl. párhuzamos falak esetén) rosszul nyelő felületek között, a zengési szakaszban
ismétlődő mintázatok jelennek meg, ami periodikusságot, kellemetlen utózengést kelt (csörgő visszhang1).

A zengési jellemzőkről szemléletesebb képet ad az impulzusválaszból számolható energialecsengési
görbe. A lecsengési görbére mutat példát a 2. ábra. A lecsengési görbe pillanatnyi meredekségét az érzékelt
hangenergia időbeli eloszlása határozza meg, ezért a nagyobb energiájú visszaverődések hirtelen eséseket
eredményeznek. Általában azt lehet mondani, hogy annál kellemesebb egy lecsengés, minél jobban közelíti
az az ideálisan exponenciális lecsengést.

1A zengetés és a visszhang eltérő fogalmak. A visszhang (echo vagy delay effektus) egyetlen vagy néhány diszkrét visszaverődés
elnevezésére szolgál.
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Zengetés, teremakusztikai alapok, utózengési idő

2. ábra. Terem lecsengési görbéje

Általában megállapítható, hogy a lecsengési jellemzők frekvenciafüggése is fontos. Az egyes vissza-
verődéseket is csak sávszűrés után lehet elkülönítetten értékelni.

Az utózengés hatására a rövididejű hangi események összemosódhatnak, ezért a beszédcélú helyiségek
tervezésekor az utózengési időt viszonylag alacsonyra szokták hangolni. Nagyobb utózengési idő esetén
ugyanis például az erősebb beszédhangok zengése a halkabb hangokat elfedi, ami a beszédérthetőséget
rontja. Az akusztikus zenei célú helyiségekben az utózengés a zenekari megszólalást támogatja, ezért a
beszédcélúnál nagyobb utózengés kívánatos. Ha túl kicsi a utózengés, a teremhangot „száraznak” mondjuk.

Az ideális hangfelvételi stúdió teremakusztikai hangzása semleges, a minél pontosabb, precízebb, szí-
nezetlenebb hangfelvétel érdekében. Míg egy nagyzenekari hangfelvételre használt stúdióban megenged-
hető és kívánatos is lehet a viszonylag nagyobb utózengési idő, addig egy beszédcélú stúdióban, vagy ahol
soksávos felvétel történik, kifejezetten rövid utózengés kialakítása javasolt. A technikai helyiségeknél a
lehallgatás pontossága az elsődleges, ezért a technikai helyiségek teremakusztikáját úgy szokás kialakíta-
ni, hogy ott a korai visszaverődések elegendőek kisenergiájúak vagy elegendően későn érkezzenek ahhoz,
hogy ne színezzék el a lehallgatórendszerből megszólaló hangot.

2.3. Mesterséges zengetés
A zengő tér hatásának mesterséges előállítására számos megközelítés létezik. A közvetlenül mért im-

pulzusválaszokat használó megközelítés (konvolúciós zengető) megfelelő egy konkrét terem hangzásának
minél pontosabb szimulálására, de a módszer rugalmatlansága (pl. nehezen befolyásolható, paraméterez-
hető) miatt ún. „kreatív” munkára, effektek létrehozására kevésbé alkalmas. Emellett a módszer számítás-
igénye is jelentős.

A sztereó/binaurális konvolúciós zengetés egyenlete N db diszkrét hangforrásra (3. ábra):

yi[n] =
N∑

j=1

sj ∗ hij [n] =
N∑

j=1

Mij∑
m=0

sj [m]hij [n − m], i = 1, 2 (4)

ahol hij [n] a terem FIR szűrős modellje (impulzusválasza) az j-ik forrás, és az i-ik fül között, valamint
Mij a szűrő hossza.
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Zengetés, teremakusztikai alapok, utózengési idő

3. ábra. Konvolúciós (sztereó/binaurális) zengetési elv 3 (diszkrét) hangforrásra

A három-dimenziós fizikai-, illetve numerikus (terem)-modellezési megközelítés alkalmazása lehető-
vé tenné a terem fizikai paramétereinek (méret, átlagos elnyelés, stb.) valamint a hallgató pozíciójának
szemléletes megadását, a teremakusztikai, ún. auralizációs számítási eljárások, modellek gyakorlati imp-
lementálása zengetési célra azonban még napjainkban is számítási nehézségekbe ütközik.

