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1 Bevezetés 
A fül igen hasznos érzékszervünk, akkor is használhatjuk, ha szemünk másra figyel, 

vagy testünk éppen el van foglalva valamilyen tevékenységgel. Ezt jól ki is használjuk mi, 

emberek, mégpedig általában igen élvezetes módon: zenét hallgatunk. 

Nehezen tudnánk elképzelni a mindennapjainkat zene nélkül. Legyen szó munkáról, 

utazásról, kikapcsolódásról, ezekhez mind társul a muzsika, valami mindig szól, akár a 

háttérben, akár úgy, ha csak rá figyelünk. Ehhez a már szinte függőségnek is nevezhető 

szokáshoz jócskán hozzájárult a számítástechnika fejlődése, ami lehetővé tette, hogy ne 

kelljen nagyméretű tányéros lemezjátszót vagy akár CD-lejátszót telepíteni mindenhová, és ne 

kelljen minden alkalommal egyességet kötnünk magunkkal, hogy több száz lemezből, 

kazettából álló gyűjteményünk darabjai közül melyik az a néhány, amelyet aznap fogunk 

hallgatni. 

Elkényeztet bennünket a technika, és ha élünk a fejlődés nyújtotta lehetőségekkel, 

hamarosan azt vesszük észre, nem is tudunk nélküle élni. Ha véletlenül a MP3-lejátszónk 

nélkül ülünk autóba, már fordulunk is vissza érte. A fiatalok pedig mindezt természetesnek 

veszik, nem kazettát hallgatnak, hanem MP3-lejátszót. Nekik már az a furcsa, ha egy CD-n 

mindössze egyetlen zenekar egyetlen albuma található. 

Az viszont hétköznapi dolog számukra, hogy egy analóg fizikai jelenséget a számok 

nyelvére lehet fordítani. Olyannyira, hogy külön el kell magyarázni azt, hogy ez nem volt 

mindig így, okos embereknek ki kellett találniuk, hogyan lehet mintát venni a folyton változó 

hanghullámból, miként kell a mintát számokká alakítani, a számokat tárolni, és hogyan 

lesznek a számokból ismét hanghullámok. 

Azt azonban hamar megértették, miként lehet egy CD tartalmát PC-re másolni, hagy 

kíméljük a lemezt, és ne kelljen mindig a CD-raktárnak kinevezett dobozban turkálni, ha meg 

akarunk hallgatni valamit. Mivel megvan bennük a jó programozó ismérve (lusták a 

végtelenségig), a legkönnyebben elérhető, legegyszerűbben használható megoldást keresik, 

azt, amit még ők is tudnak használni. Van ilyen, nem is kevés. 

Míg az ifjúság a CD-kkel dolgozik, az idősebbek felhozzák a garázsból a szintén 

dobozban porosodó LP-ket (a fiatalok kedvéért: bakelt lemez), amelyek szívüknek igen 

kedvesek, de sajnos kényesek, nehezen kezelhetők. Esetükben fokozottan érvényes, hogy 

kímélni kell őket, hiszen az analóg technológia kevésbé időtálló, mint a digitális. A megoldás 

az ő esetükben is a PC-be történő áttöltés, vagyis a digitalizálás. Megvan ennek is a 
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technikája, amiben legalább annyi buktató leselkedik ránk, mint az audio CD-k másolásakor. 

Oda kell figyelni, gondosan kell dolgozni, hogy a végeredményt hallgatva felsóhajthassunk: 

megérte a befektetett munka! 

Szerencsére van választék olyan szoftverből, amellyel a felvételt és az utómunkákat 

elvégezhetjük. Kicsit sok is a jóból honnan tudjuk, melyiket válasszuk? Sound Forge, 

Wavelab, Goldwave, Nero? Nincs más hátra, mint kipróbálni mindegyiket, aztán dönteni. 

Nincs könnyű dolgunk, rengeteg szolgáltatása van mindegyik programnak, egyikkel sem gond 

a felvétel, a vágás, a zajszűrés, hogy csak a legfontosabb szempontokat említsük. 

Az LP-k digitalizálása megtörtént, a gyermekek által beolvasott CD-k is pusztítják a 

helyet a merevlemezen. Ha így folytatjuk, hamar kinőjük azt a néhányszor tíz gigabyte-ot, 

ami most a háttértár szerepét tölti be számítógépünkben. Nincs más hátra, tömöríteni kell, de 

lehetőleg úgy, hogy ne vesszen kárba az eddig végzett munka, és jó minőségben tudjuk 

élvezni kedvenc számainkat. Van ugyan számos tömörítési forma, de mindegyiknek megvan a 

maga hátránya. Az egyik csak beszéd kezelésére jó, a másik ugyan zenéhez is, de kevés 

lejátszó ismeri, a harmadik szép is, jó is, de még kevéssé elterjedt. 
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2 Akusztikai alapfogalmak 
Mechanikus hullámok terjedéséhez közvetítő közeg kell, légüres térben nem terjednek.  

2.1 Hallható hang 

Hallható hangnak nevezzük a rugalmas közegben (szilárd, folyékony, gáznemű) fellépő 

mechanikus rezgéseket a 20 Hz-től 20 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban.  

2.2 Infrahang 

A 20 Hz alatti mechanikus rezgéseket infrahangnak nevezzük. 

2.3 Ultrahang 

A 20 KHz fölötti mechanikus rezgéseket ultrahangnak nevezzük. 

2.4 A hang sebessége 

Levegőben ~ 340 m/s 

Vízben ~ 1500 m/s 

Téglafalban ~ 3600 m/s 

Acélban ~ 5000 m/s 

Ha valamely hullám terjedése során rezgése harmonikusan változik, harmonikus 

hullámokról beszélünk Ilyen például a szinuszos hangrezgés. 

 

2.5 Frekvencia 

A hanghullám az egyik hangnyomás maximumától a másik hanghullám maximumáig 

tart. Ezek sűrűsége adja a másodpercenkénti rezgésszámot, vagyis a frekvenciát, mely a 

periódusidő reciproka. f = 1/T 
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2.6 Hullámhossz 

A harmonikus hullám legfontosabb jellemző értéke a hullámhossz. Jelölése λ (lambda). 

A hullámhossz egyenlő, két egymást követő, azonos rezgési állapotban (fázisban) lévő 

részecske egymástól mért távolságával, tehát megfelel annak a távolságnak, melyet a hullám 

egy rezgés alatt megtesz: c = λ • f 

ahol 

c a hangsebesség [m/s],  

λ a hullámhossz [m], 

f a frekvencia [1/s = Hz], 

2.7 Hangnyomás 

Hangnyomásnak nevezzük a hanghullámok terjedése során a közegben fellépő 

nyomásváltozást (a hanghullám nélküli nyomáshoz viszonyítva). p [Pa] 

A gyakorlatban hangnyomás alatt legtöbbször annak effektív értékét értjük: 

peff = pmax • 2
1  

2.8 Amplitúdó 

A hangerőt a rezgés amplitúdója határozza meg. 

2.9 Hangnyomásszint 

Hangnyomásszintnek (L) nevezzük két hangnyomás p és po arányának tízes alapú 

logaritmusát szorozva tízzel: 

L = 10 • lg p/po [dB] 

2.10 Akusztikai teljesítmény 

A hangnyomást megszorozva hangsebességgel és a teljes területtel, amelyen a hangtér 

áthalad, megkapjuk az akusztikus teljesítményt 

P = p • c • A [W] 

2.11 Hallásküszöb, fájdalomküszöb 

Nem minden levegőrezgés kelt hangérzetet. A nagyon gyenge hangokat már nem 

halljuk meg. A még éppen hallható hangnyomásszintet hallásküszöbnek hívják. Értéke 20 µPa 

(teljesítményben ez 1,2•10-12 W) 1 kHz-es frekvencián. A fül érzékenysége más 

rezgésszámon eltér ettől. Fülünk 700 Hz és 6 kHz között a legérzékenyebb, nyilván emiatt 
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esik ebbe a tartományba a beszédhangok többsége. Az a határ, ahol a fül már nagyon torzít 

(vagyis amikor már fáj), fájdalomküszöb névre hallgat. A két küszöb közötti rész a 

hallásterület  

 
Az egyéni halláskárosodás a hallásküszöb emelkedéséből derül ki legjobban. 

A hangmagasság érzete a hangrezgés frekvenciájától függ, kismértékben azonban 

befolyásolja a hang erőssége is. Ha egy nagyon mély hang erősségét növeljük, még 

mélyebbnek halljuk azt. A magas hangok erősségének növelésekor a hangmagasság is 

növekszik. 

2.12 A hallás életkori sajátossága 

A hangmagasság érzete életkortól függ. Az idősek a magas hangokat nem hallják. 

 

2.13 A hangosság 

Különböző magasságú hangok esetén is megállapítható, melyik az erősebb, és melyik a 

gyengébb hang. A hangerősség-érzet frekvenciafüggő. A hallásterületen belül görbékkel 

köthetők össze azok a pontok, amelyek egyforma erősségű hangoknak felelnek meg. A 

 5



görbék összességét egyenlő hangosságú görbeseregnek (izofon) hívják A szubjektív hangerő, 

a hangosság egysége a fon. A hangosság [fon] értékek 1 kHz-en megegyeznek a 

hangnyomásszint [dB] értékekkel. Például 80 fon hangosságon olyan hangot kell érteni, 

amelynek erőssége 1 kHz-es, 80 dB-es hangnyomásszintű hanggal azonos. 

 
Az izofonokbokból a hangszórós hangvisszaadás szempontjából a következők adódnak: 

a zenekari muzsika eredeti hangereje 80-90 fon körül van. Ebben a tartományban az izofonok 

görbülete kisebb, mint a 40-50 fon közötti kisebb hangerőknél. Szobában, teremben ezzel 

szemben az eredeti hangerővel való hangvisszaadás túl hangos, ezért ilyenkor a hangerőt 

halkabbra állítják, pl. 40-50 fon közötti értékre. Mivel az emberi fül megközelítően 700 Hz és 

6 KHz közöli a legérzékenyebb, és ez az érzékenység az alacsonyabb frekvenciák felé (mély 

hangok) csökken, az alacsonyabb frekvenciáknál viszonylag nagyobb hangnyomást kell 

beállítani, mint közepes frekvenciasávokon, annak érdekében, hogy minden frekvencia 

azonos hangerővel legyen hallható. Így a valóságnak megfelelő hangvisszaadás érdekében 

nagyobb teljesítményt kell a hangszóróra adni főleg a mély, de egy kissé a magas frekvenciák 

területén. 

Kis hangerőnél a fül a magasabb hangokra jobban fülel, mert a természetes környezet 

(talaj, erdő, levegő) jobban csillapítja a magas hangokat, mint a mélyeket. 

A hangossággörbék szintfüggésének hatása az is, hogy ha valamilyen hangjelenséget 

nem az eredeti erősségének megfelelően adunk vissza, megváltozik a jellege, hangszíne: 

halkított hangvisszaadáskor a hang elvékonyodik, túl hangos visszaadás az ellenkező hatással 

jár. Az emberi hallás lekövetése érdekében egyes drágább készülékekbe fiziológiai 

hangerőszabályzót (loudnesst) építenek be, amely áramkör a műsor lehalkítása közben 

automatikusan kiemeli a mély hangokat. A hangosság a távolság négyzetével csökken! 
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Példák hangosságokra 

Hangjelenség Hangosság (fon) 
Hallásküszöb 0 
Levélsusogás 20 
Halk suttogás 1 m-ről 30 
Városi lakás hangja 40 
Normális beszélgetés 60 
Személygépkocsi 5 m-ről 65 
Hangos ének 1 m-ről 75 
Teherautó 5 m-ről 80 
Aluljáró 94 
Háztartást gépek 100 
Fűnyíró gép 107 
Légkalapács 118 
Rockzenekor 1 méterről 120 
Sugárhajtású repülőgép 30 m-ről 130 

2.14 Hangmagasság 

A hangmagasságot a mechanikai rezgés frekvenciája határozza meg (f [Hz]). 

2.15 Abszolút és relatív hallás 

Az emberek többsége képtelen arra, hogy egy hallott hang valódi magasságát felismerje. 

Ezt a ritka tulajdonságot abszolút hallásnak hívják. Azt viszont meg tudjuk mondani, hogy két 

hang közül melyik a magasabb (relatív hallás). 

2.16 A hangskála 

A hangmagasságok közötti különbségeket a hangköz fejezi ki. A legnevezetesebb 

hangköz az oktáv, amely két hang közötti 1:2-es frekvenciaviszonynak felel meg. Az egyik 

hang frekvenciája tehát kétszerese a másikénak. 

Utoljára J. S. Bach módosította a hangsort, hogy az oktáv 12 egyenlő részre legyen 

osztva. Minden hang rezgésszáma az előzőének 1,06-szorosa,12 2  szerese. Megfigyelhető, 

hogy nem felváltva vannak az egész és a félhangok, mert az emberi fülnek így kellemes a 

hangzás. Más kultúrákban másképpen osztották fel a hangskálát (India) így az európai ember 

fülének furcsán hangzanak az ottani hangszereken játszott dalok. 
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hang C CISZ D DISZ E F FISZ G GISZ A AISZ H 
frekv. 261,62 277,18 293,66 311,12 329,62 349,22 369,99 391,99 415,3047 440 466,16 493,88 

2.17 Hangszín 

A hang gyakorlatilag sohasem áll egy egyszerű szinuszos rezgésből, hanem több 

szinuszos rezgés összege. Az ebben előforduló legalacsonyabb frekvenciát nevezzük 

alaprezgésnek, vagy alaphangnak. A többi rezgés harmonikus rezgés, más néven felhang, 

melyek frekvenciái az alaprezgés (alapfrekvencia) egész számú többszörösei. Pl.: 50 Hz 

felharmónikusai 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz … Szinuszos alaprezgésből és felharmónikusaiból 

tetszés szerinti jelalak, összetett hang kikeverhető. 

 
A felhangok száma és hangereje határozza meg valamely hangszer hangszínét.  

A hangszín a felharmonikus tartalomtól függ. A hangmagasságot az alapfrekvencia 

határozza meg. Kedveljük azokat a hangszereket, amelyeknek hangja harmonikusokban 

gazdagabb. Érdekes jelenség, hogy a fül torzítása módot ad a csalásra. Sok esetben elegendő a 
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felharmonikusok átvitele, az alaphangot a fül kikeveri. A rock- és a diszkózenében ezt úgy 

használják ki, hogy pl. a lábdob kb. 35 Hz-es alapfrekvenciájának rögzítése helyett a 70, 105, 

140 Hz-es felhangokat emelik ki, ennek következtében még a rádió középhullámán hallgatva 

is - ahol biztosan nincs 100 Hz alatt semmi - mélynek tűnik a dob. 

2.18 A hallható mélyhangnak tér kell 

Ahhoz, hogy egy bizonyos mélységű hangot meghalljunk, legalább a fél-

hullámhossznyi hosszúságú területre van szükségünk. Például, ha 25 Hz-es mélyhangot 

szeretnénk meghallani, akkor a terem hosszának λ /2= c / 2f = 340/2 25 = 6,8 m 

hosszúságúnak kell lennie legalább. Az igazi mélyhangokat tehát vagy a szabadban, vagy 

nagy csarnokokban, katedrálisokban lehet jól hallani, a 3 x 3 méteres kis szobánkban erre ne 

is számítsunk. 

2.19 A hanghullámok elhajlása 

A hullámfelület fogalma alatt értjük az összes azonos fázisú pont mértani helyét. 

A hullámhosszhoz képest kis nyílásoknál a rezgés a nyílás mögött betölti az egész teret, 

vagyis a nyílás széle körül elhajlik. A mély hangok hullámhosszához (17 m--3 m) képest a 

lakótereink nyílászárói kicsik, így ezek a mélyhangok minden irányból, távolról is jól 

hallhatóak például egy nyitott ablaknál. 

 
Ha a hullámhosszhoz képest nagy a nyílás mérete, akkor a rés a hullámfelületből 

majdnem derékszögű csíkot vág ki, melynek szélei viszonylag élesek. A magas hangok tehát a 

nyílászárón áthaladva alig hajlanak el, csóvaszerűen irányítottak, mint egy fénysugár. Ezért 

nem halljuk a magas hangokat, ha a szomszéd ablakából az utcára árad a zene. 
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2.20 Hullámok interferenciája 

Ha a hangszerből vagy hangdobozból kiinduló eredeti hullámok találkoznak elhajlott 

vagy visszaverődött hullámokkal fellép az interferencia jelensége. Ha az egymással találkozó 

hullámok menete olyan, hogy valamely hullámvonulat hullámhegyei egybeesnek egy másik 

vonulat hullámvölgyeivel, vagyis a hullámvonulatok ellenfázisúak, úgy ezek kölcsönösen 

kioltják egymást. Ha viszont a találkozó hullámok azonos fázisúak, felerősítik egymást. Egy 

zárt helyiségben méréseket végezve azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan helyek, akol egy 

adott magasságú hang erősen hallatszik, máshol pedig alig. Különösen igaz ez a mély 

gangokra, ahol a nagy hullámhossz miatt ezek a „foltok” elég nagyok az ember testméreteihez 

képest. Ezért nem mindegy, hogy honnan hallgatjuk a zenét a szobánkban. A korszerű 

szubbasszus hangdobozokon van egy „fázis” nevű nyomógomb, mellyel 180 fokos 

fázisfordítást tudunk végrehajtani, vagyis a szobánkban ahol eddig a mélyhangok kioltódtak, 

most felerősödve fognak megszólalni. 

 

2.21 Hanghullámok visszaverődése 

Ha kiválasztjuk a hangforrásból kiinduló hullámok végtelenül keskeny nyalábját, a 

hangsugárhoz jutunk. A hangsugár iránya mindig merőleges a haladó hullámok felületére. 

 
Ha a hangsugár a levegőből olyan szilárd közegbe ütközik, amelynek kiterjedése a 

hullámhosszhoz képest nagy, akkor a sugár az új közeg határfelületén visszaverődik 
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teljes visszaverődés szétszóródás fókuszálás 

A falra ragasztott tojástartókkal a visszaverődő hangokat szétszórjuk, csökkentjük az 

interferencia, és a visszhang kialakulásának lehetőségét, DIFFÚZ hangteret hozunk létre. 

2.22 Hanghullámok elnyelődése 

Magas hangok elnyelése Középhangok elnyelése Mélyhangok elnyelése 

4000-20000 Hz 500-4000 Hz 20-500 Hz 

porózus, szálas anyagok üregrezonátorok membránok 

habszivacs, kőzetgyapot perforált falemezek légkamra előtti lemezek 

A hanghullámok elnyelődési mértékét mutatja az elnyelési fok (α), értéke 0…1 közötti 

szám, a 0 jelenti a teljes visszaverődést, az 1 jelenti a teljes elnyelődést. 

 

2.23 Utózengés 

A húr megpendítésekor a rezgések előbb-utóbb elfáradnak, lecsengenek. Ezt a 

lecsengést utózengésnek hívjuk. Az utózengés nem keverendő össze a visszhanggal. Az 

utózengési idő az az idő, ameddig a megszakadt hang még tovább szól. Egy zárt helyiségben a 

hangenergia az oldalfalakról, a mennyezetről, a padlózatról visszaverődik, vagyis a lecsengési 

idő meghosszabbodik a hangvisszaverő felületek miatt. Egy kis teremben a lecsengési idő 
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természetesen rövidebb, egy-két másodperc, közepes teremben elérheti a nyolc-tíz, egy 

nagyobb bazilikában akár tizenkét, tizenöt másodpercet is. Az előbb említett lecsengési idők 

azonos intenzitású hangra vonatkoznak. Az utózengés mértéke a hangzást megváltoztatja, a 

beszédhangot érthetetlenné teheti, ha az egy-két másodpercnél hosszabb, és intenzitása eléri a 

hasznos hang intenzitásának 50-60 %-át. Ha ilyen esetben nem megfelelő mikrofont nem 

megfelelő távolságra helyezünk el, érthetetlen hangot hallunk vissza a felvételről.  

2.24 Visszhang 

Visszhangról akkor beszélünk, ha az eredeti és a visszaverődő hang között szünet van, 

és az eredeti hangot újból halljuk a visszaverő felületről. Ez olyan esetben fordul elő, ha a 

hangforrás és a visszaverő felület között több tíz méter távolság van. A hanglecsengés 

esetében - hogy jobban megértsük a különbséget - a keletkezett hang folyamatosan halkul el, 

és nem kezdődik újra. A visszhang esetében lecsengés után a hang újból ismétlődik. Ha több 

visszaverő felület van, vagyis a hang többször ismétlődik, akkor beszélünk többszörös 

visszhangról. Ilyen visszhang volt valamikor Tihanyban, amely sajnos megszűnt a 

hangvisszaverő felületek közötti beépítettség miatt. 

Különleges visszhangot hallunk boltíves kapualjakban, templomokban, alagutakban. A 

tapsot, a lépéseket, a sétabot kopogását nemcsak egymás után többször halljuk vissza, hanem 

mielőtt még végleg lecsengenének, egymásra fedésbe kerülnek. Ilyenkor találkozunk csörgő 

visszhanggal. Ez a - néha hangmérnök által mesterségesen előállított - csörgő visszhang 

furcsa hangulatot ad filmjelenetekben, ahol meg akarjuk erősíteni egy kripta vagy egy 

templom, dongaboltozat, kapualj természetes atmoszféráját. 

2.25 Elfedés 

Rock-koncerten, diszkóban elég nehéz beszélgetni, a hangos zene elfedi a hallani kívánt 

hangot. Ha a fül egyidejűleg zavaró ingernek is ki van téve, a hallásküszöb értéke 

megemelkedik. Minden zavaró hang a hozzá közel eső frekvenciájú hangot fedi el a 

legjobban. A magas hangok a mélyeket kevésbé zavarják, mint a mélyek a magasakat. A nem 

periodikus hangok, zörejek esetén az elfedés erősebb. 

2.26 Lebegés 

Ha a két hang frekvenciája vagy azok harmonikusai nagyon közel vannak egymáshoz, 

furcsa elhalkulást-erősödést, lebegést hallunk. 
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2.27 Haas-hatás 

Zárt helyiségekben lép föl az ún. Haas-hatás. Az eredeti és a visszavert hang fülünkbe 

érkezése között némi időkésés van. Ha ez a késés nem nagyobb, mint 30-40 ezredmásodperc, 

még nincs semmi baj, a visszavert hangokat az eredeti forrásokhoz társítjuk. Nagyobb késés 

esetén jelentkezik a Haas-zavar: az eredeti és a visszavert hang kettéválik. 

2.28 Térhallás 

Az irányhatás egyik fontos tényezője az emberi fül sajátos, erősen aszimmetrikus 

iránykarakterisztikája amely a fülkagyló aszimmetrikus kiképzésének az eredménye. Mély 

hangokra az emberi fül irányérzéketlen. 

 
A kétfülű hallás nem egyszerűen a két egyfülű hallás összege. Az emberi agy, mint a 

legtökéletesebb számítógép, számos átkötő idegpálya segítségével összegek és különbségek, 

speciális átlagolások képzésére képes. Ebben nem kis szerepe van a két fül közötti kb. 15...25 

cm távolságnak és a koponya árnyékoló hatásának is. Oldalról érkező hangok esetén a két 

fülbe érkező hang között kis időkésés keletkezik. Ez teszi lehetővé az impulzusszerű hangok 

beesési szögének becslését A beesési szög jól becsülhető egy adott tartományon belüli 

időkésés esetén. 

A fej árnyékoló hatása miatt - a keresztező idegpályák és az agy tevékenységének 

következtében - a két fülbe érkező hangok intenzitáskülönbségéből is adódik irányhallási 

effektus. Az előbbihez hasonlóan ez is irány- és frekvenciafüggő.  
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2.29 Rezonancia 

Minden testnek van saját rezgésszáma, úgynevezett rezonancia-pontja. Ha valamely 

külső jellel (hangfal) ugyanezen a frekvencián gerjesztjük, erős, csillapítatlan rezgésbe kezd, 

ami a tönkremenetelét is okozhatja. A rezonáló test mindig hangosabban szól, mint a 

környezete, ezért zavaró hatású. Erős rögzítéssel, csillapító anyagok használatával 

védekezhetünk ellene. 

2.30 Doppler-effektus 

Az álló megfigyelő a hozzá közeledő tárgy hangját magasabbnak, a tőle távolodó tárgy 

hangját mélyebbnek hallja, mint amilyen az valójában. A jelenség magyarázata az, hogy 

közeledéskor kivonódik a hang sebességéből a tárgy sebessége, távolodáskor pedig 

hozzáadódik. Sztereo filmeknél a képen átsuhanó autó hangjának keverésekor erre oda kell 

figyelni! 
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3 Elektronikai alapfogalmak 

3.1 Kimeneti feszültség (Uki) 

Valamely elektronikus eszköz kimenetén mérhető feszültségérték névleges terhelő 

ellenállás mellett, a még megengedett torzítási értéken belül. 

3.2 Bemeneti érzékenység (Ube) 

Az a névleges legkisebb bemeneti feszültség, ami elegendő az elektronikai eszköz olyan 

mértékű kivezérlésére, hogy a kimenetén az előírt kimeneti feszültség jelenjen meg. 

3.3 Bemeneti impedancia (Rbe) 

Valamely eszköz bemenetének belső ellenállása, amellyel terheli az őt meghajtó eszköz 

kimenetét. 

3.4 Kimeneti impedancia (Rki) 

Valamely eszköz kimenetén mérhető belső ellenállás 

Eszköz Bemeneti 
érzékenység Ube

Bemeneti 
impedancia Rbe

Kimeneti 
feszültség Uki

Kimeneti 
impedancia Rki

Mikrofon ------- ------- 0,1 mV-10 mV 20 Ω -200 Ω 
Mikrofon 
bemenet 
erősítőn 

0,1 mV-10 mV 200 Ω -600 Ω ------- -------- 

Vonal szintű 
bemenet és 
kimenet erősítőn 

250 mV 50 k Ω 250 mV 10 k Ω 

Teljesítmény 
kimenet erősítőn -------- --------- 1V-10 V 0,01 Ω -0,05 Ω 

Hangdoboz 1V-10 V 2 Ω -16 Ω -------- -------- 

3.5 Teljesítményillesztés 

Célja a maximális teljesítmény átadása az egymást követő fokozatok között. Akkor 

következik be, ha Rki = Rbe Hangtechnikában ritkán használják 

3.6 Feszültségillesztés 

Célja, hogy a következő fokozat ne terhelje nagyon az őt megelőző fokozatot. Akkor 

következik be, ha Rki << Rbe Hangtechnikában főleg ezt használják. 
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Erősítő Hangdoboz 

 

I = U/ (Rki+Rbe) = 10 V/(0,04Ω+4 Ω) = 2,475A 

P1 = I2 Rki = (2,475A)2 0.04 Ω = 0,24 W 

P2 = I2 Rbe = (2,475A)2 4 Ω = 24 W 

Tehát a teljesítmény, vagyis a terhelés zöme a második fokozaton – jelen esetben a 

hangdobozon – keletkezik. 

3.7 Zaj 

Az elektronikus berendezések sajátossága, hogy működésük közben nem csak a hasznos 

jeleket állítják elő, módosítgatják, erősítik azokat, hanem zavarokat is termelnek. E zavarokat 

zajnak nevezik. Ha a bemeneten a jelet megszüntetjük, azaz rövidre zárjuk, a kimeneten akkor 

is mérhető feszültség, ez a zajfeszültség. Pl.: 5 mV = 0,005 V 

3.8 Maximális kivezérlési szint 

A kimeneten az a jelnagyság, ahol a torzítás még elviselhető, illetve az előírt határérték 

alatt marad. Pl.: 5 V 

3.9 Jel-zaj viszony 

A maximális kivezérlési szinthez tartozó feszültség és a zajfeszültség hányadosa. 

 Pl.: 5 V / 0,005 V = 1000, tehát a jel-zaj viszony ezerszeres. 

Valójában ezt [dB] értékben adják meg, melynek a kiszámítási módja: 20 ● lg Uzaj
Ujel

 

A példa szerint  = 20 ● lg5/0,005 = 60 dB 

3.10 Dinamika 

A műsorban ténylegesen szereplő leghangosabb és leghalkabb hasznos jel aránya dB-

ben kifejezve. 20 ● lg min
max

U
U

 

Rki = 0,04 Ω Rbe = 4 Ω 

U=10 V 
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A dB érték megkönnyíti a számításokat: Ha egy erősítő 10000 szerest erősít az 80 dB-

nek felel meg. Két ilyen erősítőt egymás után kötve az erősítés 10 000 ● 10 000 = 

100 000 000 A logaritmikus azonosságok miatt ez a szorzás összeadássá alakul. 80 dB+80 dB 

= 160 dB 

3.11 A dB-skála alapszintjei 

Az elektromos feszültség alapszintje: 0,775 V = 0 dBu 

Például ha egy mikrofon érzékenysége -80dBu, akkor ez azt jelenti, hogy a mikrofonnak 

legalább 0,0000775 V-ot kell szolgáltatnia, mert 20 ● lg (0.0000775/0,775) = -80dBu 

A hangnyomás alapszintje: 2 ● 10-5 Pa = 0 dBSPL 

Teljesítményeknél változik a számítás módja. A teljesítményviszony 10 ● lg 1
2

P
P

 

Az elektromos teljesítmény alapszintje: 1 mW = 0 dBmW 

A hangteljesítmény alapszintje: 1,2● 10-12 W = 0 dBmW 

3.12 Kivezérlési szint 

Az analóg hangszalagokon levő apró mágnesezhető szemcsék csak egy meghatározott 

nagyságú elektromos jelet képesek torzításmentesen rögzíteni. A mágnesezhető szemcse 

ugyanis egy jelnagyság fölött telítettségbe kerül. Digitális hangrögzítés esetén bizonyos 

jelnagyság fölött az áramköri elemek (erősítő, AD átalakító) lesznek túlvezérelve, és okoznak 

torzítást. A még torzítást nem okozó jelnagyságot a használatban lévő hangrögzítőknél 

műszer segítségével szoktuk beállítani. Ezt a műszert, amely a rögzített hang erejét méri, 

kivezérlési műszernek vagy kivezérlés-jelzőnek hívjuk. A régebbi kivezérlési műszerek 

mutatós műszerek voltak, manapság mindjobban elterjedt a fénymutatós, vagy digitális 

műszer. Ezeken kétféle beosztást találhatunk: az egyik decibel skála, a másik százalékos 

beosztásban mutatja, hogy a felvételt hány százalékban vezéreltük ki. 

 
A műszer felső kétharmadánál helyezkedik el a „0" dB osztás, vagy a 100 %-os osztás. 

Ha a műszer mutatója, vagy a fénycsík a beosztási skálának erre a pontjára szökik fel, akkor a 

felvétel teljes egészében van kihasználva (kivezérelve). Ettől fölfelé haladva, „+" irányban, a 
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felvett hang torzítása hatványozottan növekszik. Ettől lefelé haladva, „-" irányban túl halk 

felvételt készítünk, jobban fognak hallatszani az esetleges alapzajok. 

Egyszerűbb magnetofonoknál csúcsműszereket használnak. A csúcsműszerek csak a 

teljes kivezérlés felső szakaszát mutatják. A csúcsműszer csak a 60 dB-es hangtartomány 

felső egyharmadát mutatja, vagyis -20 dB-től felfelé. 

 
Manapság már egyre ritkábban találkozunk mutatós műszerrel, a lassúsága miatt. A 

jelenleg legelterjedtebb digitális LCD-s kivezérlésmérők nagyon jól beválnak, mind az otthon 

használatos, mind a professzionális technikában, ha megfelelő felbontással rendelkeznek. 

A korszerű, számítógép monitoron megjeleníthető kivezérlés-jelzőkön beállítható, 

menüből választható az érzékenység alsó határa (-90 dB, -78 dB, -60 dB, -42 dB, -24 dB). 

Bekapcsolható rajta csúcsszint indikátor, völgyszint indikátor, néhány másodperc 

elteltével ezek frissítése is. 

Automata felvételi szint szabályzó használata kerülendő, mert összenyomja az eredeti 

hangzás dinamikáját, a halk hangokat – és vele együtt a zajokat – hangosítja, a hangos 

részeket lehalkítja. 

3.13 Frekvencia-átviteli torzítás 

Azt mutatja meg, hogy berendezésünk menynyire közvetíti azonos amplitúdóval az 

eredetileg azonos amplitúdójú, de eltérő frekvenciájú jeleket. Magyarán azt, hogy 

ugyanannyi-e a magas, a mély és közepes magasságú hang, mint eredetileg volt. A pontosan 

egyenletes átviteltől való eltérés az úgynevezett lineáris torzítás egyik fajtája, s a 

frekvenciamenettel adják meg. Ha egy készülék adatlapján azt látjuk, hogy a frekvenciamenet 

50 Hz... 16 kHz -±3 dB, akkor 50 Hz és 16 kHz között nagyjából egyenletes az átvitel. (A ±3 

dB-t a fül még nem nagyon hallja meg, egyébként azt jelenti, hogy a megadott tartományban 

az eltérés a névleges középértékhez képest legfeljebb 0,707 vagy 1,41-szeres lehet.) 
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Ha egészen precízen akarják megadni a frekvenciamenetet, akkor a mérési szint értékét 

is közlik. Túl kicsi vizsgáló jel esetén ugyanis a zaj hamisítja meg a mérést, ha meg túl nagy a 

szint, kilépünk az átviteli karakterisztika egyenes szakaszából. Ez utóbbira nagyon 

kiábrándító példa a kazettás magnók frekvenciamenete. Ezt -20 dB-es szinten adják meg, 

tehát a maximális kivezérlés tizedrészén. Ilyen kis szinten elég szépek is az adatok, nem ritka 

a 20 Hz-20 kHz-es átvitel. A maximális kivezérlésnél viszont a magnó általában csak 100 Hz-

6 kHz között visz át; nem véletlen, hogy a magas hangú beütések rondák, kásásak! 

3.14 A fázistorzítás 

Lényege, hogy a szerkezet bemenetére azonos fázisban beadott jelek a kimeneten 

fázisban eltolva jelennek meg. 

 
Noha a fázistorzítás jellemző egy-egy berendezés átviteli hibáira, nagyon ritkán adják 

meg, olyan jelentős szokott lenni. Márpedig a gyártó cégek az adatlapon nem szívesen 

szerepeltetnek csúnya számot. 

3.15 Harmonikus torzítások 

A jelenségnek az az oka, hogy az elektromos alkatrészek, átviteli görbéje nem 

tökéletesen egyenes, ezért a bemenetre adott szinusz alakú jelek a kimenetre érve némileg 

eltérnek a szinuszformától, megjelennek azok 1. 2. 3. felharmónikusai is Ha pl.: a beadott jel 
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1 kHz-es, a kimeneti jel 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz stb. frekvenciájú összetevőket is 

tartalmazni fog. 

 
A harmonikus torzítást 1 kHz-re vagy 333 Hz-re vonatkoztatva (tehát úgy, hogy ez az 

alapharmonikus), százalékban adják meg. A torzítás jele a k. Ha az adatlapon k3 = 3% 

szerepel, ez art jelenti, hogy a 3. harmonikus (1000 Hz esetén 3000 Hz) a kimenő 1 kHz-es jel 

nagyságának 3%-a. Ha a kimenő jel pl. 1 V, akkor 0,03 V, vagyis 30 mV 

kt (t = totális) vagy THD (Total Harmonic Distortion) viszont az összes harmonikusra 

vonatkozik, tehát ha kt=5%, akkor ez azt jelenti, hogy a 2., 3., 4. stb. harmonikusok 

együttesen 5%-os amplitúdóval szerepelnek a kimenő jelben. 

3.16 Az intermodulációs torzítás 

Ha a berendezés bemenetére két különböző frekvenciájú jelet adunk, akkor a kimenő jel 

úgy bontható fel, hogy a nagyobbik frekijű rezgés mellett a kisebb frekijű jel és annak 

felharmonikusai a nagyobb frekijűhöz hozzáadódva és kivonódva szerepelnek. Az 

intermodulációs torzítást szintén százalékban adják meg. Léte sokkal zavaróbb, mint a 

harmonikus torzításé. 

3.17 A tranziens (jelátmeneti) torzítás 

Gyakori az a jelforma, amely hirtelen indul el, pl., amikor megszólaltatunk egy ütős 

hangszert. A hirtelen megszólaltatás következménye, hogy az áramkör bemenetére egyszerre 

zúdul a sok információ, mely a hirtelen változó jelek alakját módosítja. Mérése, 

négyszögjellel történik. 
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Ezt a torzítást igen sok adat jellemzi a túllövés, a tetőesés, a belengés, a felfutási és a 

visszafutási idő stb. 

3.18 A környezetből összeszedett elektromos zavarok 

A 220 V-os, 50 Hz-es hálózat vezetékei sugároznak, 50 Hz-es váltakozó elektromos 

erőteret keltenek. Ha ebbe az erőtérbe csupasz vezetéket helyezünk, a vezetékben 50 Hz-es 

váltakozó feszültség keletkezik, s ez a szerkezetek bemenetére jutva erős zavart okoz. 

Hasonló zavart okozhat egy közeli rádióadó, egy elektromos kéziszerszám (pisztolyfúró) 

keltette elektromos jel is. 

3.19 Árnyékolás 

Az elektronikában árnyékolásnak azt az eljárást nevezik, amikor a zavaró erőtérbe 

kerülő eszközeinket vagy szigetelt kábeleket fémdobozzal, drótfonattal veszik körül. Az 

árnyékolást többnyire leföldelik. Az erőteret elsősorban a doboz vagy a fonat fogja 

„érdekelni", a zavarfeszültség ezekben keletkezik, nem a hasznos jelet feldolgozó vagy 

szállító részekben. 

3.20 Aszimmetrikus árnyékolás 

Ha a hasznos jelet közvetítő vezetékpár közül az egyiket az árnyékolással összekötjük, 

vagyis elektromosan leföldeljük, akkor bármilyen feszültség van a másik vezetéken, a 

bemenet érzékeny lesz rá. 
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A zavaró térben keletkezett feszültség nem különböztethető meg a hasznos jeltől. 

3.21 Szimmetrikus árnyékolás 

Elkészíthetjük áramköreinket úgy is, hogy sem a bemeneteket, sem a kimeneteket nem 

földeljük. Úgy alakítjuk a be- és kimeneteket, hogy csak a két vezeték közötti feszültség 

változására legyenek érzékenyek. Ha mindkét vezetéket a zavaró térbe helyezzük, 

mindkettőben ugyanakkora zavaró feszültség keletkezik, a két feszültség együtt változik, 

együtt „mozog". Különbségük tehát 0, a bemenetet nem zavarják. A jelet viszont beadhatjuk 

úgy, hogy a két vezeték feszültsége éppen ellentétesen változzon, tehát az egyiken akkor 

csökkenjen, amikor a másikon nő. 

 
Az egyszerűbb elektromos eszközök be- és kimenetei aszimmetrikusak, a földelt kábelt 

összekötik az árnyékolással. A drágább berendezések be- és kimenetei szimmetrikusak, az 

árnyékolás független a két jelvezetéktől. A szimmetrizáló eszköz általában transzformátor. 
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4 Mikrofonok 
A levegő mechanikai rezgéseit, nyomás, illetve sebességváltozásait alakítják elektromos 

energiává, változó feszültséggé. 

4.1 Csoportosítás 

4.1.1 Akusztikai szempontból 

Nyomásérzékeny mikrofonok, melyek membránja zárt akusztikai üreg előtt rezeg, 

ezért minden irányból egyforma érzékenyek, gömbkarakterisztikájúak. 

 
Sebességérzékeny mikrofonok, melyek membránjára mindkét oldalról hat 

hangnyomás, vagyis a két oldalán keletkező hangnyomás-különbség hatására mozog. A 

membrán a kitérési sebességgel arányos feszültséget hoz létre. 

 

4.1.2 Felépítés szerint 

4.1.2.1 Változó ellenállás elvén alapuló mikrofonok 

4.1.2.1.1 Szénmikrofonok – mára már elavultak 
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4.1.2.2 Elektrodinamikus elven alapuló mikrofonok 

4.1.2.2.1 Mozgótekercses vagy más néven dinamikus mikrofonok 

Rugalmas felfüggesztésű műanyag membránja állandó mágnessaruk előtt helyezkedik 

el. A membrán egyik oldala közvetlenül érintkezik a hangtérrel. Hátoldalára gyűrű alakú 

tekercs van rögzítve. A tekercs a mágnessaruk közé süllyed be, s ebben az állandó mágneses 

térben mozog, ha a membrán felületére jutó hanghullámok megrezegtetik. A tekercs 

végpontjairól az így indukált hangfrekvenciás váltakozó feszültség elvezethető. 