A legtöbb gyakorlatban alkalmazott zengető algoritmus egyfajta hibrid fizikai-, és érzeti-modell meg-
közelítést alkalmaz, hasonlóan a hangszintézisben alkalmazott jelmodell alapú technikákhoz, amikor nem
a háttérben lévő fizikai folyamatot modellezzük pontosan, hanem annak eredményét próbáljuk meg repro-
dukálni.

Ezek a módszerek meglehetősen jó eredménnyel képesek zengőtér hatást létrehozni, a paraméterek kre-
atív célokra általában jól kezelhetőek, a kapott eredmények azonban legtöbbször nem hozhatók kapcsolatba
valós teremakusztikai jelenségekkel.

A frekvencia növekedésével az egységnyi frekvencia-sávba eső terem-módusok száma a frekvencia
köbével arányosan nőnek, így egy bizonyos frekvencia felett a terem átviteli karakterisztikája valamilyen
vélelenszerű, statisztikus frekvencia-karakterisztikával közelíthető. A zengési szakaszban, tehát az impul-
zusválasz utolsó szakaszában a visszaverődések sűrűsége is nagy, így az egy véletlenszerű, statisztikus
eloszlású időtartománybeli jellel közelíthető.

Ezen érzeti megfigyelések alapján a zengő tér impulzusválasza a szimuláció céljára a már korábban
ismertetett módon két tartományra osztható:

• Korai visszaverődések

• Zengő szakasz

A zengő tér impulzusválaszához tartozó átviteli karakterisztika felbontható két tartományra:

• Kisfrekvenciás tartomány (elkülönült módusok hatása)

• Nagyfrekvenciás tartomány (meghatározott statisztikai paraméterekkel rendelkező véletlenszerű frek-
venciamenet)

Ezek alapján a korai visszaverődéseket, illetve a zengő szakaszt külön modellező általános megközelí-
tési mód blokkvázlata látható a 4. ábrán.

4. ábra. Zengető-modell felépítése
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Dinamika-szabályozás

A zengő szakasz előállítható (Schroeder,1963) frekvencia-függő fázistolók alkalmazásával (mindentát-
eresztő szűrő, lásd 5. ábra), mely megfelelő beállítások esetén természetes diffúz hangzást eredményez.

5. ábra. A zengő szakasz egy lehetséges szimulációja (Schroeder,1963)

Zengető-modell létrehozható még visszacsatolt késleltetők hálózatával is, illetve a korábban ismertetett
elemek, és visszacsatolások kombinálásával (pl. 6. ábra)

6. ábra. Visszacsatolt késleltetőhálózat

3. Dinamika-szabályozás
A dinamika-szabályozás lényege, hogy a jel dinamikáját időben változó erősítéssel szabályozzuk. A

dinamika csökkentését kompressziónak, növelését expanziónak nevezzük.
A dinamika-kompresszió néhány felhasználási területe: az érzeti hangerősség növelése, a jel maximális

amplitúdójának korlátozása, alacsonyabb dinamikájú rendszeren nagyobb dinamikájú jel átvitele, nagy
dinamikájú jel reprodukálhatóvá tétele zajos (kis dinamikájú) környezetben (pl. zenehallgatás autóban).

A dinamika expanzió néhány felhasználási területe: zajcsökkentés, kompresszált jel dinamikájának
visszaállítása, dinamika növelése speciális effektusok elérése érdekében.

A dinamika-szabályozó a jel egy bizonyos hosszúságú szakaszainak jelszintjét elemzi és ennek megfe-
lelően avatkozik be. Különböző mértékek alkalmazhatók az analizált szakaszhoz tartozó jelszint jellemzé-
sére: csúcsszint, átlagszint, RMS szint, stb.

3.1. Kompresszor
A kompresszor legfontosabb paramétere az átviteli görbéje (7. ábra). Erről dB-ben (logaritmikus

léptékben) lehet leolvasni, hogy adott bemeneti szinthez milyen kimeneti szint tartozik. A 45 fokos lineáris
görbeszakasz az ún. 1:1-es átvitelt eredményez, vagyis nem avatkozik be. Felette a bemeneti 30 dB-es
tartomány (-30 dB és 0 dB között) 10 dB-es kimeneti dinamikatartományba van tömörítve (-30 és -20)
közé. Ez azt jelenti, hogy a tömörítési arány (ratio) 1:3, mivel 30 dB bemeneti tartományhoz 10 dB-es
kimeneti tartomány párosul. A görbe töréspontját – a szintet, mely felett a kompresszor hatásos (jelen
esetben a -30 dB-es pont) – küszöbszintnek (threshold) nevezik.
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Dinamika-szabályozás

A görbéről az is leolvasható, hogy a maximális kimeneti jel -20 dB, tehát (ha az átviteli görbét min-
den egyes hangmintára egyenként alkalmazzuk, akkor) a teljes jelszint a full scale kivezérléshez 20 dB-el
emelhető (Gain Compensation2). Lehallgatás esetén ennyi a tömörítés nyeresége változatlan külső zaj
viszonyok mellett.

Egyszerűbb kompresszorokon csak ezzel a három paraméterrel (küszöb, arány és hangerő-korrekció)
lehet megadni a kompresszor átviteli görbéjét. Grafikus kezelőfelület esetén azonban szinte mindig lehető-
ség nyílik tetszőleges karakterisztikák kialakítására és több töréspontot definiálhatunk. Ezáltal pl. simább
átmenetet képezhetünk az egyes jelszintek között. Sokszor még arra is lehetőség nyílik, hogy az egyene-
sekből összerakott görbe helyett egy simított görbével (soft knee) dolgozzon a kompresszor.

Általában előnyös, ha a kompresszor korlátozza a hirtelen zenei csúcsokhoz tartozó jelszinteket. Ehhez
általában kis beavatkozási idő szükséges. Ekkor azonban nagyobb mértékű, gyakoribb jelszint ingadozások
következhetnek be, ami általában nem kívánatos. Ezért a legtöbb esetben külön állíthatók a kompresszor
megfogási (attack time) és elengedési (release time, vagy decay) paraméterei (tulajdonképpeni integrálási
idők), amelyek az erősítésváltoztatás sebességét, a kompresszor időbeli érzékenységét befolyásolják3.

A gyakorlatban alkalmaznak még többsávos (multi-band) kompresszorokat is, amelyek először a be-
meneti jelet frekvencia tartományban több sávra (subband) osztják sávszűrők alkalmazásával, majd a
dinamika-processzálást egyenként, a részsávokra külön-külön beállított kompresszorokkal végzik. Vé-
gül az így processzált részsávok jeleit összeadják. A többsávos kompresszor bizonyos esetekben a kész,
lekevert mix masterelésére, tehát az utómunkáknál használható, illetve rádióknál adásprocesszorként is
használnak többsávos kompresszort. Ezzel ugyanís elkerülhető a modulációs torzítás, vagyis az a jelenség,
hogy valamely frekvenciatartomány modulálja a másikat4.

Ezenkívül készíthető még speciális kompresszor (de-esser), ami az analízis jelútban (pl. az RMS értéket
előállító integráló jelútban) tartalmaz sávszűrőt, pl. énekjel esetében a magas frekvencia tartománybeli
„ss”, „sz” hangok csillapítására.

7. ábra. Kompresszor átviteli görbéje

2Érdemes megjegyezni, hogy erősítés kompenzáció nélkül a kompresszor önmagában dinamikában összenyomott, tehát „halkabb”
zenei jelet eredményez.

3A küszöbszintet meghaladó jelszint hatására az erősítés fokozatosan csökken a megadott 1-nél (0 dB) kisebb értékig. Az erősítés
végső értékét a kompresszió arány határozza meg. Az erősítés csökkenésének sebességét a megfogási idő adja. A küszöbszintnél
kisebb jelszint hatására az esetleg lecsökkent erősítés a megadott elengedési idő alatt változik vissza 1-re

4Ennek tipikus példája amikor egy jelentős basszustartománybeli jelre (pl. lábdob) a szélessávú kompresszor „rááll”, és a teljes
zenei anyagon a lábdobot követő kompresszor „pumpálása” hallható.
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3.2. Limiter
Ha egy töréspontos kompresszor tömörítési arányát nagyon nagyra (végtelenre) választjuk, és a megfo-

gási időt amennyire lehet a 0-hoz közelítjük, úgy a kimeneti jel nem képes egy bizonyos szint fölé menni,
a kimeneti szint „végtelen arányban” határolva lesz. Ezt az effektet általában a hangsugárzók védelmére
szokás használni, de speciális hangzása miatt használhatjuk céleffektként is.