 
Tetszőleges iránykarakterisztikával gyárthatóak. Érzékenysége közepes, beszéd közben 

közel kell hozzá hajolni, viszont éppen ezért jól kiszűri a környezeti zajokat. Általában 

beépített, kisméretű illesztő-transzformátort tartalmaznak, így jelük hosszú vezetéken is 

elvezethető. Könnyűzenét játszó zenekarok elterjedt mikrofontípusa. 

A dinamikus kézimikrofon elterjedt a riporterszakmában is. Miután tudjuk, hogy az 

emberi hang a középtartományban van, riportermikrofonnak olyan frekvenciagörbével 

rendelkező mikrofontípust válasszunk, amelynél a görbe a középes frekvenciákon 

kiemelkedik, mondjuk 200 Hz és 5 kHz közötti tartományban egy ún. púp van a görbén. 

Énekhez, mármint könnyűzenei énekhez választhatunk ennél szélesebb "púpot", mondjuk 100 

Hz és 8 kHz közötti kiemelkedéssel, valamint az iránykarakterisztikája erősen nyújtott legyen. 

A dinamikus mikrofonok között is vannak speciális zenei mikrofonok, melyeknek olyan 

a kiképzése, hogy elviselik az erős hangnyomást, torzítás nélkül. Ezeket a mikrofonokat 

elsősorban rézfúvós hangszerek felvételéhez szoktuk alkalmazni. Legtöbbjük ún. csíptetős 

kivitelű, és így könnyedén a rézfúvós hangszer „szájába" lehet a csíptetővel fölszerelni. 

Ezeknek a mikrofonoknak a sávszélessége rendkívül szűk, úgyhogy nagyon meg kell 

gondolnunk, hogy mely hangszerek hangjának felvételéhez milyen típusú mikrofont 

alkalmazunk. 
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4.1.2.2.2 Szalagmikrofon – ritkán használt 

4.1.2.3 Elektromágneses elven alapuló mikrofonok 

4.1.2.3.1 Állótekercses mikrofon- mára már elavult 

4.1.2.4 Elekrtosztatika elvén alapuló mikrofonok 

4.1.2.4.1 Kondenzátormikrofon 

Ez ma a legjobb minőséget adó hangátalakító, melyet beszerzési ára is mutat. Felépítése 

alapján egy olyan levegő dielektromú kondenzátorhoz hasonlítható, amelynek egyik 

fegyverzete rögzített, tömör, a másik pedig könnyű, mozgatható. E kondenzátor két 

fegyverzete közötti távolságot a könnyű, mozgatható fegyverzetre jutó hanghullámok rezgései 

folyamatosan változtatják. E rezgések hatására változik a két fegyverzet közötti kapacitás is. 

A membrán, vagyis a mozgó fegyverzet a felületén fémmel bevont műanyag hártya, melynek 

vastagsága 0,3 µm-0,5 µm, felülete 3 cm2-5 cm2 . Minél nagyobb felületű a hártya, annál jobb 

a mélyhangátvitel. Az így kialakított kondenzátort egy MΩ nagyságrendű ellenálláson 

keresztül 10V--48 V feszültségre töltik fel egyenáramú fantomtápról. Ha a membránfelületre 

hangrezgés jut, megváltozik a két fegyverzet távolsága, s ezzel együtt változik kapacitásuk is. 

A töltéskiegyenlítés hatására áram folyik keresztül az ellenálláson, ami a kimeneti kapcsokról 

hangfrekvenciás váltakozó feszültségként elvezethető. 

 
A mikrofon háza tartalmaz egy illesztő-transzformátort, és egy előerősítőt is, így jele 

hosszú vezetéken is elvezethető. Ebből adódóan a hangrögzítő berendezésnek vagy 

keverőpultnak olyan kivitelűnek kell lennie, hogy állandó feszültséget szolgáltasson a 

kondenzátormikrofon számára. Ez a feszültség egyes típusoknál 10 V, de a jelenleg 

legelterjedtebb mikrofonok 48 V-tal működnek. Ezt a feszültséget fantomfeszültségnek 

hívjuk. Ha ilyen mikrofont szeretnénk használni, és még nem vásároltunk hangrögzítő-, vagy 

keverőpultot, kérdezzünk rá, hogy a berendezés tud-e fantomfeszültséget szolgáltatni 
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kondenzátormikrofon számára. Ezek a kondenzátormikrofonok 2-3 mA áramot vesznek fel, 

úgyhogy igazából nem terhelik a hozzájuk kapcsolódó berendezés áramellátását. 

A kondenzátormikrofonok rendkívül érzékeny, széles sávú, sokoldalú mikrofonok. A 

stúdiótechnikában leginkább csak ezeket a mikrofonokat használják mind dialóg-, mind 

zenefelvételekre. Ezek a mikrofonok borzasztó érzékenyek - ez egyik nagy hátrányuk is - a 

külső, mechanikai hatásra, „zajmentes" felfüggesztésük nagyon bonyolult. Kézben tartásra 

azért nem ajánlatosak, mert érzékenységük miatt a legkisebb kézmozdulatra is erős dübörgést 

okoznak a hangfelvételen. Másik hátrányuk, hogy a beépített nagyon vékony fólia-membrán, 

valamint a speciális mikrofonerősítő érzékeny a levegő páratartalmára, vagyis a nedvességre, 

a hirtelen hőmérsékletváltozásra, és a legkisebb ütődéstől is tönkremehet. Éppen ezért a 

gyárak külön jelzik, hogy mikrofonjukat kimondottan stúdiófelvételhez készítették.  

A kondenzátormikrofonok karakterisztikája hasonló a dinamikus mikrofonokéhoz. 

Egyes típusoknál egy mikrofonházba több membránt, vagyis tulajdonképpen több mikrofont 

helyeznek el. Ezek egy külső karakterisztika kapcsolóval különböző variációkban 

kapcsolhatók, így ugyanaz a kondenzátormikrofon lehet gömb-, nyolcas-, vagy vese-

karakterisztikájú. Ez a változtatás sokszor a mikrofon szétszerelésével, és benne műanyag 

betétek cseréjével oldható meg (AKG C 1000). Bizonyos mikrofonok átkapcsolhatók 

mikrofonkábelen keresztül is a keverőpultról.  

Sokszor a membrán a mikrofon testével párhuzamosan helyezkedik el, így ezek a 

mikrofonok nem szemből, hanem oldalról érzékenyek a hangnyomásra (AKG C 2000). Ez 

egyértelműen kiderül, ha figyeljük a jelzéseket a mikrofon oldalán, illetve ha fény felé tartva 

átnézünk a védőrácsozatán.  

4.1.2.4.2 Elektretmikrofon 

A hagyományos kondenzátormikrofon módosított változata. A mikrofon membránja 

úgynevezett elektret-rétegből készül, ami nem más, mint vékony szigetelőfólia, aminek 

kétoldali felületén egymással ellentétes polaritású töltés van felhalmozva. Ezt az elektretfóliát 

úgy készítik, hogy a szigetelőanyagot felmelegítve elektromos erőtérbe helyezik, ahol 

molekulái polarizálódnak. A szigetelőfóliát ebben az elektromos térben hagyják kihűlni, így a 

polarizált töltés rögzítődik. Az elektretfólia egyik külső felületére vékony fémréteget 

gőzölögtetnek, s ez képezi a kondenzátor egyik fegyverzetét. A másik fegyverzet rögzített, 

merev fémtest, amelyhez az elektretfólia szigetelőoldalával hozzásimul. A fólia és a fémtest 

között mikrométer nagyságú légrés van, a merev fegyverzetet apró furatokkal perforálják.  
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Az elektret mikrofonokat különféle kivitelben készítik. Ha lecsökkentik a membrán 

méretét, a mikrofon kevésbé lesz érzékeny a mély hangokra, s csak ~100 Hz fölött biztosít 

lineáris átvitelt. Főként hordozható diktafonokba, kisebb asztali mikrofonházakba, ruhára 

csíptethető eszközökbe, mobiltelefonokba, számítógéphez kapcsolható egységekbe építik be. 

4.1.2.5 Piezoelektromos elven alapuló mikrofonok 

4.1.2.5.1 Kristály – mára már elavultak 

4.1.3 Irány-karakterisztikák szerint 

4.1.3.1 Egyszerű karakterisztikák 

4.1.3.1.1 Gömbkarakterisztikájú mikrofonok 

Akusztikai szempontból nyomásmikrofonok. A gömbkarakterisztikát ritkán használjuk, 

de az a tulajdonsága, hogy a tér minden irányából összeszedi a hangjeleket jól kihasználható 

pl.: egy asztalnál ülő társaság beszélgetésénél, ahol a mikrofont egy kis állványra, az asztal 

közepére helyezzük. Ha a műsorvezetőt le akarjuk választani a társaságról, kezébe adunk egy 

irányérzékeny, vese karakterisztikájú dinamikus mikrofont. Szintén gömb karakterisztikájú 

mikrofont használunk kisebb zenekarok felvételénél egy jó akusztikájú teremben. Ebben az 

esetben a zenekar néhány tagját ültetjük a gömbkarakterisztikájú mikrofon köré. Ennek a 

megoldásnak a sajátossága, a sokmikrofonos megoldáshoz képest, hogy a hangszerek 

egymáshoz való arányát az egyetlenegy mikrofon miatt nem a hangmérnök dönti el, hanem a 

zenekar. Az összhangzás utólagos változtatására nincs lehetőség. 

4.1.3.1.2 Nyolcas-karakterisztikájú mikrofonok. 

Akusztikai szempontból sebességmikrofonok. Főleg a sztereó hangfelvételeknél 

használják őket. 

4.1.3.2 Összetett karakterisztikák 

4.1.3.2.1 Vese, vagy más néven kardioid karakterisztikájú mikrofonok 

Főleg egy irányból érzékenyek a hangsebesség-változásokra, a többi irányból aránylag 

érzéketlenek. Ez a tulajdonságuk jól kiszűri felvétel közben a külső zajokat. A kéz rezgéseire 

kevésbé érzékeny, ezért riportermikrofonnak kiváló. A gyártók a mikrofon mellé adott 

műszaki leírásban, vagy rajzban közlik az iránykarakterisztikát, és azt, hogy ez az 
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iránykarakterisztika milyen frekvenciákra érvényes. Tudjuk, hogy a mély hangok terjednek a 

legkönnyebben, tehát olyan karakteresztikát mutató diagramot kell keresni, ahol a mély hang 

görbéje a leginkább megközelíti a vese vagy a megnyújtott vese rajzát. Sok gyártó készít 

kimondottan dialógus felvételre mikrofont. Az iránykarakterisztikán kívül a gyártó cégek 

minden esetben mellékelnek egy frekvenciamenetet ábrázoló rajzot is. Erről a rajzról 

megtudjuk, hogy milyen célra fejlesztették ki a mikrofont. 

4.1.3.2.2 Szupervese karakterisztikájú mikrofonok 

Kimondottan dinamikus énekmikrofonok színpadi fellépéshez. Ezek a mikrofonok ún. 

nyújtott vese-karakterisztikával készülnek, hogy a színpadon, vagy előadótermekben 

elhelyezett hangszórókból visszajövő hangteret "lezárják", csökkentve az összegerjedés 

lehetőségét. 

4.1.3.2.3 Buzogány, vagy más néven puskamikrofonok 

Dinamikus mikrofonokat készítenek ún. puskamikrofon kivitelben is. Ezeknek inkább 

csak a hosszú csőre emlékeztető formájuk hasonlít a puskára, közel sem lehet olyan pontosan 

célozni vele a hangra, mint ahogy azt a neve után gondolnánk. Iránykarakterisztikájuk szivar 

formára emlékeztet. Erősen egy irányból veszik a hangot, elsősorban arra használjuk, hogy 

egy bizonyos hangforrást kiemeljünk a környezetéből. Egy irányba való érzékenysége sokszor 

nagyobb hátrányt jelent, mint előnyt. Igazán jól használni külső felvételeknél lehet, ahol kevés 

a hangvisszaverő felület, például madárhangok felvételéhez erdőben. 
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4.2 Mikrofonok főbb paraméterei 

4.2.1 AKG D 880 S dinamikus mikrofon 

Iránykarakterisztika: szuper vese 

Érzékenység 1000 Hz-en: 2,2 mV / Pa (–53 dBV / Pa) 

Frekvencia-átvitel: 60Hz -- 20000 Hz ± 3 dB 

Elektromos impedancia 1000 Hz-en: ≤600 Ω 

Dinamika tartomány: 100 dB 

Jel / zaj viszony 64 dB 

140 dBSPL hangosságnál 1 % torzítás mérhető 

Csatlakozó: 3-érintkezős XLR  

 

4.2.2 AKG C 2000 B kondenzátormikrofon 

Iránykarakterisztika: vese 

Érzékenység 1000 Hz: 20 mV / Pa (-34 dBV / Pa) 

Frekvencia-átvitel: 30Hz -- 20000 Hz ± 3 dB 

Elektromos impedancia 1000 Hz-en: ≤200 Ω 
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Dinamika tartomány: 120 dB 

Jel / zaj viszony 74 dB 

140 dBSPL hangosságnál 0.5% torzítás mérhető 

Csatlakozó: 3-érintkezős XLR  

Mélyvágó szűrő: 500 Hz alatt 6 dB / oktáv, kapcsolhatóan 

Érzékenység csökkentés: -10 dB, kapcsolhatóan 

Tápellátás: 9 V-tól 52 V-ig fantomtáp 

Áramfelvétel: ≤ 2 mA 

 
 

4.2.3 Sony ECM-MS 907 sztereo mikrofon 

Típus kétszerezett vese karakterisztikájú sztereo elektret mikrofon 

Irányultsága 90 fok vagy 120 fok kapcsolhatóan 

Érzékenység 1000 Hz-en: 2 mV / Pa (-56 dBV / Pa) 

Kimeneti impedancia: 1000 Ω  

Frekvencia-átvitel: 100Hz - 15000Hz ± 3 dB 

Maximális bemeneti hangnyomás: 110 dB SPL 
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Dinamikatartomány: 80dB 

Kábel, csatlakozó: 1,5 m aszimmetrikus árnyékolt, sztereó 3,5 mm-es mini jack 

Fantomtáp: 1,5 V beépített AA elemről (100 üzemóra) 

Sztereo tér leképzése: M-S 

4.3 Vezetékkapacitás 

Egy vezetékpár két ere között adott mértékű kapacitás van, ami a vezeték hosszával 

arányosan nő. Ennek hatása abban nyilvánul meg, hogy a közvetített hangképben erősen vágja 

a magas hangokat. Ez ellen a mikrofon kimeneti ellenállásának csökkentésével, illetve 

speciális vezetékek használatával védekezhetünk. 

4.4 Mikrofonok csatlakozói 

A legelterjedtebb csatlakozó az XLR mono szimmetrikus bekötéssel. Az 1-es pontjára 

az árnyékolást, a 2-es pontjára a melegpontot, a 3-as pontjára a hidegpontot kell forrasztani. 

Így akár több tíz méteres kábelen is zavarmentesen vihető el a jel. Aszimmetrikus bekötésnél 

az 1-es és a 3-as pontokat össze kell forrasztani, de ez a bekötés sok zajt szed össze a 

környezetből. 

 
 

Sztereó 6,3 mm-es Jack (1/4” TRS) csatlakozó is beköthető mono mikrofonhoz 

szimmertrikusan az alábbi ábra szerint. 

 
 

Mono 6,3 mm-es Jack (1/4” TS) csatlakozó csak mono mikrofon aszimmertikus 

bekötését teszi lehetővé. 
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Alkalmas a sztereó 6,3 mm-es Jack (1/4” TRS) csatlakozó sztereo mikrofon 

aszimmetrikus bekötésére is, bár ebben a kategóriában általában a kisebb 3,5 mm-es Jack 

csatlakozót használják. 

 

4.5 Mikrofonok rögzítése 

Dinamikus mikrofonokat általában mikrofonállványon közvetlenül a szorítósínbe dugva 

használjuk. 

  
A stúdiókba szánt kondenzátormikrofonok rugalmas felfüggesztést igényelnek a 

rázkódás ellen. 
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A szélvédő és a pop-szűrő azt a célt szolgálja, hogy a belefújás, "beleköpködés" ne 

hallatsszon durranásszerűen. 
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5 Sztereo hangközvetítés 

Önként adódott a két fül-két hangcsatorna analógia. A térhatású hangközvetítés - 

kétszeres átlagköltséggel - az egycsatornás hangközvetítés duplázásával megoldhatónak tűnt. 

Valóban, térhatás keletkezik, de csak megfelelő, szigorú követelmények betartása esetén. A 

fül számára ugyanis mindegy, hogy az elhangzott hangjelenség fáziskésése a szabad térben, 

vagy az erősítő belsejében jött létre; az agy iránybecslést végez. Ha az erősítőben vagy egyéb, 

az elektroakusztikai átviteli lánc részét képező egység belsejében nagy fázis- és amplitúdó-

hibák keletkeznek és ezek a két oldal szempontjából aszimmetrikusak is, az irányérzékelés 

lehetetlenné, vagy nehézzé, hibássá válik. Sztereo berendezések esetén tehát az átviteli lánccal 

szemben fokozott (és szimmetriára is értelmezett) követelményeket kell támasztanunk. 

5.1 Sztereo hangfelvétel 

A sztereo kísérletek elején egyszerűen két mikrofont állítottak fel a produkció 

elhangzásának helyén, majd ezt a két (A és B) mikrofonjelet továbbítva, felerősítve két 

hangszórón sugározták le. Kiderült, hogy ez a módszer számos vonatkozásban tökéletlen, pl. 

nem kompatibilis a monofonikus közvetítéssel, a térérzékelés durva hibákkal terhelt stb. Ezért 

ez, az ún. A-B sztereofonia nem terjedt el. 

 
A hanglemez és a rádióközvetítések technikája azonban megkövetelte a teljes 

kompatibilitást (nem volt mindenkinek sztereo berendezése), így módosult a felvételi, 

közvetítési technika. Az egymástól távol elhelyezett két (A és B) mikrofon helyett két erősen 

aszimmetrikus, vese alakú karakterisztikájú mikrofont alkalmaztak, közvetlenül egymás fölé 

szerelve, miközben legnagyobb érzékenységük irányai egymással 90-°fokot zártak be. A két 

mikrofon (X és Y) jelét összegezve a monofonikus felvétellel egyenértékű (kompatibilis) jelet 

kapunk. A két mikrofon jelének különbségét képezve viszont az irányérzékelésre alkalmas 
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információt nyerhetünk. Az összegjel (jele: M) teljes értékű mono jel. Ha biztosítjuk, hogy 

hanglemezről, rádióműsorból ez sztereo hanganyag esetén is elválasztható legyen, eleget 

tettünk a kompatibilitás követelményeinek. 

Ugyanekkor természetesen (más módszerrel) hozzájuthatunk a különbségi (jele :S) 

jelhez is, majd egyszerű matematikai művelet segítségével visszanyerhetjük az eredeti X és Y, 

vagyis a jobb és bal oldali információt hordozó jelet. Ezt a gyakorlatban egyszerű elektromos 

hálózattal, mátrixáramkörrel el lehet végezni. 

 
Lehetőség van az M S jelek közvetlen képzésére is két különböző karakterisztikájú 

mikrofon segítségével (vese és nyolcas alakú mikrofonokkal). A jelenlegi URH sztereo 

műsorszórás és a sztereo hanglemez főleg ez utóbbi technikával készül.  

 

5.2 Sztereo hangmagnó 

A sztereo műsor felvétele és lejátszása analóg orsós, vagy kazettás hangmagnó esetében 

egyszerű: a korábbi felvételi sávot megfelezték a szalagon és az X-Y rendszerben rögzítették 

az anyagot. A két jel összegezése szükség esetén monofónikussá akár a lejátszófejben, akár az 

erősítőben lehetséges. 
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5.3 Sztereo mikrobarázdás hanglemez 

Hanglemez esetében a korábbi oldalirányú (a lemez síkjában történő) vágást felváltotta 

egy 45-fokos rendszer, ahol az X és Y információt a lemez síkjára ±45°-ban, de egymásra 90-

fokos szögben rögzítik. Lejátszáskor a mono tű csak az eddigi oldalirányú komponenseket 

érzékeli, de ez megegyezik az M jellel. A sztereo fej viszont mindkét jelet képes letapogatni, 

mivel nem csupán a vízszintes összetevőkre érzékeny, hanem a mélységi komponensekre is. 