3.3. Gate, zajzár
Szintén a dinamika-szabályzó eszközök tagja a gate (zajzár), ami tulajdonképpen egy speciális expan-

der: a küszöbszint alatti jelet nagymértékben csillapítja, így a küszöb (zajküszöb) alatti jelek nem jutnak át
az eszközön. A gyakorlati alkalmazás során használják még pl. dobfelszerelés többmikrofonos felvételé-
nél/hangosításánál az egyes dobmikrofonok jelei közti áthallás elnyomására.

4. Egyéb effektek
A következőkben ismertetésre kerülő effektek általában modulált késleltetőkre épülnek, azaz egy olyan

késleltetőelemre, melynek hosszát (tehát magát a késleltetést) valamilyen moduláló jellel folyamatosan
változtatjuk. A különféle megvalósításokban a moduláció mértékétől (mélységétől, és sebességétől) füg-
gően az elért hangzás a testesebb (kórus) hangzástól a hallható elhangoltságig, hangmagasság változásig
terjedhet[1].

4.1. Flanger, flanging
A flanger effektus az eredeti jel és annak egy időben változó késleltetésű változatának összegéből elő-

álló effektus:

y[n] = x[n] + gx[n − M [n]],

ahol M [n] az időben változó késleltetés hossza, g pedig a flanger effektus „mélysége”, általában 0 és 1
közötti érték.

8. ábra. Modulált késleltető.

Az M[n] késleltetés folytonosan változik az idővel, például szinuszosan:

M [n] = M0 · (1 + A sin[2πfnT ]),

ahol f jelenti a flanger frekvenciáját (rate), A az „excursion” paraméterét, M0 pedig az késleltetés-
ővonal hosszának középértéke („nyugalmi hossz”). Mivel a flanger effektus minden időpillanatában egy
előrecsatolt fésűszűrőnek felel meg, ezért a késleltető pillanatnyi hossza határozza meg az átviteli karakte-
risztikában a leszívások helyét. A moduláció hatását tehát úgy lehet elképzelni, hogy a fésűszűrő átviteli
karakterisztikájában található leszívások helyét mozgatjuk, moduláljuk a frekvenciatengely mentén.

Egyes flanger implementációk visszacsatolást is tartalmazhatnak az előrecsatolt késleltetővonalon kí-
vül, vagy ahelyett.
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4.2. Phaser, phasing
A phaser (vagy fázistoló) hasonlít a flanger-hez abban, hogy a kimenő jelben a fésűszűrő átvitelében

található leszívások jelennek meg, de míg a flanger esetében általában egyenlő frekvenciaközű leszívá-
sok jelennek meg, addig a phaser egyenlőtlen eloszlást is produkálhat. A phaser-eket mindent-áteresztő
szűrőkből készítik a késleltetővonalak helyett:

9. ábra. Phaser blokkvázlata.

Többnyire másodrendű mindent-áteresztő szűrőket használnak, mert ezekkel egy-egy leszívást és sáv-
szélességet egyszerre tudnak kényelmesen kezelni. A phaser egy leszívást fog produkálni mindazon helye-
ket, ahol a mindentáteresztő hálózat 180 fokos fáziskarakterisztika-értéket mutat.

10. ábra. Phaser effekt átviteli karakterisztikája egy adott pillanatban.

4.3. Kórus, chorus, ensemble
A kórus effektus több azonos jellegű hangszer, vagy hangforrás (pl. énekesek) együttes hangzásánák

utánzására szolgál. Az effektet tehát a bemeneti jelre (pl. a hangszer jele) alkalmazva olyan hatást tapaszta-
lunk, mintha több hangforrás szólna egyszerre. Működési elve azon alapul hogy a tényleges hangforrások
megszólalása (pl. egy együttesben, vagy kórusban az egyes szólamokon belüli tagok játéka) nem pontosan
egyező, így az algoritmus az eredeti jelet több jelútra ágaztatva különböző eljárásokkal módosítja, majd
a jelutakat összegzi. A módosítások lehetnek különböző késleltetések, frekvenciaeltolások, és amplitúdó-
változatások. Tehát az effekt tulajdonképpen az eredeti jelhez annak különböző késleltetett, elhangolt
változatait adja hozzá.