 

5.4 Sztereo rádióadás 

A sztereo rádiós műsorszórás minőségi és sávszélességi okokból az URH FM 

adásrendszerben valósult meg. A kompatibilis alapsávi összegjel (M) a mono üzemben 

kialakult jellemzőket biztosítja a kizárólag mono készülékekkel rendelkezők számára. 

A különbségi S jellel előbb egy ún. segédhordozót (38 kHz) amplitúdómodulálnak, 

majd az így előállított AM jellel az adó vivőjét 45 %-ban frekvenciamodulálják. A vevő oldali 

S jel dekódolásához egy 19 kHz-es ún. pilotjelet is tartalmaz az adás. A vevő oldalon a 

sztereo dekóder a pilotjel segítségével regenerálja az S információ segédvivőjét, ennek 

ütemében kapcsolgatja az M és S információt, így alacsony bonyolultságú eszközzel 

dekódolható az X és Y információ. 

 36



 

6 Egy analóg hangkeverő bemutatása 
UB1204-PRO keverő 
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Mikrofon bemenetek: MIC 

Mind a négy mono mikrofon bemeneti csatorna szimmetrikus XLR csatlakozóval 

rendelkezik. Ezek 48 V fantomtápot tudnak szolgáltatni a kondenzátormikrofonok számára, 

ha azt a keverő hátlapján bekapcsoljuk. A fantomtáp bekapcsolása előtt némítsuk a keverőt a 

MAIN MIX segítségével! A bemenetek frekvencia-átvitele 10 Hz-150 kHz (-1dB), erősítési 

tartománya +10 dB és +60 dB közötti, a maximális bemeneti szint, ami még nem okoz 

0,005%-nál nagyobb THD+N torzítást +12 dBu. Bemeneti impedanciája 2,6 kΩ, jel-zaj 

viszonya 110 dB. 

Vonal szintű mono bemenetek: LINE IN 

A négy mono mikrofon bemenet használható 6,3-as sztereo jack csatlakozó segítségével 

szimmetrikus vonal szintű bemenetnek is. Aszimmetrikus kimenettel rendelkező egységek is 

csatlakoztathatók ezekre a bemenetekre 6,3-as mono jack csatlakozó segítségével. Egy időben 

azonban vagy a mikrofon bemenet, vagy a vonal szintű bemenet használható, a kettő együtt 

nem. A bemenetek frekvencia-átvitele 10 Hz-90 kHz (-1dB), erősítési tartománya -10 dB és 

+40 dB közötti, a maximális bemeneti szint, ami még nem okoz 0,005%-nál nagyobb THD+N 

torzítást +30 dBu. Bemeneti impedanciája 20 kΩ szimmetrikus, 10 kΩ aszimmetrikus 

bekötésnél, jel-zaj viszonya 110 dB. 

Mélyvágó szűrő: LO CUT 

A négy bemeneten bekapcsolható egy 75 Hz alatti jeleket 18 dB /oktáv meredekséggel 

vágó szűrő, amellyel csillapíthatók a mikrofonból érkező mély dübörgések. 

Bemeneti előerősítés: GAIN 

Itt állítható be a csatlakoztatott eszközökhöz illeszkedő megfelelő előerősítés 

mikrofonnál. Ezt az értéket addig szabad csak növelni, hogy a csatornakeverő melletti PEAK 

túlvezérlést jelző LED ki ne villanjon. 

Hangszínszabályzó egység: EQ 

Az összes mono bemeneti csatorna 3 sávos hangszínszabályzóval van ellátva.  

Magas HI: 12 kHz-en ±15 dB 

Közép MID: 2,5 kHz-en±15 dB 

Mély LO: 80 Hz-en ±15 dB 

Egyéb kimenetek: AUX 

A csatornakeverő előtti kimenet: MON PRE  
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Az AUX SEND 1 kimenetre keveri rá a bemeneti jelet, megkerülve saját 

csatornakeverőjét. Az összes MON PRE kimenet mono, és maximum 15 dB-es erősítésre 

képes. 

A csatornakeverő utáni kimenet: FX POST  

Az AUX SEND 2 kimenetre keveri rá a bemeneti jelet, áteresztve saját 

csatornakeverőjén. Az összes FX POST kimenet mono, és maximum 15 dB-es erősítésre képes. 

Panoráma szabályzó: PAN 

A panoráma szabályzó potenciométer állása határozza meg a csatornajel pozícióját a 

sztereo-képen belül. A jel mindig állandó szinten marad a sztereo panoráma pozíciójától 

függetlenül. 

Némítás és jelátirányítás: MUTE/ALT 3-4 

A gombot lenyomva a csatorna jele némítódik a MAIN MIX főkimeneten, ugyanakkor 

megjelenik a SUBMIX / ALT 3-4 kimeneten. Ezt egy sárga MUTE feliratú LED is jelzi 

csatornánként. 

Csatornakeverő: FADER 

Meghatározza a csatorna hangerejét -89 dB és +10 dB között a főkimeneten (MAIN 

MIX), vagy az alkimeneten (SUBMIX). 

Sztereo csatornabemenetek: LINE 5/6 és LINE 7/8 

A keverő rendelkezik két vonal szintű szimmetrikus 6,3 jack kialakítású sztereo 

bemenettel is. Ha csak az „L” jelű csatlakozót használjuk, akkor a csatorna mono 

üzemmódban működik. Mindkét bemenet esetén használhatók aszimmetrikus 6,3-as jack 

csatlakozók is. 

Bemeneti szintválasztó: LEVEL 

A szintillesztéshez a sztereo bemenetek LEVEL kapcsolóval vannak ellátva a +4dBu és 

a -10dBu szintek közötti választáshoz. -10dBu esetén (házi felvételi szint) a bemenet 

érzékenyebb, mint +4dBu (stúdiószint) esetén.  

Sztereo hangszínszabályzó: EQ 

Mindenben megegyezik a mono csatornák szabályzásával, de a bal és a jobb oldalt 

egyszerre szabályozza. 

Sztereo egyéb kimenetek: AUX 

A sztereo csatornák AUX kimenetei azonos módon működnek, mint a mono csatornáké. 

Mivel az AUX kimenetek mono kimenetek, a sztereo csatornákról jövő jeleket először a 

keverő mono jelekké összegzi. 

Balansz szabályzó: BAL 
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Ez határozza meg a bal és a jobb csatorna bemeneti jeleinek egymáshoz viszonyított 

szintjét, mielőtt még a főkimenetre jutnának. 

Egyéb kimenetek fő szabályzói: AUX SENDS 

Az AUX SEND 1 és az AUX SEND 2 kimenetek elsősorban külső effekt-

generátoroknak szolgáltathatnak jelet, de bármely más egységhez is küldhetnek kevert mono 

jelet. 

A csatornakeverő előtti kimenetek fő szabályzója: MON 

Az AUX SEND 1 kimenetre összegzi és keveri rá az összes MON PRE csatornajelet. 

Mono, és maximum 15 dB-es erősítésre képes. 

A csatornakeverő utáni kimenetek fő szabályzója: FX 

Az AUX SEND 2 kimenetre összegzi és keveri rá az összes FX POST csatornajelet. 

Mono, és maximum 15 dB-es erősítésre képes. 

Egyéb sztereo bemeneti csatlakozók: STEREO AUX RETURNS 

A STEREO AUX RETURNS 1 és a STEREO AUX RETURNS 2 bemenetek 

elsősorban visszatérési pontként szolgálnak külső effekt-generátorokból érkező jeleknek, de 

bármely hangtechnikai egység jelét is fogadhatják. Ha csak a bal csatlakozót használjuk, az 

AUX RETURN automatikusan mono módban működik.  

Potenciométer: STEREO AUX RETURNS 1  

A STEREO AUX RETURNS 1 bemenet erősítését állíthatjuk be -∞ és +20 dB között. 

Potenciométer: A STEREO AUX RETURNS MON 

Speciális effektezési feladatokra fenntartva. 

Potenciométer: STEREO AUX RETURNS 2  

A STEREO AUX RETURNS 2 bemenet erősítését állíthatjuk be -∞ és +20 dB között. 

Kapcsoló: MAIN MIX / ALT 3/ 4 

Ezzel a kapcsolóval választhatjuk ki, hogy a STEREO AUX RETURNS 2 bemenet jele 

a MAIN MIX vagy a SUBMIX kimenetre kerüljön. 

Sztereo magnetofon bemenet: TAPE INPUT 

Sztereo RCA aszimmetrikus csatlakozópár, melyre bármely vonalszintű jelet kibocsátó 

forrás csatlakoztatható. 

Sztereo magnetofon kimenet: TAPE OUTPUT 

Sztereo RCA aszimmetrikus csatlakozópár, amely a MAIN OUT kimenettel 

párhuzamosan van kötve, szintje a MAIN MIX potenciométerrel szabályozható. 

Forrásválasztó: SOURCE 

TAPE 
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A TAPE kapcsolóval küldhető el a jel a TAPE IN bemenetről a szintmérőhöz, a 

CONTROL ROOM OUT kimenethez és a PHONES csatlakozóhoz. 

ALT 3-4 

Az ALT 3-4 kapcsolóval küldhető el a jel az ALT 3-4 buszról a szintmérőhöz, a 

CONTROL ROOM OUT kimenethez és a PHONES csatlakozóhoz. 

MAIN MIX 

A MAIN MIX kapcsolóval küldhető el a jel a MAIN MIX buszról a szintmérőhöz, a 

CONTROL ROOM OUT kimenethez és a PHONES csatlakozóhoz. 

Potenciométer: CONTROL & PHONES 

Itt állíthatjuk be a CONTROL ROOM kimenet és a PHONES kimenet szintjét. 

Kapcsoló: TAPE TO MAN 

Bekapcsolásakor a TAPE IN jele rákerül a MAIN MIX csatornára. A gerjedés 

elkerülése végett ugyanakkor leválasztja a TAPE OUT kimenetet a MAIN MIX csatornáról. 

Kék színű POWER LED 

A bekapcsolás állapotát jelzi vissza. A keverőt bekapcsolni a készülék hátlapján 

elhelyezett kapcsolóval lehet. 

Piros színű +48V LED 

A fantomtáp bekapcsolt állapotát jelzi vissza. A kondenzátor mikrofonokhoz szükséges 

feszültséget bekapcsolni a készülék hátlapján elhelyezett kapcsolóval lehet. 

Sztereo LED kivezérlés-mérő 

Lejátszás és felvétel esetén 0dB értéket kell beállítani. A túlvezérlés kellemetlen 

torzításokat okoz. 

Potenciométer: ALT 3-4 SUBMIX 

A készülék hátoldalán lévő 3 és 4jelű aszimmetrikus 6,3 jack ALT 3-4 OUTPUTS 

kimeneti szintjét állítja. Ide azoknak a csatornáknak a jelei kerülnek, amiknél lenyomtuk a 

MUTE / ALT 3-4 kapcsolókat. 

Potenciométer: MAIN MIX 

A készülék hátoldalán lévő két darab - L és R - szimmetrikus XLR csatlakozó kimeneti 

szintjét állítja. (+4dBu névleges szint). Ez a keverő fő kimenete, de a TAPE OUT RCA 

kimeneteken is ez a jel jelenik meg, de aszimmetrikusan. 
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7 A korszerű hangcsipek, hangkártyák fő jellemzői 

7.1 AC’97 

Az AC’97 az Intel cég ajánlása a számítógépekbe épített integrált hangcsipek és 

hangkártyák minimális követelményeire. Természetesen a nagy hangkártya gyártó cégek 

ennél jobb paraméterekkel rendelkező, és funkcionálisan többet tudó csipeket, illetve 

hangkártyákat igyekeznek gyártani. A teljesség igénye nélkül néhány paraméter: 

Funkció Követelmény 

Rendszerbusz PCI 2.1 kompatibilis 

Mintavételi frekvenciák  8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48 KHz 

Csatornák Két mono vagy egy sztereó 

Üzemmód Full duplex üzemmód 48 kHz-en (függetlenül a mintavételi frekvenciától és a 
csatornától) 

Hardveres Sound Blaster kompatibilitás 

Sound Blaster-kompatibilis I/O és mixer címek 
FM-szintézis  
MPU-40l kompatibilis MIDI Port 
Játék port 

Hullámtáblás szintézis MIDI-szintézis minimum 512 KB hangminta-tárral 

Mintavételezés 16 bites sztereó visszajátszás és rögzítés (DAC) 48 kHz-en 
MIC IN: nagy impedanciás electret és dinamikus mono mikrofonbemenet támogatása. 
Választható mono mikrofon szintű bemenet 20 dB erősítéssel és hozzáadott 20 dB-es 
programozható bemeneti szintszabályozóval 
LINE IN: sztereó vonalszintű bemenet, maximum 2 VRMS

CD IN: belső sztereó vonalszintű bemenet, maximum 2 VRMS

PHONE IN: belső hangmodem csatlakozás (opcionális) 

Audio bemenetek 
 

AUX IN: belső sztereó vonalszintű bemenet, maximum 2 VRMS (további belső audió 
összeköttetések támogatása) 
LINE OUT: sztereó minimum 1 VRMS vonalszintű kimenet. 

Hangszórókimenet: sztereó vonalszintű kimenet vagy erősített kimenet >1 W/4 ohm 
(rendszeren belüli erősítés nem preferált) (opcionális) 
MONO OUT: belső hangmodem csatlakoztatására (opcionális) 

Audio kimenetek 

S/PDIF digitális kimenet (opcionális) 
Funkció Követelmény 

-3 dB-es frekvenciaválasz határok (analóg és digitális) 
8,0 kHz 20 Hz-3,2 kHz 
11,025 kHz 20 Hz-4,4 kHz 
22,05 kHz 20 Hz-8,8 kHz 
44.1 kHz 20 Hz-17,6 kHz 
48,0 kHz 20 Hz-19,2 kHz 

Frekvencia-átvitel 

analóg átvitel 20 Hz-20 kHz 

Jel/zaj viszony 44,1 kHz vagy 48 kHz rögzítés esetén> 75 dB 
Jel/zaj viszony 44,1 kHz vagy 48 kHz lejátszás esetén> 85 dB Jel/zaj viszony 
Jel/zaj viszony CD, LINE_IN bemenetek esetén >85 dB 

THD + N rögzítésnél <0,1 % Teljes harmonikus torzítás és zaj (THD+N) 
THD + N lejátszásnál <0,02% 

Maximális bemeneti feszültség <2 VRMS

Maximális kimeneti feszültség > 1 V RMS

Csatornák közötti áthallás > 65 dB 
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7.2 High Definition Audio 

Az Intel 2004-ben hozta nyilvánosságra a korábban Azalia néven ismert audioszabvány 

véglegesített elnevezését Intel High Definition Audio néven. 

Az Intel szerint a High Definition Audio akár 192 kHz-es mintavételezésű és 32 bites 

felbontású 7.1 csatornás hangzást is támogat, jobb minőségű felvételre képes és rugalmas 

konfigurációt biztosít az audioeszközök számára. Támogatja a sztereó jelforrásból 7.1 

csatornás hangzást előállító Dolby Pro Logic IIx technológiát. Az ingyenesen licencelhető 

specifikáció rövidesen leváltja a jelenleg elterjedt AC'97 integrált megoldásokat. További új 

tulajdonságai: 

• Támogatja a DVD-Audio, az SACD formátumok lejátszását 

• Támogatja a Dolby 5.1/6.1/7.1 rendszereket 

• THX minősítése van 

• Támogatja a multicsatornás áramló hangfájlokat a játékokban és a kommunikációban. 

• Szoftveres úton szabadon konfigurálhatók a Jack csatlakozók funkciói. 

8 A Sony-Philips digitális interfész (S/P DIF) 
A digitális audió terén az első lépés a CD-lejátszók megjelenése volt a korai nyolcvanas 

években. Kezdetben a digitális jel a CD lejátszó készüléken belül elhelyezett D/A-konverteren 

keresztül került az audió rendszerbe. Az új tendencia célja azonban az, hogy minél tovább 

tároljuk digitálisan az információt a rendszerben, mert ez az egyetlen módja annak, hogy a jel 

minősége ne változzon. 

Ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, a különböző eszközöknek digitális jelekkel kell 

kommunikálniuk a rendszerben. Ennek fényében született meg az S/P DIF szabvány. 

8.1 A standard S/P DIF digitális audió interfész jellemzői 

Mintavételezési frekvenciák: 32 kHz, 44,1 kHz ,48 kHz 96 kHz, 192 kHz 

Bitmélységek: 16 bit, 24 bit 

Átvitt audió jel: sztereó, vagy sokcsatornás bitstream (MPEG, AC-3 DOLBY 

DIGITAL, DTS …) 
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Kódolás: BMC (Biphase Mark Code) kétfázisú jelkódolás, ami a fázismoduláció egy 

fajtája. Ebben a rendszerben két null átmenet jelenti a logikai egyet, míg az egy null átmenet a 

logikai nullát. 

Feszültségszint: V= 0,4 Vpp-1 Vpp

Megjegyzés: Sok modern CD-ROM és néhány hangkártya rendelkezik HDR-2 jelű két 

tüskés csatlakozóval és ezt is S/PDIF interfésznek hívják Szerencsétlen módon az itt kijövő 

elektromos jel nem tökéletesen azonos a specifikációban leírtakkal. Az adatformátum azonos, 

azonban a jel 5 Vpp TTL szintű a normál 1 Vpp helyett. A kimeneti szintnek kiválaszthatónak 

kell lennie ahhoz, hogy összekapcsolható legyen más szabványos digitális eszközzel, 

különben túlvezérlés és torzítás lép fel. Ha nincs választási lehetőség, speciális elektronikát 

kell építeni ahhoz, hogy az ilyen eszköz illeszkedjen a normál S/PDIF eszközök által elvárt 

jelekkel. 

8.2 Kábelezés, csatlakozók 

Az S/P DIF jelek továbbítására leggyakrabban aszimmetrikus koaxiális 75 Ω 

hullámellenállású kábelt és RCA csatlakozót használunk. Az RCA csatlakozó szabványos 

színjelölése narancssárga. Az S/PDIF-nek van egy optikai verziója is, ez a TOS Link. Az 

átviteli média 1 mm átmérőjű műanyag szál és az átvitel látható fénnyel történik (vörös LED). 

Az optikai jeleknek pontosan ugyanolyan formátumuk van, mint az elektromos S/PDIF-

jeleknek, csupán fényjelekké vannak konvertálva. A hangkártyák vagy TOS Link optikai 

csatlakozóval, vagy 3,5 mm-es mini JACK csatlakozóval rendelkeznek. 
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9 Az analóg hang digitális leképezése 
A legnépszerűbb és legelterjedtebb hanghordozó, a CD minőségét (16 bit, 44,1 kHz) a 

manapság piacra kerülő hangkártyák kivétel nélkül elérik, sőt felülmúlják - gyakori, hogy 24 

bites, 96 kHz-es mintavételezési frekvenciájú hangok kezelésére is képesek. Hogy megértsük, 

mit takarnak és miért fontosak ezek a számok, ismerkedjünk meg a digitalizálás folyamatával! 

Felvételkor a hang hatására a hagyományos mikrofonban levő membrán rezegni kezd, 

és mozgásával feszültséget indukál. A feszültség-változás már könnyen kezelhető, ez képezi 

alapját az analóg hangrögzítésnek és -visszaadásnak, a műsorszórásnak stb., de ez még analóg 

jel. A számítógép azonban csak digitális jeleket tud kezelni. Először tehát a jelet át kell 

alakítani digitálissá. Ezt az analóg-digitális átalakító, az A/D konverter végzi. 

Az analóg jel folytonos, az átalakító azonban csak adott pillanatban vizsgálja meg - vesz 

mintát -, és az ott talált értékét tárolja el. Ha ezek a pillanatok elég sűrűn követik egymást, az 

eredeti folytonos jelnek nincs ideje nagyon megváltozni, akkor ezek a pillanatnyi értékek 

egymás után visszaadva egész jól megközelítik az eredeti jel alakját. 

Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az adott időpontban egy áramkör átengedi a 

hanghullámot szimbolizáló feszültséget. Sajnos a mintavétel sűrítésének méretbeli és 

technikai korlátai vannak, nem beszélve arról, hogy az emberi fül hallástartományán kívül eső 

hangok rögzítése felesleges. 

A nem szinuszos jelek kezelésekor a francia matematikus, Fourier tételét kell 

alkalmazni: eszerint minden folytonosan változó periodikus jel felbontható állandó 

frekvencián rezgő szinuszhullámok összegére. 

Másik fontos támpontunk Nyquist-Shannon tétele, amely szerint egy jelsorozat 

szinuszos összetevői közül a legnagyobb előforduló frekvencia kétszeresével mintavételezett 

jelsorozat egyértelműen leírja az eredeti jelet. Az emberi fül által érzékelt 

frekvenciatartomány a 20 Hz és 20 kHz közötti sávba esik - nekünk tehát 40 kHz-cel kell 

mintavételeznünk. 

Mintavételezéskor az ezen az intervallumon kívül eső magasabb frekvenciájú hangok 

alacsonyakká alakulnak - ugyanis a bejövő, mintavételezésre kerülő jel hullámformájához 

ezek is hozzájárulnak. Az így létrejövő frekvencia-összetevők nem voltak jelen az eredeti 

hangban, ezért ezeket zajként érzékeljük. 

Ezt nevezzük az aliasing hatásnak. Ennek kiküszöbölésére mintavételezés előtt meg 

kell tisztítani a hangot a 20 kHz feletti frekvenciáktól. Ehhez egyszerű aluláteresztő szűrőt 
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(lowpass filter) szokás használni, amely 20 kHz-ig átenged minden frekvenciakomponenst, e 

felett pedig csillapítja a jelek amplitúdóját (a jel hangereje, illetve az elektromos jel 

feszültségének a nagysága). 

A szűrés az analóg jelen történik, analóg szűrővel, amely ideális esetben 20 kHz-ig 

minden hangot átenged, afelett semmit, azaz „levágja" a magasabb frekvenciákat. Az analóg 

szűrőknek azonban van egy bizonyos vágási meredekségük, ami azt jelenti, hogy a vágási 

pontban, azaz 20 kHz-en elkezdik csillapítani a jeleket, onnan felfelé haladva egyre 

kevesebbet engednek át, mígnem az átszivárgó jelek hangereje elenyészik. 

Emiatt a hangrendszerekben nem 40 kHz-es mintavételi frekvenciát használnak, hanem 

például a CD-knél 44,1 kHz-et, a mostanság forgalomban levő hangkártyáknál és DVD-

lemezeknél pedig 48 kHz-et, komolyabb eszközöknél pedig 96 kHz-et-a mintavételezési 

frekvencia növelésével ugyanis csökken az aliasing hatás. A CD-szabvány furcsának tűnő 

44,1 kHz-e onnan ered, hogy a CD-készítés hőskorában a jelet gyártás előtt videoszalagon 

tárolták, és a televízió szabványos sorfrekvenciájából származtatták. 

A frekvenciatartomány mellett a hang másik lényeges jellemzője a dinamika. A minták 

hangereje folyamatosan változik, ám kell lennie egy maximális és egy minimális értéknek is. 

A tartományt a legnagyobb és a legkisebb érték hányadosával írhatjuk fel. Ez a szám adja 

meg a dinamikát, amelynek mértékegysége a decibel (dB). Az akusztikában 0 decibel erejű az 

a hang, amelynél halkabbat az emberi fül nem érzékel. A felső határt 120 decibelnél 

húzhatjuk meg - ilyen hangerő már károsítja a fület, és agyunk nem hangként, hanem 

fájdalomként érzi. 

A német DIN szabvány 48 dB-t ír elő a hifi berendezések legkisebb dinamikájának - de 

a csak ennyire képes eszközök ma már elavultak. Digitális hangtárolásnál 8 bites mintáknál 

48 dB lesz a dinamika, míg 16 biten digitalizálva már 96 dB (bitenként 6 dB). 

Az analóg jel szűrése után következik a mintavételezés, ám az így kapott minták még 

mindig csak a bejövő feszültségnek megfelelő analóg jelek. Ahhoz hogy egész számokként 

rögzíthessük őket, átlagolást és kerekítést kell végezni rajtuk, amit kvantálásnak hívunk. 

Nagyobb bitmélység esetén több értékhez lehet kerekíteni. Ha 8 biten digitalizálunk, 256 

hangerősség érték áll a rendelkezésre, 16 biten 65536, 24 biten pedig 16777216. Ezáltal 

elkerülhetetlenül terhelődik a hangmintánk egy újabb, úgynevezett kvantálási zajjal. 

A bitmélység növelésével a közelítés egyre pontosabb lesz, így csökken a kvantálási zaj 

is. Ez azonban technikai korlátokba ütközik. Szerencsére a 96 kHz-es mintavételezésű, 24 

bites kvantálású rendszerek ára már egészen elérhető, így ha jobb minőséget kívánunk, ilyet 

válasszunk. 
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A kvantálási zajt túlmintavételezéssel szokták enyhíteni. Mivel a kvantálási zaj 

mértéke fordítottan arányos a mintavételezési frekvenciával, és egyenletesen oszlik el minden 

frekvencián, így a sávszélesség látszólag felesleges növelésével a zaj nagyobb 

frekvenciatartományban oszlik szét, azaz a hallható tartományba kevesebb jut belőle. A 

túlmintavételezés során az eredeti digitális jel minden mintája közé újabbak kerülnek. 

Valójában nem új minták kerülnek rögzítésre, csupán mesterségesen jön létre nagyobb 

felbontás azáltal, hogy becsült értékekkel bővül a mintasorozatunk. 

Ezt úgy kell elképzelni, hogy az egymást követő minták csúcspontjait egyenessel 

összekötjük, és az új mintának az egyenes ezen időpontban felvett értékét adjuk. Az eredeti jel 

persze nem egyenes vonalakból áll, ezért a jobb eredmény érdekében az ismert mintákra 

magasabb fokú függvény görbéjét szokás illeszteni a lineáris helyett. 

A digitálisan tárolt hangot lejátszáskor vissza kell alakítani analóggá, melynek során az 

analóg-digitális átalakítás folyamatát kell visszafelé elvégezni, persze némi különbséggel. 
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Ilyenkor a minták értékeinek megfelelő feszültségszinteket kell létrehoznunk. A minták 

egymás mellé helyezve lépcsőzetesek, ezért a szintek közötti ugrásokat ki kell simítanunk, 

hogy a jelünk folytonos (analóg) görbe legyen. Itt ismét keletkezik zaj (nem kívánt 

jelösszetevő), melyet ismételten szűrővel enyhíthetünk. Ha túlmintavételezett hangot 

használunk, akkor olcsóbb, kisebb meredekcégű szűrő is elegendő, azaz ha például 24 bit 96 

kHz-en küldjük ki a jelet, jobban járunk. 

A zaj további csökkentésére ad lehetőséget a noise shaping. Ennek lényege az, hogy a 

zaj spektrumának minél nagyobb részét a hallható tartomány fölé csoportosítjuk. Ezt úgy 

érjük el, hogy az eredeti zajjelből kivonjuk annak a mintavételezési idővel eltolt mását. Az így 

kapott jelkülönbség amplitúdója kisebb lesz, mint az eredeti jelé, a frekvenciája pedig 

nagyobb. 

A lépcsőzetes ugrások torzítása ellen a kvantálási zaj nagyságával megegyező erősségű 

mesterséges zajt keverve a hanghoz az eredetinél sűrűbb lépcsőfokok jönnek létre. Így a 

torzítás csökken - viszont zaj került a hangba. Látszólag nincs sok haszna a dolognak, 

azonban az emberi fület ez a zaj sokkal kevésbé zavarja, mint a torzítás. A teljes megoldás az, 

ha a túlmintavételezésnél a hallható frekvenciatartományon felüli zaj keveredik a hanghoz, 

akkor ez a torzítás és zaj sem lesz hallható. 

Az analóg-digitális és a digitális-analóg átalakítás minősége tehát nem elsősorban a 

digitális részen, hanem a két közreműködő analóg alul- és felüláteresztő szűrőn múlik. 

A digitalizálás után kapjuk a PAM jelet (az analóg mintából vett jel), amelyből a 

következő lépésben PCM készül (Pulse Code Modulation - impulzusmoduláció). A PCM a 

tömörítetlen hangminták tárolásának elfogadott szabványa, amelyet a legelterjedtebb 

formátumokban (WAV, AIFF) alkalmaznak. A PC-n a WAV a legelterjedtebb formátum. A 

WAV (Wave) fájlok 1-32 bites PCM hangmintát tartalmazhatnak. 

A formátum lehetővé teszi a monó és sztereó hangminták tárolásán felül egyéb, a 

hangmintára utaló információk rögzítését is. A hangminta amellett, hogy többcsatornás lehet, 

hangmagasság-beállításokat és hurkolást (loop) is tartalmazhat. Egypercnyi tömörítetlen PCM 

hangminta 10 Mbyte helyet igényel WAV fáljban tárolva. 

Egy WAV formátumú fájlban legfeljebb 2 Gbyte-ot tárolhatunk, ezért egyes 

programok régebben több szeletben mentették el az ennél hosszabb hanganyagokat. 
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A Wave64 ajánlás, bár feloldotta ezt a 2 Gbyte-os korlátot, egyelőre még nem terjedt el. 

Az AIFF (Audin Interchange File Format) az Apple Macintosh gépeken elterjedt 

formátum a hangminták tárolására-tulajdonképpen a WAV formátum megfelelője Mac 

platformon. (A Commodore Amigán is ezt a formátumot használták). Bár PC-a nem túl 

elterjedt, a hangmintaszerkesztő programok többsége mégis támogatja, ezért jól használható a 

különböző platformok közötti adatmozgatáshoz. A WAV-hoz hasonlóan támogatja a 32 bites 

felbontást és a többcsatornás audiót. (AIFF esetén a MACE vagy az IMA ADPCM tömörítési 

algoritmust lehet használni.) 

A digitális tárolás egyik előnye hogy elkerülhetjük az analóg felvételeknél az idő 

előrehaladtával bekövetkező minőségromlást, ráadásul a digitális jellel sokkal könnyebben 

tudunk dolgozni, hiszen minden további művelet „egyszerű" számolássá válik. Így a 

hangszerkesztéshez, zenéléshez nem szükséges drága analóg berendezéseket vásárolnunk, 

hiszen minden művelet elvégezhető számítónépen, megfelelő szoftver használatával. 
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10 Analóg hangfelvételeink bedigitalizálása 
Régi lemezeink, kazettáink anyagát további minőségromlás nélkül őrizhetjük meg a 

jövő számára, ha rászánunk némi időt a digitalizálásukra. 

Azt gondolhatnánk, hogy a felvétel készítése egyszerű: megnyomjuk a nagy piros 

Record gombot, a többi már megy magától. Pedig sok apró buktatót tartogat ez a terület is - 

főleg a kezdő felhasználóknak. 

10.1 A hangkártyáról 

Digitalizálásnál először is a lehetőségeink fényében kell mérlegelnünk azt, mit 

szeretnénk elérni. Mindenekelőtt fontos a jó hangkártya. Kulcsfontosságú paraméterei a 

bitmélység, a mintavételezési frekvencia és a jel/zaj viszony (s/n - signal to noise ratio). 

A 100 dB-es jel-zaj viszony már jónak mondható, de egy 90 dB-es kártya is elegendő, 

ha csak régi magnókazettáinkat, lemezeinket szeretnénk digitalizálni otthoni hallgatásra. 

A magasabb hangminőséghez külső dobozos digitalizáló modullal ellátott kártyát 

célszerű használni, mert a számítógép belsejében az elektromosan árnyékolatlan kártya 

óhatatlanul is összeszed némi zajt. 

A legjobb kártyák már 24 biten, 96 kHz-en digitalizálnak, ami kellően nagy 

sávszélességet nyújt a hű rögzítéshez. A rendszer minőségét azonban mindig a leggyengébb 

láncszem határozza meg, azaz felesleges drága hangkártyára beruháznunk, ha nem megfelelő 

minőségű forrásból kapja a jelet. Azaz ha a lemezjátszó, az erősítő nem felső kategóriás, 

audiofileknek szánt típus, akkor felesleges 50 ezer forintokat áldozni egy hangkártyára. A 

drágább digitalizáló kártyák ráadásul magas jelszintet igényelnek (0 dB, 0,775 V), azaz 

például előerősítő nélkül hiábavalóság mikrofonos felvételt készíteni, még ha jó minőségű is a 

mikrofon. 

Ha régi lemezeinket, kazettáinkat kívánjuk megőrizni az utókornak, esetleg zenei 

szárnypróbálgatásainkat vennénk fel, céljainknak bőven megfelelhet egy OEM kivitelű Sound 

Blaster Audigy 2 vagy hasonló szintű kártya, de még egy Sound Blaster Live-val is jó 

eredményt érhetünk el. 

10.2 Kivezérlés 

A jó felvétel feltétele, hogy megfelelő jelet juttassunk a hangkártyára. Mindenképp 

hangkártyánk line in bemenetét használjuk. A mikrofonbemenet a legtöbb kártyán csupán az 
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egyszerű mikrofonokkal történő rögzítést teszi lehetővé. Ez Internetes csevegésre vagy 

diktafon szintű felvételekhez megfelelő, komoly hangrögzítésre azonban nem. Ha régi 

hanglemezeinket szeretnénk digitalizálni, akkor a jelforrás és a hangkártya közé iktassunk be 

egy erősítőt, amin be kell állítanunk a jelszintet arra a maximális hangerőre, amikor még nem 

torzul a jel. Ha ugyanis túl halk a bemenőjel, hiába a kártya magas jel/zaj viszonya, az 

alacsony bemenőjel miatt tulajdonképpen kevesebb információt rögzítünk, vagyis 

végeredményben csökken a felbontás. Ráadásul, ha ezt a felvételt utólag felerősítjük, akkor a 

jellel együtt a zaj is felerősödik. 

   
Túl halk, zajos felvétel Jó felvétel Túl hangos, torz felvétel 

A felvételek elkészítéséhez valamilyen hangszerkesztő programot célszerű használni 

(Nero Sound Trax, Nero Zenei Szerkesztő). Ezeken a digitalizálás előtt mindig állítsuk be a 

kívánt mintavételezési frekvenciát, valamint a bitmélységet. Ezután válasszuk ki azt az 

eszközt, amiről majd rögzíteni kívánunk. 

A felvétel megkezdése előtt vegyük elő a rendszer hangerőszabályzóját (jobb esetben a 

Tálcán lévő kis ikon, az óra mellett). Ennek Beállítások menüjében, a Tulajdonságok 

ablakban külön módosíthatjuk a lejátszás és a felvétel beállításait. Az utóbbinál kell 

kiválasztanunk azt a bemenetet, amiről fel szeretnénk venni. A többit érdemes elnémítani, sőt 

ha mikrofonról veszünk fel, a lejátszás nézetben kapcsoljuk ki a mikrofon megszólaltatását a 

gerjedés elkerülése végett. Ha lehet a jelforrás kimenő hangerejét szabályozni, akkor érdemes 

a PC-n a bemenetet legnagyobb jelszintre állítani, és a jelforráson szabályozni a hangerőt a 

megfelelő szint elérése érdekében. Ha nem lehet, akkor csak a hangkártya bemeneti 
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szintszabályzóját tudjuk használni, ami addig nem okoz problémát, amíg a bemeneti hangerő 

megfelelő. Ha viszont túl halk, akkor nagyobb lesz a végeredmény zajszintje. 

Indítsuk meg a bemenőjelet, hogy lássuk, meddig terjed a jelszint. Ezt úgy állítsuk be, 

hogy a kivezérlés-jelzőn a hangerő épphogy csak a piros rész alatt maradjon. A legtöbb 

programnak van ilyen felvételi kivezérlés-jelzője, ha nincs, akkor el kell indítani a felvételt, és 

a program által kirajzolt hullámalakot kell figyelni, hogy a csúcspontok ne legyenek túltöltve, 

mert akkor elég durván torzul a felvétel. Az analóg rögzítő eszközökkel (magnetofon) 

ellentétben ugyanis a digitális felvétel egyáltalán nem tűri a túlvezérlést. Ha mindent 

sikerült rendesen beállítanunk, következhet a nagy piros gomb megnyomása, vagyis a 

felvétel. 

10.3 Zajszűrés 

A felvétel elkészült, de hiába minden jó beállítás, a tuti erősítő, a régi lemezről készült 

felvétel sziszeg, pattog, serceg. Csodát sajnos nem tehetünk vele, mint a sci-fi és 

kémfilmekben szokás, de azért érdemes megpróbálkoznunk a zajszűréssel. Némi sziszegés, 

kattogás, búgás ellen mi is jó eséllyel szállhatunk harcba. 

A hatékony zajszűrés záloga, hogy jól definiáljuk magát a zajt. Ezért ha tudjuk, hogy 

szükséges lesz a zaj szűrése, úgy vegyünk fel egy adag „tiszta" zajt. Azaz például egy olyan 

részt a lemezből, ahol semmi nem szól, csak a sziszegést, pattogást halljuk, vagy tévéfelvétel 

esetén egy csendes részt, ahol csak az elektromos légköri zajok stb. hallatszanak. Ez lesz 

ugyanis a zajmintánk, amit igyekszünk a többi részről lepucolni. Érdemes maximalizálnia 

zajfelvétel hangerejét. 

Pl. az Nero Zenei Szerkesztő programban a zajszűrőt a Kiterjesztés- Zaj analízis 

menüpont alatt találjuk. Először jelöljük ki a zajt, majd a Kiterjesztés beállító ablakon 

kattintsunk a Zaj analízis gombra. Lassabb gépeken egy állapotcsík jelzi a zajminta 

feldolgozását, ám egy gyorsabb gépen egy feleslegesen hosszú, másfél perces zajminta 

elemzésével is cirka 3 másodperc alatt végez a program. 

Ha az analízis befejeződött, jelöljük ki a szűrésre szánt részt, kattintsunk a Kiterjesztés- 

Zaj csökkentés pontra, ahol néhány finombeállítás után a zajt kivonhatjuk az eredeti 

műsoranyagból. Ezzel érdemes kísérletezni, és az eredményt az Előnézet gombra kattintgatva 

vizsgálni. Az OK gombra kattintva pedig megtörténik a tényleges zajszűrés, ami közel ötször 

annyi időt vesz már igénybe, mint a zajminta elemzése. 
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Az apró kattanások, pattogások javítása sajnos pepecselős munka. A Nero Zenei 

Szerkesztő programban van pattogás-, recsegés-, dübörgés-, sziszegés-szűrő szolgáltatás, ami 

az alábbiakban leírt műveletet automatikusan elvégzi. 

10.4 Mentés 

A zajszűrés után elkészült a mű, mentsük hát le. Amennyiben audio-CD-t kívánunk írni 

az elkészült anyagból, vagy később még szeretnénk dolgozni vele, vagy egyszerűen nem 

tűrünk semmilyen további minőségromlást, mentsük munkánkat WAV-ba. 

Többnyire persze helyet is szeretnénk, és enyhe, talán észre sem vehető 

minőségromlásra is hajlandóak vagyunk ezért. 

Tömörítéskor számos formátum jöhet számításba, ám elterjedtsége miatt még mindig az 

MP3 a legbiztosabb megoldás. Jóval kisebb méret mellett jobb minőséget nyújt az Ogg 

formátum, www.vorbis.com , így azt is használhatjuk, ha csak magunknak készítjük az 

anyagot.  

Ugyanakkor az MP3 nagy előnye a hordozhatóság: a legtöbb windowsos gépen külön 

lejátszó telepítése nélkül is meghallgatható, de a linuxos rendszerek többségében is akad 

MP3-lejátszó. Ezzel szemben az Ogg - bár szinte minden platformon meghallgatható - még 

nem része a Windows rendszerösszetevőinek. Vegyük figyelembe azt is, hogy manapság már 

az MP3-lejátszó discmanek ára sem csillagászati. 