Az effekt gyakorlati implementációiban a paraméterek közül a legfontosabbak az elhangolás sebessége
(a kisfrekvenciás oszcillátor, Low Frequency Oscillator, LFO frekvenciája) és mélysége (az LFO által
szolgáltatott többnyire szinuszos vezérlőjel amplitúdója), ill. a módosított jel eredetihez képesti szintje.
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4.4. Hangmagasság változtatás, pitch shifter
A modulált késleltető paramétereinek változtatásával észrevehető, hogy a kialakuló hangmagasság-

eltérés a moduláló jelnek használt szinuszos jel frekvenciájától és amplitúdójától, azaz a maximális kés-
leltetési időeltéréstől függ. A magyarázat az, hogy a pillanatnyi hangmagasság-eltérést a lejátszási és a
felvételi (normál lejátszási) sebességek hányadosából kaphatjuk. Zenei hangmagasság-eltérésben gondol-
kodva a lejátszási sebességek kettes-alapú logaritmusát kell venni, hiszen kétszeres lejátszási (kimeneti)
sebesség egy oktáv, stb.:

fki

fbe
[octave] = log2

(
vki(t)
vbe(t)

)
Egy valósidejű pitch-shifter algoritmus implementálásánál egy folyamatosan feltöltött késleltető tar-

talmát tetszőleges sebességgel játszhatjuk le. Az állandó, de az eredetitől eltérő sebességgel lejátszott
késleltető működését a legegyszerűbben úgy írhatjuk le a korábbiak alapján, a késleltetőből való kiolvasás
sebességét egy fűrészjellel moduláljuk. A fűrészjel amplitúdóját úgy kell megválasztani, hogy a fűrész-
jellel modulált vektor meredeksége a normál vektor meredekségétől a hangmagasság-eltérésnek megfelelő
arányban térjen el.

Könnyen belátható, hogy egyetlen modulált késleltető váltott feltöltése és lejátszása a hang akadozását
is okozza. Erre a legegyszerűbb megoldás párhuzamosan több késleltető (minimum 2) használata, amik
váltott ütemben végzik a feltöltést és lejátszást. A moduláció szempontjából ez egy fél periódussal eltolt
moduláló jel alkalmazását jelenti.

A váltott működés folytonossá tételéhez a modulált késleltetők kimenetét a moduláció ütemének meg-
felelően kell átkeverni. Az átkeverés a késleltető kimenetének amplitúdó-modulációját jelenti, amik illesz-
kedve a fűrészjelekhez, fél periódussal vannak eltolva.

A pitch-shifter kimenetén gyakran jel többszörződést (egyfajta visszhang, illetve „bugyborékolás”)
hallható, az ok a késleltetők váltásánál érvényes D/N (ahol D a késleltető hossza, N pedig a késlelte-
tők száma) nagyságú eltolásban kereshető. Minél kisebb késleltetést használunk, annál kevésbé jelentkezik
ez a hatás. A kis késleltetés miatt viszont a D/N eltérés hangszínező hatássá változhat. Az optimumot a
hangmagasság-eltéréstől szokás beállítani.

Képezhető FFT-alapú pitch shifter algoritmus is. Ennek elsősorban a formáns-korrigált pitch shifter
eljárásoknál van jelentősége. (Emlékeztetőül: a gyorsabb-lassabb lejátszás a formáns struktúra torzulását
okozza.)

Egy lehetőség az FFT alapú pitch shifter megvalósítására az, hogy a bemeneti jel időben átlapolt,
és ablakozott blokkjain rövid idejű FFT-t (Short-time FFT) alkalmazunk, majd a kapott FFT blokkokat
processzáljuk (tulajdonképpen frekvencia tartományban újramintavételezzük az FFT blokkokat a kívánt
hangmagasság-változtatásnak megfelelően), majd inverz FFT-t végrehajtva a kapott időtartománybeli jel-
blokkokat átlapolva összeadjuk.