Ha rendelkezünk hardveres MP3-lejátszóval, akkor az MP3-as CD készítésekor vegyük 

figyelembe a lejátszónk képességeit is. A bitráta mellett figyelnünk kell a fájlnevek, 
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mappanevek hosszára, az extra karakterekre (a régebbi lejátszók például nem tudnak 

könyvtárt váltani, tehát csak ömlesztve lehet felírni a CD-ket). Zenei CD írásakor a számok 

sorrendjén kívül figyelnünk kell a számok közti szünet beállítására, illetve arra, hogy ne 

süssünk négyszeresnél nagyobb sebességgel, különben problémánk lehet egyes CD-

lejátszókkal. 

 54



 

11 Hangszerkesztő szoftverek 
Ahogyan a szövegek szerkesztésére text editort, azaz szövegszerkesztő programokat 

használunk, a digitálisan tárolt hangminták szerkesztésére az audio editor programok, azaz 

hangszerkesztők szolgálnak. 

A hangszerkesztő programok általában teljes körű szolgáltatást nyújtanak, vagyis 

készíthetünk velük felvételt (digitalizálhatunk), beolvashatunk sávokat audio-CD-ről (grab), 

ezeket módosíthatjuk, átszabhatjuk, effektezhetjük, tisztogathatjuk, és még sok egyéb 

izgalmas műveletet hajthatunk végre. A végeredményt gyakran tömöríthetjük, vagy néhány 

esetben akár rögtön CD-re is írhatjuk. 

A hangminták szerkesztése során, a halláson kívül nagy szerep jut a látásnak is - 

annyira, hogy gyakorlott felhasználók számos feladatat a hang hallása nélkül is biztonsággal 

elvégezhetnének. Ha szerkesztési célból megnyitunk egy hangmintát, akkor az ablakában 

láthatjuk a képét is - pontosabban a hanghullámok rajzolatát az idő függvényében. A 

függőleges tengelyen a hangerő, a vízszintes tengelyen az idő látszik. A koordináta-rendszer 

vízszintes tengelyétől felfelé a hanghullám pozitív, lefelé pedig a negatív fázisa látható, azaz a 

tengelytől eltávolodva nagyobb hangerőértékek állnak. Kis koordináta-rendszerünkben 

általában vonalzók segítik az eligazodást: az időt nemcsak másodpercben, hanem a minták 

(sample) számában, ütemekben stb. mérve is láthatjuk, az amplitúdót pedig dB-ben vagy 

százalékban is megjeleníthetjük - ez csak az adott programtól függ. 

A hangminta képe tulajdonképpen a hangerő csúcsértékeinek (peak) grafikonja az 

időben, amit a programok a hangfájl elemzésével állapítanak meg. Ez nagy fájlok esetén 

eltarthat egy darabig, éppen ezért számos hangszerkesztő mentéskor a hang mellett egy 

„peak” fájlt is készít, melyben a hangminta grafikus képének adatait tárolja el. Így a 

legközelebbi megnyitáskor nem kell várni, azonnal előugrik a hangminta. 

A hang képén kijelölhetünk egy pontot vagy szakaszt az időskálán. A fejlettebb 

programokban könyvjelzőket (marker) is használhatunk. Ezek rendkívül hasznosak például 

kijelöléskor, mert a hang képére ráközelítve pontosan elhelyezhetünk markereket 

(mozgathatjuk is ezeket), majd a kijelölést egyszerűen a markerek által közrefogott területre 

érvényesítjük. 

A hagyományos vágólap-műveleteken kívül programtól függően számos effektust is 

végrehajthatunk. Akár egyetlen programon belül is találkozhatunk többféle equalizerrel, 

amellyel különböző finom frekvenciavágásokat, erősítéseket hajthatunk végre. 
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A kompresszorok és az expanderek segítségével a hang dinamikáján finomíthatunk, 

visszhang- és modulációs effektusokkal színezhetjük a felvételt. Néhány programban szintézis 

szolgáltatás is található, amivel a semmiből lehet létrehozni hangokat megadott paraméterek 

(hullámforma, frekvencia, esetleg zajgenerátor, szűrő) megadásával. Egy valamirevaló 

programban változtathatjuk a hang magasságát (pitch), magasságtól függetlenül a hosszát 

(stretch), illetve mód nyílik a hangerő normalizálására, esetleg burkológörbével (envelope) 

történő beállítására. Jó pont, ha a program támogatja a külső plug-ineket (DirectX, VST 2.0), 

mivel így számos olyan képességgel is felruházhatjuk, amit eredetileg a program nem tudott. 

Gyakori eszköz a „ceruza", amellyel - a hangminta képére ráközelítve - kézzel is 

„rajzolhatunk" hanghullámot. Ez leginkább egy félbeszakadt fázis lekerekítésére vagy egy 

kattanás elsimítására alkalmas. 

A hangszerkesztő programokat a mintavételezési frekvencia és a bitmélység 

konvertálására is használhatjuk. 

Az alábbiakban röviden áttekintjük - a teljesség igénye nélkül - a piacot meghatározó 

hangszerkesztő programokat, kiemelve legfontosabb jellemzőiket (ezeket az 

összehasonlíthatóság megkönnyítésére táblázatba is foglaltuk. 
Program neve Sound Forge 6.0 Wavelab 4.0 GoldWawe 5.05 Nero SoundTrax 

Nero Wave 
Editor 

Web www.soncfoundry.com www.steinberg.net www.goldwave.com www.ahead.de
Támogatott op. r. Win9x, 2k, XP Win9x, 2k, XP Win9x, 2k, XP Win9x, 2k, XP 
Legnagyobb 
felbontás 

192 kHz, 32 bit 192 kHz, 32 bit 192 kHz, 32 bit 96 kHz, 32 bit 

Kezelt 
hangformátumok 

17 8 15 9 

Beépített 
effektusok száma 

32 11 17 25 

Beépített zajszűrés I N I I 
Plug-in támogatás DirectX DirectX, VST 2.0 N DirectX, VST 2.0 
Könyvjelzők I I I I 
Felvételkészítés 192 kHz, 32 bit 192 kHz, 32 bit 192 kHz, 32 bit 96 kHz, 32 bit 
CD grabbelés I I I N 
CD írás I I N I 
Peak fájl I I N I 
Többsávos 
szerkesztés 

N I N I 

Mp3 támogatás I I I I 
Ár 156000 Ft 137000 Ft 15000 Ft 20000 Ft 

11.1 Sonic Foundry Sound Forge 

A hangszerkesztő programok talán egyik legjobbika a Sonic Foundry Sound Forge. 

Nem is csoda, hogy stúdiókban is használják. Az egyik alapvető erénye, hogy a szerkesztés 

nagyon gyorsan és stabilan végezhető vele. Rendkívül precíz, a kezelése ergonomikus, 
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ugyanakkor tetszés szerint alakítható. Érdekessége, hogy a 4 GB-nál nagyobb fájlokot is 

kezeli. A program akár a 32 bites felbontású, 192 kHz-es mintavételezésű hangmintákat is 

támogatja. Belső motorja 32 bites lebegőpontos jelfeldolgozással működik. Számos 

formátumot tud importálni: AIF/SND, ASF, AU/SND, DIG/SD, IVC, MOV, MP3, OGG, 

PCA, RAW, RM, SND, VI, VOX, WAV, WMA és WMV. Exportálni pedig az ASF, IVC, 

MOV, RM, WMA és WMV kivételével minden olyan formátumba képes, melyből importál. 

Ezek mellett ACM-támogatással is bír, valamint CD-k beolvasására (grabbelés) és írására is 

alkalmas. 

Alapból több mint 35 beépített effektus és szolgáltatás segíti munkánkat. Van itt 

időnyújtás, spektrumanalízis, hangerő-szabályozás, csatorna-, mintavétel- és bitmélység-

konverzió, normalizálás, balansz-beállítás, szünet-beszúrása, invertálás, fázisfordítás, 

hangerő-burkológörbe készítése, áttűnés, valamint smooth /enchache (szubharmonikusokat és 

felharmonikusokat gerjeszthetünk vele a hangmintánkhoz tetszőleges arányban). A 

zajszűrőjével zajminta alapján tisztíthatjuk meg a felvételeinket. A pattogások, a sercegés és 

más zajok eltüntetésére használható effektusokkal is szolgál a program. 

Három különböző equalizert találunk benne: grafikust, paragrafikust és parametrikust. 

Hagyományos effektusok terén kórus, torzítás, késleltetés, visszhang (egyszerű és 

többszörös), dinamikaprocesszorok, flange, wah-wah, gapper, snipper, zajkapu, 

hangmagasság-módosítás /-hajlítás, reverb és vibrato áll rendelkezésünkre. Ezeken kívül a 

program tudását tovább bővíthetjük DirectX-es plug-inekkel is. 

Az egyszerű könyvjelzőkön kívül régiók, hurkolási pontok, sávkezdő és végpontjelek is 

megadhatók. A Sound Forge vezérelhető MIDI eszközről, és MIDI-szinkronizálásra is 

használható. Felvétel készítésekor kivezérlésjelző segíti munkánkat, emellett látjuk a 

merevlemezünkön található szabad helyet és a felvehető anyag hosszát másodpercben 

kifejezve. 

11.2 Wavelab 

A Sound Forge mellett a másik legjobb program a Wavelab. Bár ebben sokkal kevesebb 

beépített effektust találunk (időnyújtás, hangmagasság-korrekció, harmonizer, kórus, reverb, 

újraminta-vételező, parametrikus equalizer, dinamika-processzor, normalizáló, lekeverés 

/átkeverés, 3D-s spektrumanalízis), ám a Wavelab a DirectX mellett VST 2.0 plug-ineket is 

támogat, amelyekkel a tudását jócskán megnövelhetjük- igaz ez további anyagi ráfordítást 

igényelhet. 
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Bár kicsit lassabban dolgozik, mint a Sound Forge, cserébe kiemelkedő minőségű, 

többsávos szerkesztési, keverési lehetőséget kapunk - ezek elsősorban a zenészeket 

érdekelhetik. Sávonként tíz VST effektust használhatunk. A hangerő- és a balansz-beállítást, 

valamint az effektusok intenzitását időben változó „gumiszalagos" burkológörbékkel 

szabályozhatjuk. Érdekessége, hogy több mint 24 órás felvételt is készíthetünk a programmal 

- amely ekkor automatikusan több fájlba darabolja a felvételt, amint annak mérete túllépi a 2 

GB-os határt. 

11.3 GoldWave 

A GoldWave a hangszerkesztő programok egyik nagy öregje, rendkívül népszerű a 

hobbifelhasználók körében. 2 kHz-től 96 kHz-ig terjedő mintavételezésű, akár 32 bites 

lebegőpontos hangmintákkal is dolgozhatunk. A program belső jelfeldolgozása is 32 bites. 

Nem támogatja sem a DirectX, sem pedig a VST plug-in effektusokat, ám beépített eszköztára 

igyekszik megfelelni a legfontosabb igényeknek (szűrők, torzító, doppler, zajkapu, flanger, 

reverb, visszhang stb.), sőt matematikai képletek segítségével magunk is készíthetünk 

effektusokat. A program a zajszűrés terén is megállja a helyét. 

A GoldWave-be AU, IFF, MP3, OGG, RAW, SMP és WAV formátumú hangfileokat 

tölthetünk be, valamint AVI vagy MOV videók hangsávjait, sőt egyik művelete segítségével 

audio-CD-ről is beolvashatunk hangsávokat. A programon belül választhatjuk ki és 

paraméterezhetjük a bemeneti eszközt. Készíthetünk vele időzített felvételeket. 

A program ára barátságos, amit tovább fokoz az a tény, hogy készítői meglehetősen 

lazára vették a shareware változat megkötéseit. A regisztrálatlan GoldWave 150 művelet után 

minden további akciónk előtt nyugtázásra váró figyelmeztető ablakkal köszönt. Ha a 

figyelmeztetés zavarna, a munkánk elmentése után a programot újraindítva ismét 150 

figyelmeztetés nélküli műveletre nyílik lehetőségünk. 

11.4 Nero SoundTrax 

A Nero SoundTrax egy könnyen kezelhető hangkeverő program, amellyel a következő 

műveleteket lehet elvégezni. 

• Hangfelvételek készítése külső forrásokból 

• Analóg hangfelvételek bedigitalizálása, automatikus sávokra tördelése, zajszűrése 

• Különféle hangfájlok összefűzése, keverése, átúsztatása 

• A létrehozott mix CD-re írása 

• Hangformátumok konvertálása (tömörítés) 
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11.4.1 A program telepítése 

A Nero 6 telepítő CD elindulása után válasszuk a Nero 6 Ultra Editiont, amely telepíti a 

Nero Burning Room teljes CD író programot és a Nero Expresz egyszerűsített CD író 

programot, a Nero Cover Designer borító-tervező programot, a Nero Sound Tracks 

hangkeverő programot, valamint a Nero Wave Editor hangszerkesztő programot. 

Első lépésként a www.ahead.de címről frissíteni kell, majd ezután lehet a magyarító 

programot rátelepíteni. Sajnos a jegyzet írásakor a magyarírás nem volt teljes, éppen a Sound 

Track nem lett lefordítva. 

11.4.2 A program indítása 

A program a Start menü - Programok – Nero – Nero 6 Ultra Edition – Nero Sound 

Track útvonalon indítható el. 

11.4.3 Támogatott hangformátumok 

A Nero által támogatott fájlformátumokat tudjuk importálni és exportálni, - így 

tulajdonképpen átkonvertálni - amelyek a következők: 

11.4.3.1 Import fájlformátumok 

1. Aiff fájlok (*.aif; *.aiff) 

2. mp3, vagy mp3PRO fájlok (*.mp3)  

3. Windows Media Audio fájlok (*.wma) 

4. TwinVQ fájlok (*.vqf) 

5. PCM Wav fájlok (*.wav; *.wave) 

6. MS ADPCM Wav fájlok (*.wav; *.wave) 

7. IMA ADPCM Wav fájlok (*.wav; *.wave) 

8. MPEG-4 Advanced Audio Coding (AAC) fájlok (*.mp4) 

9. Lejátszási lista fájlok (*.pls; *.3mu) 

11.4.3.2 Export fájlformátumok 

1. Aiff fájlok (*.aif; *.aiff) 

2. mp3, vagy mp3PRO fájlok (*.mp3) (30 fájl mentése után sajnos meg 

kell venni az mp3PRO PlugInt.) 

3. Windows Media Audio fájlok (*.wma) 

4. TwinVQ fájlok (*.vqf) 
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5. PCM Wav fájlok (*.wav; *.wave) 

6. MPEG-4 Advanced Audio Coding (AAC) fájlok (*.mp4) 

11.4.4 A szükséges számítógépes környezet 

A Nero SoundTrax a következő operációs rendszereken fut: Windows 98/SE, ME, NT, 

2000, XP 

Ajánlott gépösszeállítás: 

• Windows 2000/XP operációs rendszer 

• Minimum 600 MHz sebességű processzor: 

• Minimum 128 MB RAM 

• 10 MB szabad hely a merevlemezen a telepítéshez 

• 32 bit színmélységű grafikus kártya 

11.4.5 A program felépítése 

11.4.5.1 A menüsor részei 

 

11.4.5.1.1 A fájl (File) menü 

A fájl menüben a szokásos lehetőségek kaptak helyet: Új Nero Sound Track Project 

Files (*.npf) létrehozása, már meglévő megnyitása, az elkészült projekt fájl mentése, illetve 

mentése más néven. Tehát itt nem a megszerkesztett hangfájlokkal dolgozunk, hanem az 

összeállítással (az eredeti hanganyag természetesen a helyén megmarad).  

Az audio fájl exportja… almenüben lehet magát a keverés utáni zenét elmenteni, itt 

lehet beállítani a kimeneti fájlformátumot, továbbá ennek a finombeállításait elvégezni 

(mintavétel, kvantálás, sávok száma, tömörítés minősége, mikéntje…). 

Alatta láthatók a legutóbbi projektjeink, továbbá a programból kilépés almenüpontja. 

11.4.5.1.2 A szerkesztés (Edit) menü 

A szerkesztés menü a szokásos almenüpontokat tartalmazza:    visszavonás,    mégis,    

fájl-kivágás,    fájl-másolás,    fájl-beillesztés,    fájl-törlés,    minden kijelölése. 

11.4.5.1.3 A nézet (View) menü 

A nézet menünél kapcsolható be-ki az ikonsor, és a státuszsor, itt lehet beállítani az 

időtengely formátumát (óra; perc; másodperc; ezredmásodperc --- ütem --- egyszerű index --- 
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SMPTE óra; perc; másodperc keret [25 keret másodpercenként]), továbbá választhatunk a 

nagyítás, kicsinyítés, a teljes projekt látványa között. 

11.4.5.1.4 A beszúrás (Insert) menü 

Itt lehet audio fájlt beilleszteni a szerkesztendő sávra, továbbá új sávot létrehozni, 

valamint effekteket társítani külön-külön a sávokhoz, vagy a MASTER sávhoz. Ezeket az 

effekteket a Nero Wave Editor programból kölcsönzi a program. 

11.4.5.1.5 Az Audio menü 

A legfontosabb alpontja a Felvétel. Ezt lenyomva először a hangfelvételünk főbb 

paramétereit állíthatjuk be: sávok száma (mono - sztereo), bitmélység (8 – 16 – 24 – 32 bit), 

és a célkönyvtár helye. 
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Itt először ki kell választanunk azt a hangkártya bemenetet, amelyen keresztül felvételt 

akarunk készíteni, ezután be kell állítani a felvétel hangerejét Vigyázzunk a kivezérléssel, a 

túl halk felvétel zajos lesz, a túl hangos pedig torzítani fog! A megfelelő érték beállításában 

segít a kivezérlés-jelző műszer, lehetőleg tartsuk csúcsértékeit a sárga sávban. Választhatjuk, 

hogy 20 másodperc csend után szakadjon félbe a felvétel. Ha megfelelőnek ítéljük 

beállításunkat, a piros kör alakú „Record” nyomógombbal elindíthatjuk a felvételt. A felvétel 

folyamatát a kék színű „Stop” nyomógombbal fejezhetjük be, ezután eldönthetjük, hogy 

megtartjuk (Keep), vagy eldobjuk (Discard) felvételünket.  

A következő menüpontok a lentebbi vezérlőgomboknak felelnek meg:    kijelölt rész 

lejátszása,    a teljes anyag lejátszása,    ismétlődő lejátszás (hurok),    leállítás,    a megelőző 

CD sáv,    visszatekerés,    előre tekerés,    következő CD sáv. 

11.4.5.1.6 A sáv (Track) menü 

Új sávot szúrhatunk be a meglévők alá, a kijelölt sávot törölhetjük elnevezhetjük. Két 

fontos, grafikus szerkesztő kapott itt helyet: Az „Add Volume Curve” segítségével hangerő-

vonalat illeszthetünk a hangsávunkra, amelyen tetszőleges számú töréspontot jelölhetünk ki. 

Ezzel megoldható a hangfelvétel hangerejének időbeni állítása, felkeverése, lekeverése. Az 

„Add Pan Curve” segítségével panoráma-vonalat illeszthetünk a sztereo hangsávunkra, 

amelyen tetszőleges számú töréspontot jelölhetünk ki. Ezzel megoldható a hangfelvétel 

sztereo térbeni pozicionálása az időben, a bal-jobb csatornák közötti átúsztatás. 

11.4.5.1.7 Az eszközök (Tools) menü 

Megszerkesztett anyagunkat CD-re írhatjuk innen. Kiválaszthatjuk a CD írót (ha több 

van), az írási sebességet, azt, hogy ténylegesen írjon, vagy csak szimulálja azt, az írás előtt 

végezzen-e írási sebességtesztet a nyersanyagon, továbbá, hogy normalizálja-e, és hogyan a 

hanganyagunkat. 
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Az „Erase CD Rewritable” utasítással a CD-RW adathordozónkat törölhetjük teljesen 

vagy csak gyorsan.  

 
Az „Open in Nero Ciover Designer” utasítással a CD borító tervező programot 

nyithatjuk meg, a „Open Nero Wave Editor” utasítással pedig a hangszerkesztő programot 

nyithatjuk meg. 

 
Itt lehet továbbá megadni, hogy a projektben a hangsávok előtt legyen-e szünet, és ha 

igen, akkor hány másodperc. 
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11.4.5.2 Varázsló 

Az eszközök menüben két nagyon fontos varázsló található, amellyel analóg LP 

hanglemezek és analóg magnószalagok digitalizálhatók CD-re négy lépésben.  