Másik lehetőség a formáns-helyes hangmagasság/időtartam módosításra az elsősorban beszédfeldolgo-
zásban használt PSOLA algoritmus alkalmazása. PSOLA (Pitch Synchronous OverLap-Add) a jel elemi
blokkokra bontására épül.

Ehhez a beszéd- illetve hangjelet valamilyen módon el kell látni a hangjel periodicitását (az aktuális
alapfrekvenciához tartozó periódus) mutató jelzőkkel (markerekkel). Ezeket célszerű az aktuális periódus
legnagyobb energiájú pontjára tenni. Ezután az elemi idő-blokkhoz tartozó ablak alakjának és hosszának
optimális meghatározása szükséges. Az időfüggvényen végzett PSOLA-transzformáció esetén („Time Do-
main”, azaz TD-PSOLA) két periódusnyi hosszú (Hamming, illetve Hanning) ablakot szoktak alkalmazni,
ami egy haranggörbéhez hasonlítható. Az ablakfüggvény maximumát a vizsgált hangperiódus maximális
amplitúdójú részére kell beállítani, a lecsengő részek végei ettől jobbra, illetve balra egy-egy periódus-
nyira esnek. Ez a megoldás biztosítja, hogy az egyes ablakolt blokkok között mindig lesz átlapolás. Ha
ezt a blokkijelölési eljárást, és ablakolást minden blokkra elvégezzük, akkor olyan blokksorozatot kapunk,
amelyben minden blokk 2 periódusnyi jelet képvisel.

Ha ezeket a blokkokat összeadjuk (az idő tengelyen változatlan periodicitással), akkor visszakapjuk
az eredeti időfüggvényt. Ha az ablakokat időben például közelebb csúsztatjuk egymáshoz az összeadás
előtt (közelebb hozzuk egymáshoz a maximum értékeket és ezzel a periódusidő csökken, tehát emelke-
dik az alapfrekvencia), akkor a végeredményként kapott időfüggvényben a hangszínezet nem változik (a
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formánsstruktúra ugyanaz marad, mint az eredeti jelben), a hangmagasság azonban magasabb lesz, mint
a kiinduló jelben. Ugyanígy, ha távolítjuk egymástól az ablakokat és úgy adjuk össze őket, a beszédjel
alapfrekvenciája mélyebb lesz. Az eljárásból adódik a korlát is: az alapfrekvenciát maximum kétszeresére,
illetve a felére lehet erősebb torzítás nélkül megváltoztatni.

11. ábra. PSOLA algoritmus a hangmagasság változtatására

5. Házi feladat
A mérésre való felkészülés során olvassuk el a http://vibac.hit.bme.hu/download/hangtechnika_labor_2

alatt található „MATLAB Segédletet” is!

6. Feladatok
A mérési feladatokat a mérőcsoport tagjai megosztva végezzék egymás között.

Bevezető feladatok
• Készítsen el egy kétcsatornás sztereó, mindkét csatornáján egyforma fázisú diszkrét Dirac delta

függvényt tartalmazó hangfile-t kézi szerkesztéssel! Az amplitúdó legyen normalizált, a mintavé-
teli frekvencia legyen 44.1 kHz, a bitmélység 24 (vagy 32) bit, a hangfile elején legyen pontosan
1 másodpercnyi szünet, a végén pedig 8 másodpercnyi szünet! Helyezzen el egy marker-t a Dirac
függvénynél és mentse el a file-t IMPULSE.WAV néven (ügyeljen arra, hogy a markert is elmentse
a file-ba).
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• Tekintse meg a hangszerkesztő szoftver segítségével az IMPULSE file spektrumát, és értelmezze,
magyarázza meg a mérésvezetőnek a látottakat. Válasszon különböző pontszámokat a frekvencia-
analízishez, és magyarázza meg a látottakat. Gondolja át az áltapolt FFT alkalmazásának hatását.
A spektrum megtekintése után készítse el az IMPULSE file spektrogramját is, és az itt látottakat is
értelmezze, majd a spektrogram előállításához használt pontszámot is változtassa meg, és figyelje
meg annak hatását.

• Időtartománybeli nézetben állítsa át a mintavételi frekvenciát (resample) az IMPULSE file-ban, és
tekintse meg, mi történik a jellel az időtartományban. Magyarázza meg a jelenséget a mérésvezető-
nek.