1. Először ki kell választania hangkártya megfelelő bemenetét (amelyikre az analóg 

eszköz csatlakoztatva van) a legördülő listáról, majd be kell állítani a felvétel 

hangerejét. A legjobb minőséget akkor kapjuk, ha a kijelző csúcsértéke a sárga 

területen marad. Kattintsunk a felvétel gombra, ha el akarjuk kezdeni a felvételt.  

2. Állítsuk be a beérkező analóg jel maximális zajszintjét a számok közötti szünetekben a 

„Silence Threshold” forgató gombbal dB értékben! Állítsuk be a minimális szünetet a 

sávok között, továbbá a minimális hosszát a sávnak! Ezután nyomjuk meg a „Detect” 

gombot és a program automatikusan sávokra tördeli a folyamatos felvételünket.  

3. Használjuk a csúszkákat a különféle zajok kiszűrés-szintjének a beállítására! 

Magnószalagról történő felvételnél használjunk sziszegés-szűrőt (Denoiser), 

hanglemezről történő felvételnél használjunk dübörgés-szűrőt (Derumble), pattogás-

szűrőt (Declicker) recsegés-szűrőt (Decrackler). A beállítás hatását ellenőrizhetjük a 

„Preview” gomb lenyomásával. 

4. Beállíthatjuk a sávokra feldarabolt felvételünk sávjai közötti szünet hosszát, de 

átúsztatást is választhatunk. 

11.4.5.2.1 Beállítások (Options) menü 

A „Projekt beállítások” panel „Audio beállítás” fülén adhatjuk meg munkánk 

minőségi jellemzőit. 

Mintavételezési frekvencia: 8000 Hz (telefon minőség),    11025 Hz,    22050 Hz,    

32000 Hz,    44100 Hz (CD minőség),    48000 Hz (DAT minőség),    96000 Hz (stúdió 

minőség). 

Bitmélység: 8 bit (telefon minőség),    16 bit (CD, DAT minőség),    , 24 bit (stúdió 

minőség),    32 bit(stúdió minőség). 

Használhatunk zajformálást és dithert alacsonyabb bitekre konvertáláskor. 

Az „általános” fülön megadhatjuk, hány perc hosszú lesz a projektünk, mi a címe, ki az 

előadója, továbbá egyéb megjegyzéseket is fűzhetünk hozzá. 

A „tempó és méret” fülön állítható a Percenkénti ütem (BPM, Beats Per Minute) és az 

ütemnagyság. 
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Az „ütem (Gird)” almenüben beállíthatjuk, hogy a hangfájlhoz milyen ütemezést 

társítunk (nincs---negyed---nyolcad---tizenhatod---harmincketted---hatvannegyed) és ezt a 

„Show Gird” lehetőség kipipálásával meg is jeleníthetjük a grafikus hullámforma előtt 

halvány függőleges szaggatott vonalak formájában. A hangzásra ez nincs semmilyen hatással, 

csak a szerkesztési munkát könnyíti meg. 

Az „Eszköz beállítások” panelen lehet megadni a bemeneti és a kimeneti eszközöket 

(ha több hangkártya van a gépben, itt lehet választani). 

A „Szerkesztő beállításai” panel „általános” fülén lehet beállítani, hogy a program 

automatikusan válassza szét a CD sávokat, a szerkesztésnél hány visszalépés legyen 

lehetséges, hányas sorszámot kapjon egy új projektben az első sáv, alapesetben hány 

másodperc szünet legyen két CD sáv között, milyen legyen az alapértelmezett export 

fájlformátum. A „Nézet” fülön kapcsolhatjuk be-ki, a sávok bizonyos skála kijelzéseit. A 

„Könyvtárak” fülön lehet beállítani a program működése során használt háttérmappák helyét. 

Az „Audio formátum beállítás” panelen különféle kódereket és dekódereket 

határozhatunk meg. 

11.4.5.2.2 Segítség (Help) menü 

Rövid, angol nyelvű segítséget kaphatunk programunk kezeléséhez, továbbá a 

névjegyen ellenőrizhetjük szoftverünk verziószámát. 

11.4.5.3 Környezet-érzékeny menük (jobb egérgomb) 

Ha a grafikus szerkesztői felületen bárhol kattintunk jobb egérgombbal, ahol nincs audio 

fájl, a következő lehetőségeink nyílnak: 

• Audio fájl beszúrása 

• A sávhoz valamilyen effektezési lehetőség hozzárendelése 

• Új sáv beszúrása a régiek alá 

• Kijelölt sáv törlése 

• Kijelölt sáv deaktiválása 

• Hangerő-vonal ráillesztése a sávra 

• Panoráma-vonal ráillesztése a sztereo sávra 

• Sáv elnevezése 

• Sávba töréspont beszúrása, vagyis szétdarabolása az aktuális pozíciótól 

• Új CD index-jel beszúrása az aktuális pozíciótól 

• Új címke beszúrása az aktuális pozíciótól 
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Ha egy audio fájlon kattintunk jobb egérgombbal, a következő lehetőségekhez jutunk: 

• Megnyithatjuk a Nero Wave Editort és szerkeszthetjük a fájlt vele 

• Törölhetjük a sávból a kijelölt audio fájlt 

• Kiválaszthatjuk a kijelölt, vagy az összes sávot 

• Megváltoztathatjuk a grafikus hullámalak színét 

  

Ha a sávok előtt található kis háromszögekre  kattintunk bal egérgombbal, akkor 

a következő lehetőségeink nyílnak: 

 Átváltás definiált lehetőségek között (Volume  Pan), 

új effektezési lehetőségek felvétele, továbbá az alapállapotok visszaállítása. 

11.4.5.4 Az ikonok 

 
Az ikonok sorban a következők: új projekt,   projekt megnyitása,   projekt mentése,    

fájl-kivágás, fájl-másolás,    beillesztés,    visszavonás,    mégis,    nagyítás,    kicsinyítés,    

kijelölt rész nagyítása,    teljes sáv mutatása,    új sáv beillesztése,    új audio fájl beillesztése,    

CD írás elindítása,    és Nero Wave Editor elindítása. 

11.4.5.5 A MESTER időtengely 
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A MESTER időtengelyen a piros zárójelek közötti fehér rész a teljes projekt idejét 

mutatja, mely időben elmozgatható, továbbá nyújtható, és ezzel az alatta lévő sávok 

nagyítását, időarányát változtatja. 

11.4.5.6 A kimeneti vezérlőgombok 

 
A gombok sorban a következők:    felvétel,    kijelölt rész lejátszása,    a teljes anyag 

lejátszása,    ismétlődő lejátszás (hurok),    leállítás,    a megelőző CD sáv,    visszatekerés,    

előre tekerés,    következő CD sáv,    kimeneti hangerő szabályzója,    kimeneti panoráma 

szabályzója. 

11.4.5.7 MESTER vezérlőgombok 

 
A fő kimenet hangereje, és panorámája 

11.4.5.8 A sávok vezérlőgombjai 

 
Egy sáv hangerejének, panorámájának beállítása, továbbá csak ennek a sávnak a 

lejátszása és a lejátszás megállítása 

11.4.5.9 Időtengely és két hangsáv alatta 
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11.4.6 Műveletek a programmal 

A szerkesztési munkát úgy kell kezdeni, hogy az 'Insert' menüből válasszuk az 'Audio 

File' almenüt, majd a megjelenő megnyitás panelen válasszunk egy hangfájlt az első sávba.  

Ha több sávon akarunk dolgozni, az 'Insert' menüből válasszuk a 'New Track' almenüt, 

amely az előző alatt jelenik meg. Tetszőleges számú sávot hozhatunk így létre. Bármelyikre 

jobb egérgombbal kattintva törölhetjük, vagy deaktiválhatjuk. A deaktivált sávot később 

bármikor jobb egérgombbal újra aktiválhatjuk.  

Ha rákattintással kijelöljük az előbb létrehozott második sávot, és az 'Insert' menüből 

kiválasztunk egy másik audio fájlt, az ide beillesztődik. Bármelyik audio fájlt vízszintesen 

elmozgathatjuk az időtengelyen, de egy másik sávba is áthúzhatjuk. 

Bármelyik audio fájl jobb oldala bal felé elmozdítható, így annak vége levágódik. Jobb 

felé elmozdítva előröl kezd ismétlődni a fájl az eredeti folytatásaként. Tetszőlegesen húzható 

a jobboldal jobbra, tehát így beállítható az ismétlődések száma és az utolsó hossza. A háttér 

halvány szürke elszíneződése jelzi, ha az eredeti fájlhosszat átléptük. 

 
Ha két hangfájlt egymás után elhelyezünk egy sávban, azokat egymásra tolhatjuk, 

ilyenkor átúsztatást hajtunk vére közöttük. Az egymásra tolás, vagyis az átfedés mértéke 

határozza meg az átúsztatás hosszát. Jobb egérgombbal kattintva az átfedésen, választhatunk 

lineáris, logaritmikus, exponenciális és szinuszos átúsztatási mód között, továbbá 

megadhatjuk a tempóját. 

Nero SoundTrax-ból a sávon való dupla kattintással, vagy a jobb egérgomb helyi 

menüjéből választva közvetlenül meghívható a Nero Wave Editor, mellyel az éppen kijelölt 

hangsávok további effektezése, szűrése végezhető el. Az audio effektek kihasználják a 

DirectX 9 utasításait, továbbá kiegészíthetők VST beépülő modulokkal. 
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11.4.7 A mit kiválóan lehet a programmal végezni 

• Sávokat egymás alá keverni 

• Átúsztatni két hangfájl között 

• Hangfájlok egymáshoz képesti időbeni elhelyezése 

• Hangfájlok lerövidítése 

• Hangfájlok egymás utáni ismételgetése 

11.4.8 A mit nem lehet a programmal végezni 

• Audio lemezről grabbelni 

• Audio fájlt manuálisan szétdarabolni 

• Audio fájlból részeket kivágni 

• Audio fájlba új részt beszúrni 

• Audio fájlt effektezni 
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12 Nero Zenei Szerkesztő 

12.1 Hangerő menüpont 

12.1.1 Némítás (Muting) 

Elnémítja a kijelölt műsorrészt 

12.1.2 Hangerő-változtatás (Changing volume) 

Változtathatjuk kijelölt felvételrészünk hangerejét 

12.1.3 Normalizálás (Normalization) 

Kijelölt felvételünk hangerejét utólag automatikusan a program úgy emeli meg, hogy az 

még ne okozzon torzítást 

12.1.4 Beúsztatás (Fading In) 

A kijelölt műsorrész hangerejének felkeverésére való (logaritmikus, exponenciális, 

lineáris, szinuszos)  

12.1.5 Leúsztatás(Fading Out) 

A kijelölt műsorrész hangerejének lekeverésére való (logaritmikus, exponenciális, 

lineáris, szinuszos)  

12.2 Effektusok menüpont (kevésbé lényeges, ritkán 

használandó) 

12.2.1 Kórus (Chorus) 

Modulációt használva a kijelölt részen a hangokat úgy lehet hallani, mintha többen 

énekelnék kórusban. 

12.2.2 Késleltetés (Delay) 

Nagy előadótermek utózengéseinek szimulálására szolgál. 

12.2.3 Peremező (Flanger) 

Az elhangzó mű hangjainak lebegtetését végzi 
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12.2.4 Visszhang (Reverbation) 

Az elhangzó mű visszhangossá tételére szolgál, szimulálja a visszaverődéseket egy 

képzelt terem falairól. 

12.2.5 Wah-Wah 

Egy hullámzó, lebegtető effektet kever az alapzenéhez egy sáváteresztő szűrő és egy 

modulátor segítségével. 

12.2.6 Fázisba hozó (Phaser) 

Egy hullámzó effektet kever az alapzenéhez 

12.2.7 Hang módosítás (Voice modification) 

A hangzás bizonyos frekvenciáit dinamikusan emelhetjük, vagy vághatjuk, állíthatjuk a 

lejátszás sebességét is. 

12.2.8 Sűrűség hangolás (Pitch tuning) 

A hang lebegtetésére, „Vibrató” funkció használatára való. 

12.2.9 Multi-elágazás késleltetés 

Felharmónikusonként lehet késleltetéseket, utózengéseket beállítani 

12.2.10 Moduláció (Modulation) 

Az alap-jelet különböző jelalakokkal (szinusz, háromszög, saját egyedi) lehet 

amplitúdóban és frekvenciában modulálni. 

12.2.11 Torzítás (Duration) 

A jelet különféle túlvezérlésekkel lehet torzítani. 

12.2.12 Újra analóg 

A tiszta digitális jelet vissza lehet rontani régi analóggá: sziszegés, recsegés, pattogás, 

50 Hz-es zúgás adható hozzá. 
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12.3 Eszközök menüpont 

12.3.1 Sztereo processzor (Stereo Processor) 

Segítségével a kevésbé sztereó felvételek sztereo tere kiszélesíthető. 

12.3.2 Dinamikus processzor (Dinamic Processor) 

Segítségével a felvételek dinamikája, hangereje korrigálható, de torzítható, halkítható is. 

12.3.3 Kiegyenlítő (Equaliser) 

Egy nagyteljesítményű hangszínszabályzó, ahol a szabályzás frekvenciáját, 

sávszélességét és természetesen erősségét is állíthatjuk. 

12.3.4 Transzportálás (Transporting) 

A felvételi hang magassága és mélysége állítható a lejátszási sebességtől akár 

függetlenítve is. 

12.3.5 Idő korrekció (Time Correction) 

A felvétel sebessége, ütemezése állítható úgy hogy közben a hangmagasság nem 

változik. 

12.3.6 Karaoké szűrő (Karaoke Filter) 

Jelentősen lehalkítja a szólót éneklő énekes hangját úgy, hogy a kísérő zene hangereje 

megmarad. Erre később saját énekünket rákeverhetjük. 

12.3.7 Deesser 

Az előző fordítottja, főleg az énekes hangját hagyja meg, a kísérő zenét szűri. 

12.3.8 Zajkapu (Noise Gate) 

Beállítható, hogy hány dB-nél kapcsolja le a bemenetet egy áramkör, így a halk 

részleteknél hallható zaj kiiktatható. 
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12.4 Kiterjesztés menüpont 

12.4.1 Sáv extrapolálás (Band Extrapolation) 

Mély és magas frekvenciákon - ahol állítható a frekvencia értéke is - lehet 30 dB-t 

kiemelni. Régi sávhatárolt felvételeinken javíthatunk ezzel az eszközzel. 

12.4.2 Zajcsökkentés (Noise Reduction) 

Digitális zajcsökkentési eljárás, ahol előbb analizálni kell egy hasznos jel nélküli zajt a 

műsorból, majd a program ezt kivonja a zajos műsorból. 

12.4.3 Kattogás eltávolítás 

Az LP-ről készített felvételekből eltávolítja a kattogást, recsegést. 

12.4.4 Szűrő (Filter) 

Régi zajos felvételeinket szűrhetjük alul-áteresztő, felül-áteresztő és lyukszűrők 

segítségével 

12.4.5 CD offset korrekció (CD Offset Correction) 

A nem hallható tartományba eső frekvencia-komponenseket eltávolítja. 

12.4.6 Zaj-analízis (Noise Analysis) 

Egy kijelölt, csak zajt tartalmazó rész analízisét végzi el. Ez után kell választani a 

zajcsökkentés menüt, ahol a felvételből kivonja ezt az analizált zajmintát. 

12.5 Felvételi problémák a „Nero zenei szerkesztővel” 

Probléma: Sajnos a program kialakítása olyan, hogy nem tudjuk rajta sem a bemeneti 

jelforrást kiválasztani, sem a felvétel hangerejét beállítani, hiába választjuk az „Audio” 

menüben a „Felvétel” pontot. 

Megoldás: Nyissuk meg a „NERO SOUNDTRAX” programot, az „Audio” menüben a 

„Record” pontot választva alapbeállításokat tehetünk, majd ezt az „OK” gombbal elfogadva 

eljutunk a felvevő konzolig, ahol már kiválaszthatjuk a megfelelő bemeneti jelforrást, és 

felvételi szintet. Ha ezután lenyomjuk a „Keep” gombot, a programot be is zárhatjuk. A „Nero 

zenei szerkesztő” következő indításakor bemenetként az előző beállítást fogja választani. 

Megjegyzés: A felvételi szint kijelzője sajnos pontatlan, többet mutat a valós értéknél. 

Javaslat: 
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• Mikrofonos felvételt, PL-ről, szalagról felvételt Nero Sound Trax-al 

készítsünk *.wav fájlba! 

• Szerkeszteni, vágni, effektezni, normalizálni, szűrni, sztereo panorámát 

növelni a Nero Hangszerkesztővel végezzük! 

• Sávokat keverni, átúsztatni újra a Nero Sound Trax-al érdemes. Ne 

felejtsük el a végén munkánkat nemcsak elmenteni – mert ez csak az összeállítás 

mikéntjét menti el - ,hanem a „Fájl” menüben valamilyen audio formátumba 

EXPORTÁLNI! 
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13 Térhangzások 
A hangminőség, illetve a hallgatási élmény javítását alapvetően két szempontból 

közelítették meg a fejlesztők. Az egyik a zenehallgatásra fókuszált megközelítés, ahol 

rendszerint valamilyen színpadon előadott művet próbáltak meg reprodukálni. Ehhez a sztereó 

HiFi rendszerek elég jól megfeleltek, leginkább a frekvencia-átvitelt, a torzítást és egyéb 

tulajdonságokat kellett javítani. 

A másik megközelítésnél a filmek hangi alátámasztása volt a cél, ahol mások a 

követelmények. Egyrészt fontosak a mély hangok, amelyeknek tudatalatti hatása van az 

emberi elmére. Az emberi hallás kialakulásakor sokkal praktikusabb volt, ha kevésbé 

észleljük az alacsonyabb frekvenciákat, hiszen a beszédértés fontosabb, mint a folyamatosan 

fújó szél vagy a dübörgő tenger hangja. Ugyanakkor az igazán erős mély hangok 

veszélyérzetet keltenek, tehát sokat segíthetnek, hogy igazán beleéljük magunkat egy filmbe. 

A filmek hangjánál további igény a térhangzás megteremtése és fokozása volt. Jelenleg ez az 

egyetlen egyszerűen megvalósítható módszer, hogy a síkbeli képhez térbeli információt is 

csatoljunk. 

13.1 A térhallás lényege 

Térhallásunk egyik oka, hogy a két fülünk különböző erősséggel hallja a nem szemben 

lévő hangforrást. A másik fő ok a fáziskülönbség. A levegőben terjedő hang is hullámként 

képzelhető el, bár nem a terjedés irányára merőlegesen, hanem azzal egy irányban térnek ki a 

levegő részecskék. Képzeljük el tehát, hogy az ábrán látható módon jut fülünkbe a hang. 

 
Az eltérő úthosszokból adódó legnagyobb különbség nem elsősorban az eltérő hangerő, 

hanem az, hogy egyrészt az egyik fül hamarabb érzékeli a hangot (ha a hangsebesség c, akkor 

az időkülönbség dt=(D2-D1)/c), másrészt az azonos frekvenciájú hangok az útkülönbség 
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miatt más fázisban érkeznek (fáziskülönbség). A kettőből az agy kiszámolja a hang irányát, 

ami papíron nem bonyolult művelet, de azért az agynál igen pontos időérzéket feltételez. A 

mély hangok hullámhossza igen nagy az átlagos fejmérethez képest, ezért a két fül által 

érzékelt hang fáziskülönbsége nagyon kicsi. Így az ilyen hangoknál nincs irányhallás, vagyis 

ezért lehetségesek a külön mélysugárzós rendszerek, szinte mindegy, merre van tőlünk a 

mélyláda. 