• Indokolja meg a mérésvezetőnek, hogy az egyes beavatkozások (szűrések, effektezések) kapcsán
mire lehet majd ezt a file-t használni.

Hangszín-szabályozás (EQ)
• Grafikus EQ: Nyissa meg a ZENE.WAV file-t, és végezzen egy aluláteresztő jellegű szűrést a jellel

a Grafikus EQ segítségével. Hallgassa meg a szűrt zenét, majd ugyanezekkel a szűrőparaméterekkel
szűrje meg az eredeti IMPULSE.WAV-ot is. Tekintse meg a szűrés után kapott eredményt az idő- és
a frekvenciatartományban, és értelmezze azt!

• Parametrikus EQ: Próbálja ki a ZENE.WAV file-on, hogy a parametrikus EQ egyik kiválasztott sáv-
jának jósági tényezőjét (Q paraméterét) változtatva milyen hangszínváltozás áll be. Vizsgálja meg
az eredeti IMPULSE.WAV file segítségével, hogy az eltérő Q paraméterek beállítása esetén milyen
hatást vehetünk észre és értelmezze a látottakat!

• FFT alapú EQ: Tervezzen ideális digitális aluláteresztő szűrőt az amplitúdómenet meghatározásá-
val, és gondolja át, hogy készíthető-e (ha nem: akkor miért nem, ha igen: akkor milyen körülmé-
nyek között) ennek analóg megfelelője. Az ideális digitális aluláteresztő szűrővel processzálja a
ZENE.WAV-ot és az IMPULSE.WAV-ot is. Milyen hatást vesz észre a jelen az időtartománybeli
nézet vizsgálatakor?

• Kreatív hangszínszabályozás és hatása: A VICCES_EQ hangfile-t az eredeti EL_GITAR.WAV file-
ból állítottuk elő hangszínszabályozás segítségével. Próbáljon meg olyan hangszínszabályozást al-
kalmazni, ami az eredeti hangzást legjobban megközelíti. Vizsgálja meg ezt az összetett szűrőt az
IMPULSE.WAV-on is.

• Lineárfázisú FIR szűrés: Tervezzen a MATLAB segítségével egy lineárfázisú, egyenletes ingadozású
(Equiripple) felüláteresztő szűrőt, majd szűrje meg a ZENE.WAV-ot és az IMPULSE.WAV-ot is, és
magyarázza meg a látottakat.

• IIR szűrés: Alkalmazzon kis határfrekvenciájú 3-ad fokú Butterworth aluláteresztő szűrőt a ZENE.WAV-
on és nézze meg, mi történik, ha ugyanezt az IMPULSE.WAV-on végzi.

Zengetés (reverberation)
• Válasszon ki egy tetszőleges zenét a kínálatból, és nyissa meg a file-t. A file közepénél csonkítsa meg

a file-t és 10 ms időtartam hosszúságban alkalmazzon gyors lehalkítást (fade out), majd illesszen 8
másodperc szünetet a file végére. Ezzel azt a hatást fogjuk szimulálni, hogy a zenészek abbahagyják
egy ponton a zenélést az akusztikai közegben. Zengesse meg az így kapott zenei részletet különböző
típusú és méretű akusztikai terekben! Próbáljon ki

– előadótermi hangzást,

– hangversenytermi hangzást,

– templomi hangzást,

– barlangi, alagút vagy bármilyen más érdekes hangzást.
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Az eredményeket külön file-ba mentse el, és hallgassa meg a különböző paraméterek hatását. Egy-
egy paraméterkészletben megállapodva a fenti zengetéseket végezze el egyenként az IMPULSE file-
on is! Nagyítson bele időtartománybeli nézetben a kezdeti pontban és vizsgálja meg az időfüggvény
tulajdonságait. Különítse el a direkthangot, a korai szakaszt és a zengő szakaszt. Vizsgálja meg a
kapott jel spektrogramját és vegye észre a frekvenciánként eltérő tulajdonságokat, és magyarázza
meg, milyen fizikai jelenség kötődik ehhez a valóságban!

• Az egyik hosszú utózengési idejű beállítással készített, zengetett IMPULSE file-ra alkalmazzon

• Statikus EQ-t (időben állandó hangszínszabályozást). Emlékezzen arra, hogyan módosult az eredeti
IMPULSE file, amikor a kiválasztott hangszínszabályozást alkalmazta. Most a zengetett és hangszín-
szabályozott IMPULSE file-t töltse be a konvolúciós modulba és az eredeti ZENE.WAV-ból készített
zenei részleten végezze el a számítást és hallgassa meg, mi történik. Gondolja meg, felcserélhetők-e
a hangszínszabályozás és a zengetés műveletek (és ha igen: miért, ha nem: miért).

• Dinamikus EQ-t (időben változó hangszínszabályozást) Vizsgálja a zengetett IMPULSE.WAV-ot a
spektrogramja nézetében és állítson be egy időben változó EQ-t úgy, hogy az kifejtsen látható hatást.
Az IMPULSE.WAV-ot lehetőség szerint ne hallgassa meg, mert káros lehet a hangsugárzókra és a
hallására is. Töltse be az eredményt a konvolúciós modulba és hallgassa meg az eredményt.

Visszhang, késleltetés (echo, delay)
• Generáljon szinuszjelet, és soksávos üzemmódban töltse be egymás alá kétszer úgy, hogy az egyiket

néhány ms-mal eltolja, az eltolás értékét jegyezze fel. Keverje le a két sávot, hallgassa és vizsgál-
ja meg az eredményül kapott hang spektrumát! Magyarázza el a látottakat és számítsa ki, milyen
frekvenciatávolságban kell a változást tapasztalni. (A számítás eredményének egyeznie kell a látot-
takkal.)

• Soksávos üzemmódban töltse be egymás alá kétszer a ZENE.WAV-ot, mindkét sáv hangereje -3 dB-
en legyen (magyarázza meg, miért van erre a -3 dB-re szükség). Az egyik sávot tolja el néhány
ms-mal későbbre és hallgassa meg a késleltetés hangszínre gyakorolt hatását. Keresse meg azt a
késleltetési időt, amikor már visszhangosnak hallja az eredményt.

• Végezze el az előző két pontot fehérzaj jellel is.

• Töltse be a SZOLO.WAV-ot, és állítson be több visszaverődést adó visszhangot (delay), hogy az
kellemes hangzást nyújtson. Ügyeljen arra, hogy ne legyen túl hangos a visszhang.

Kompresszor, limiter, zajzár
• Generáljon egy olyan hangfile-t, aminek az elején és végén 1 másodperc szünet van, közte pedig

gaussi eloszlású fehérzaj (GWN) a következő szintekkel: 10 másodperc -16 dBFS, 10 másodperc -6
dBFS, ismét 10 másodperc -16 dBFS jelszint. Tekintse meg a jelet az időtartományban és vizsgálja
meg a spektrogramját is.

• Időtartománybeli nézetben alkalmazzon kompresszort -10 dBFS köszöbszinttel és vizsgálja meg az
egyes paraméterek hatását.

• Időtartománybeli nézetben alkalmazzon limitert és vizsgálja meg az egyes paraméterek hatását.

• Időtartománybeli nézetben alkalmazzon zajzárat és vizsgálja meg az egyes paraméterek hatását.

• Töltse be a HANGOS.WAV-ot és alkalmazzon limiter-t, hogy ne lépje túl a -12 dBFS-t.

• Töltse be a KLASSZIKUS.WAV-ot és alkalmazzon kompresszort, hogy a szubjektív hangosságér-
zet megnőjön. Gondolja meg, hogy a kereskedelmi rádiók és a komolyzenei rádiók zenehallgatása
autóban miért okoz eltérő hangosságérzetű élményt.

• Töltse be a ZAJOS.WAV-ot és alkalmazzon zajzárat úgy, hogy a zavaró háttérzaj eltűnjön a felvétel-
ből.
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Soksávos lekeverés
• A többsávos felvétel a D:\USERS\Hangtechnika_labor_2_hangmintak \multitrack_files könyvtárban

található great_balls_of_fire.cpr néven. Keverjék le az anyagot! Állítsák be a hangszerek arányait,
alkalmazzanak különböző effekteket. Mindent használhatnak! A cél egy kellemes vagy érdekes, de
még zeneileg értelmes megszólalás. Indokolja meg a mérésvezetőnek, hogy mit miért, és hogyan
használt!
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