Hangfalakra, illetve házimozira vetítve a fenti gondolatmenetet, látható, hogy a 

fázisátvitel pontosságát meglehetősen nehéz megoldani, mivel az a hallgatási pozícióval 

változik. Azonban az időzítéseket elég pontosan szabályozhatjuk, legalábbis ha körülbelül az 

ideális hallgatási pozícióban ülünk. Ha a hangfalak számát növeljük, a terjedési időkből adódó 

irányérzékelés egyre jobb, viszont a sok hangforrás miatt a hanghullámok hatnak egymásra, 

interferálnak egymással, ezért a fáziskülönbségekből adódó irányhallás egyre bizonytalanabb, 

és ami a legrosszabb, teljesen kiszámíthatatlanul változik a hallgatási pozícióval. Tehát egy 

apró fejmozgatás is megkeverheti a térérzetünket. Ennek megfelelően nem feltétlenül cél, 

hogy egyre több és több hangfallal vegyük körbe magunkat, inkább arra kellene törekedni, 

hogy az eszközök egyre jobb minőségűek legyenek. (Tapasztalható, hogy sokszor egy jó 

sztereó rendszer nagyobb térélményt nyújt, mint egy gyenge 5.1-es.) De ha megvannak a 

minőségi hangfalaink, akkor is figyelni kell a forrásanyagaink minőségére, hiszen egy 

agyontömörített felvétel nem tesz jót a térérzékelésnek sem. 

13.2 Mesterséges térhangzás 

Történhet két hangszóróval, illetőleg fejhallgatóval, hiszen az egyik fő felhasználási 

terület éppen ez. A témán belül két részt különíthetünk el: a sztereó hangképet "térbelivé 

felturbózó" eljárásokat, illetve az eredetileg többcsatornás hangot két hangszóróval 

reprodukálni próbáló algoritmusokat. 

13.3 Térhangzás sztereó jelből két hangszóróval 

Ezzel sokszor találkozhattunk már, hiszen időnként a legolcsóbb aktív hangszórók 

esetén is felbukkan 3D, Surround, 3DSP vagy egyéb hangzatos nevek alatt. Alapját (mint 

jórészt a többi, később tárgyalt módszerét is) természetesen a fázisokkal való játszadozás adja. 

Lényegében nem tesz mást, mint egy kicsit összekeveri a két csatorna jelét, és valamelyik 

csatornán fázist fordít vagy fázist tol. Teszi ezt a konkrét hangminta ismerete nélkül. A 

hallgató annyit érzékel, hogy az eddig szemből érkező, ha nem is minőségi, de legalább 

minimális irányhatásokkal rendelkező hanganyag egy jobbról-balról áradó, felismerhetetlen 
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irányokkal rendelkező egyveleggé változik. Ez sok embernek tetszik, főleg a 

tapasztalatlanabb zenehallgatóknak, hiszen a kissé unalmas hangkép némileg megváltozik, 

zajosabbnak, izgalmasabbnak hat. 

13.3.1 SRS 

A név valószínűleg ismerős, hiszen a 7-es verziószámú és újabb Windows Media 

Playerek része ez az algoritmus. Az SRS a Sound Retrieval System rövidítése, amely arra 

utal, hogy a rendszer a sztereó anyagból is próbál térbeli információkat kinyerni (más kérdés, 

hogy az SRS jelenleg nem csak sztereó "felkeveréssel" foglalkozik). Ez a technológia 

mindössze arra való, hogy a színpadképet szélesítse és mélyítse, hiszen a többi információ 

eleve nem áll rendelkezésre a sztereó anyagban. Dialógus kiemelést is végez, méghozzá úgy, 

hogy a sztereó jel két csatornájából két különbségi (Left-Right és Right-Left) jelet és egy 

összegjelet (Right+Left) képez. A különbségi jelek jellemzően a környezet hangjait, 

visszhangokat, térinformációkat tartalmaznak, míg az összegjel a dialógokat, zenét. Tehát az 

összegjel emelésével jobban értjük a párbeszédeket, a különbségi jelek erősítésével pedig a 

sztereó színpad szélesedik. 

 A TruSurround az SRS Laboratórium eredeti 

virtualis surround hangtechnológiája, amely sztereó rendszerek, főleg televíziók térhatását 

fokozza. 

 

A teljes hangképből kiemeli a dialógusokat, javítva ezzel az 

effektekkel teli film érthetőségét. 
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 Pszihoakusztikus elven működő mélyhang-

erősítési technológia, amely növeli a mélyhangok melegségét és javítja a hangminőséget az 

alsó hangtartományban. 

A WOW egy speciális kombinációja az SRS 

audio technológiának, amely gazdagítja mélygangokkal a műsort monó, és sztereó forrásnál 

egyaránt.  

13.3.2 VIRTUAL DOLBY 

Fontos tudni, hogy a Virtual Dolby nem konkrét technológiára utaló jelzés. 

Igen sok készüléken, tévén, DVD-, sőt VHS - lejátszón is láthatjuk az emblémát, de a 

megvalósítások között sok különbség lehet. A megjelölés azt jelzi, hogy a Dolby cég 

bevizsgálta az adott algoritmust, és tanúsítja, hogy az elér egy általuk megjelölt minimumot a 

virtuális térhangzás terén. Minden ilyen algoritmus egyik fő célja az, hogy "fantom-

hangszórókat" hozzon létre a hallgató körül. A center, azaz a hallgatóval szemben 

elhelyezkedő hangszóró virtuális valójának létrehozása általában nem jelent nagy nehézséget, 

de az például, hogy a valójában elölről érkező hangot úgy halljunk, mintha mögülünk jönne, 

már komoly feladat. Fejhallgatók esetén jóval könnyebb megoldani e problémákat, mivel 

nincs áthallás a két hangsáv között, azaz a két fülbe egymástól függetlenül olyan hangot 

juttatunk, amihez kedvünk van, ideális körülményeket teremtve ezzel a hangerővel és fázissal 

történő "varázsláshoz". Hangszórók esetében a hangsávok közötti kölcsönhatás 

kiküszöbölésére majdnem mindegyik technológia használ egyfajta áthallás-csökkentő 

(crosstalk cancellation) módszert, hogy minél inkább szelektálható legyen az, hogy mit hall az 

adott fül. 
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13.4 Térhangzás sokcsatornás jelből két hangszóróval 

13.4.1 SRS 

 A TruSurround XT a TruSurround 

továbbfejlesztett változata. Az eredeti elemeken kívül tartalmazza még a következőket is: 

• Dialog Clarity 
• TruBass 
• WOW 

Mindenekelőtt azt érdemes tudni a TruSurround XT-ről, hogy a tervezők számára eleve 

nem volt cél az, hogy a hallgató hátulról is halljon hangokat, tehát nem a valódi surround 

kiváltására született. Ehelyett úgy gondolták, ha több csatorna információtartalma áll 

rendelkezésre, akkor a két hangszórós zenehallgatás vagy filmnézés élményéhez is jelentős 

többletélményt lehet biztosítani azzal, hogy a további csatornák által nyújtott térinformáció 

segítségével úgy változtatjuk a két, valójában hallgatott csatorna hangját, hogy a színpadkép 

szélesedjen, mélyüljön, a hangzás pedig közelebb álljon a valós produkcióhoz a szimpla 

sztereó felvétel alapján játszottéhoz képest. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a megszokott 

sztereó felvételekhez képest a hang általában élőbb, közelibb, valóságosabb hatást kelt 

(természetesen a konzervatívabb hifi rajongók minden újraszámolásos-átkeveréses trükköt 

elleneznek, de nem is ők jelentik a cél közönséget). Ezenkívül még egyfajta mélyhang-

kiemelést és dialógus-érthetőséget növelő effektust is tud a rendszer, előbbi persze nem 

egyszerű sávemelést jelent: a használt hangszóró típusának beállítása után úgy próbálja 

optimalizálni a mély hangokat, hogy még ne torzítsanak, de azon tartományon belül, amire 

még képesek, minél hatásosabb mély hangokat tudjanak produkálni.  

13.4.2 QSOUND 

A  cég  technológiájával szintén nagyon sokan 

találkozhattak már, hiszen a Philips Edge hangkártyái mind ezt alkalmazzák a Virtual Dolby 

hangzás megvalósításához, és régebben néhány játék ezt használta a virtuális térhangzás 

elérésére. Bármely típusú (Dolby Prologic, AC3, Dolby Digital, DTS…) többcsatornás jelből 
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állít elő 2 hangszórós térhatású hangzást. A normál, sztereó hangzásnál jóval pontosabb 

térleképezés érhető el két hangszóróval, így például játékok számára ideális volt a legutóbbi 

időkig.  

13.4.3 SPATIALIZER 

A  cég a QSound és az SRS cégek mellett a harmadik 

legnépszerűbb két hangszóróra optimalizált sztereó-hangzás kibővítéssel foglalkozó vállalat.  

 technológia virtuális surround hangzást hoz létre. 

 technológia egy virtuális mélyhang kiemelést és szélesítést végez 

 technológia egy virtuális centersugárzón keresztül dialógus 

kiemelést végez. 

Számítógépek közelében az előbbieknél kevesebbszer találkozhatunk a Spatializerrel 

(bár jó néhány alkalmazás is használja), de a DVD- lejátszók és tévék körében kvázi 

szabvánnyá vált - felsorolni is nehéz lenne a gyártókat, melyek támogatják. A produkált jó 

minőségű hangon kívül kicsi a digitális jelfeldolgozó processzorral (DSP) szembeni 

erőforrásigény. Többek közt ezért található meg már több éve az alacsonyabb árkategóriájú 

készülékekben is. Nem egyszerű színpadszélesítést végez, hanem valódi háromdimenziós 

hangzást ad, igen jó eredménnyel: a tesztek szerint a hátulról jövő hangok jó része valóban 

mögöttünk szólal meg, az oldalról érkező hullámok iránypontossága szintén kiváló. Mindez 

persze csak akkor igaz (mint ahogy a többi algoritmusnál is), ha pontosan az ideális hallgatási 

helyzetben ülünk. 

A Spatializer legújabb változata a , amely hasonló dialógus-

kiemelési és sztereo kép-szélesítési módszerekkel dolgozik, mint a korábban ismertetett 

technológiák, azonban használható kimondottan tévékészülékekre "kihegyezett" formában is. 

Ekkor a térhangzás és a mélyhangok esetében alacsony számításigényű transzformációkat 

alkalmaz, így olyan formára hozza az effektusokat, ami az általánosan elterjedt kisméretű, 

egymáshoz közel és fixen elhelyezett hangszórók számára a legegyszerűbben közvetíthető. 

Alapvetően tehát egy sok szolgáltatással bíró, kipróbált rendszerről van szó, virtuális 

térhangzás esetén az egyik legjobb választás. 
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13.4.4 DTS 

A DTS cég  technológiája az 5.1 és 6.1 csatornás DTS hangzást keveri le 2 

csatornás sztereó jellé. Sztereó fejhallgatókhoz is ezt a rendszert ajánlja a gyártó. 

13.5 Térhangzás sokcsatornás jelből fejhallgatóval 

A virtuális térhatás keltésének szempontjából a fejhallgatók egészen más megközelítést 

igényelnek, mint egy sztereó hangfal pár. Ennek legfőbb oka egyrészt az, hogy a két csatornán 

sugárzott hangtér nem keveredik, tökéletes az elkülönítés, másrészt nincsenek 

visszaverődések, és a szoba akusztikája sem torzítja a hangképet. Problémát jelent azonban, 

hogy a hangot leginkább a fejünk közepéből halljuk. A szobaszerű hangkép eléréséhez furcsa 

módon a szoba negatív hatásait (visszaverődések, időbeli késleltetések) is szimulálni kell, 

ugyanis csak így lehet tökéletes (elfogadható) a térélmény. 

13.5.1 Dolby 

A Dolby cégnél a  Dolby Headphone-t a fentebb leírt követelményeknek 

megfelelően tervezték, ezenkívül három lehetséges "szobát" is beállíthatunk (kicsi, jól 

csillapított szoba; koncertterem; moziszerű helyiség), hogy a kívánt illúziót elérhessük. 

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a Dolby Headphone technológia csak a Dolby 

Digitallal, Prologickai és Surrounddal működik együtt, DTS felvételekkel nem. 

13.5.2 Yamaha 

AYamaha cég  Silent Cinema rendszere HRTF (Head-Related Transfer 

Functions) technológiát alkalmazz, amely DTS sávokat is képes fejhallgatóra konvertálni. A 

tapasztalatok szerint kevésbé tágítja a teret, mint a Dolby Headphone, ezzel együtt 

természetesebb hangzást nyújt; viszont a mély hangoknak elkülönített csatornát egész 

egyszerűen kihagyja, kiveszi a hanganyagból. 

13.5.3 QSound 

A QSound fejhallgató esetén visszaverődéseket és torzulásokat is képes szimulálni, és 

képes enyhén kitágítani az akusztikai horizontot, azaz a hangtér nagyobbnak hallatszik, mint a 

fejünk átmérője. A technológiát egyébként vezeték nélküli fejhallgatókban is előszeretettel 
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alkalmazzák. 

13.5.4 SRS 

Ez a technológia javítja a valósághű és térszerű 

hangzást hagyományos sztereó fejhallgatóknál. 

 A TruSurround XT Headphone technológia hagyományos sztereó 

fejhallgatóra optimalizálja a TruSorround XT technológiát, amely tovább növeli a térérzetet. 

13.5.5 Spatializer 

 A Spatializer cég szintén nyújt hasonló szolgáltatásokat. 

A térhatású játékok és sokcsatornás hanggal ellátott filmek az újabb és újabb 

fejlesztések ellenére sem igazán alkalmasak arra, hogy fejhallgatóval élvezzük őket, 

mégpedig azért, mert a pszichikailag igazán hatásos, valódi mély hangokat nem a fülünkkel, 

hanem inkább az üreges szerveinkkel érzékeljük ("érzem a gyomromban”). 

13.6 Térhangzás sztereó (mátrixolt) jelből több hangszóróval 

Láttuk tehát, miként lehet egy többcsatornás forrást két csatornán visszaadni, 

megpróbálni megtartani az irányhatások legalább egy részét. Most a másik oldalt vizsgáljuk 

meg: esetleg már meglévő, hat vagy több hangszóróval rendelkező szettünkkel miképp 

növelhetjük meg a hallgatási élményt. Annál is inkább, mert az Intel Azalia Audio fedőnéven 

futó "vállalkozása", amely az AC'97-es szabványt fogja leváltani a nem túl távoli jövőben, 

már ilyen képességekkel is bír majd. 

Természetesen a nem létező információból nem tudunk valós irányokat, térhangot 

létrehozni. A sokcsatornás rendszereket használók többsége azonban a sztereó anyagoknál 

sem szeretné kihasználatlanul hagyni a hangszóróit. Érdekesség, hogy a ma használt 

felkeverési technológiák fejlesztésekor olyannyira feltérképezték az átlagos hallgató térhallási 

érzékenységét, hogy a jórészt mozizó közönségnek a sztereóból sokcsatornásra alakított anyag 

többnyire jobban tetszett, mint az eredeti, többcsatornás felvétel. Mindezeken kívül a normál 

sztereó anyagok mellett léteznek olyanok is, amelyekbe úgynevezett mátrixkódolással 
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téradatokat tárolnak el, azaz például egy Prologic dekóderrel a felvételt készítők szándéka 

szerint érkeznek majd a hangok a hátsó hangszórókból is. 

13.6.1 Dolby Surround 

 Esősorban mozikba kifejlesztett hangzás, amely analóg 

rendszerű, passzív mátrixolási eljárású kódolást tartalmaz. A csatornái: 

• bal első (LF) teljes frekvencia-átvitelű hangsáv 

• jobb első (RF) teljes frekvencia-átvitelű hangsáv 

• a nézőtér bal oldalán elhelyezett térhatású (LS), és jobb oldalán elhelyezett 

térhatású (RS) hangszórókhoz szétosztott sávhatárolt (100 Hz-7 kHz) mono surround 

hangsáv 

A csatornák között elég nagy az áthallás, nem tökéletes az elválasztás. Ezen hangzás 

élvezetéhez Dolby Surround dekóderrel felszerelt 3 csatornás erősítő, és elég nagy terem 

szükséges. 

13.6.2 Dolby Surround Pro Logic 

 Dolby Pro Logic a Dolby Surround továbbfejlesztett változata. 

Bármely sztereo kétcsatornás jelből, de elsősorban a VHS műsoros videofilmek Dolby 

Surround kódolású hangsávjaiból képez térhangzást: 

• bal első (LF) teljes frekvencia-átvitelű hangsáv 

• jobb első (RF) teljes frekvencia-átvitelű hangsáv 

• középső első (CF) teljes frekvencia-átvitelű hangsáv 

• bal térhatású (LS), és jobb térhatású (RS) hangszórókhoz kettéosztott 

sávhatárolt (100 Hz-7 kHz) mono surround hangsáv 

Több üzemmódra is beállítható: 

• stereo  LF, RF szól, és képezi le a hangteret, (a mélyhangok LF-e és 

RF-en szólnak) 

• 3stereo  LF, CF, RF szól, és képezi le a hangteret (a mélyhangok LF-e és 

RF-en szólnak) 

• phantom LF, RF, (LS, RS) szól, és képezi le a hangteret (a mélyhangok 

LF-e és RF-en szólnak) 

• normal  LF, RF, CF, (LS, RS) szól, és képezi le a hangteret (a 

mélyhangok LF-e és RF-en szólnak) 
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• wide  LF, RF, CF, (LS, RS) szól, és képezi le a hangteret, de a 

mélyhangokat külön aktív subwofferrel szólaltatjuk meg 

A sávok szétválasztását analóg aktív mátrix áramkör végzi. 

13.6.3 Dolby Surround Pro Logic II 

A Dolby Pro Logic II Dolby Pro Logic a továbbfejlesztett változata, 

sztereo és teljes frekvencia-átvitelű surround csatornákkal. A Dolby Pro Logic II révén 

bármely sztereó – tehát kétcsatornás - forrásból DD 5.1-est jól közelítő, többcsatornás 

térhatású hang állítható elő, vagyis bal első (LF), jobb első (RF), középső első (CF), bal 

térhatású (LS), és jobb térhatású (RS), valamint egy mélysugárzó(SW) csatorna. 

Nagymértékben továbbfejlesztett irányítási eljárásai a csatornák kiváló szétválasztását teszik 

lehetővé, egyúttal kivételesen stabil hangteret eredményeznek. Két üzemmódban használható: 

• az egyik a Mozi üzemmód, amely Dolby Surround hangú VHS filmekre és 

műsorokra van optimalizálva, 

• a másik a Zene üzemmód, amely sztereó hangforrások (például CD-lemezek) 

jelét alakítja át gazdag és mély térhatású környezetté. 

Ezen hangzás élvezetéhez Dolby Pro Logic II dekóderrel felszerelt 5 csatornás erősítő 

és aktív subwoffer szükséges. 

13.6.4 Dolby Surround Pro Logic IIx 

A végén a kis „x” azt jelöli, hogy a Dolby Pro Logic II rendszer 7.1 csatornára 

továbbfejlesztett változatával állunk szemben. A két újonnan megjelenő hangsávot 

leszámítva, technikai paraméterei az előzővel egyeznek meg. 

13.6.5 A DTS Neo: 6 Surround 

A  módszer hagyományos, sztereó forrásokból állít elő 6.1 csatornás 

térhatású hangot. Mindegyik csatorna átfogja a teljes 20 Hz-20 kHz-es átviteli tartományt, a 

szétválasztás szinte diszkrétnek mondható. A DTS Neo:6 film és a DTS Neo:6 zenei 

üzemmód között választhat az éppen lejátszott műsornak megfelelően. Ezen hangzás 

élvezetéhez DTS-ES Neo: 6 Surround dekóderrel felszerelt 6 csatornás erősítő és aktív 

subwoffer szükséges. 

 84



13.6.6 CMMS 

CMMS a Creative saját felkeverő rendszere, amellyel szoftveres támogatás nélkül is sok 

hangszórón hallgathatjuk sztereó anyagainkat (bár akár 5.1-es hang 7.1-esre konvertálásában 

is számíthatunk rá). Fő problémája a surround csatornák frekvencialimitáltsága. A Prologic 

első verziójánál tisztább, nyugodtabb hangot nyújt, bár kevés akusztikus hangszer esetén 

zavaros lesz a hangkép (ezzel sajnos nincs egyedül, majd mindegyik ilyen módszer hátránya 

ez az effektus, igaz, a Prologic II elég diszkrétnek mondható). Használata akkor javallott, ha 

csak Prologic áll rendelkezésre, és elektronikus, illetve stúdióban felvett zenét szeretnénk 

felkeverni. 

13.6.7 SRS Circle Surround 

 A Circle Surround egy olyan sokcsatornás 

dekóder, amely képes 5.1 csatornára felkeverni sztereo, mátrix-kódolt vagy Circle Surround 

formátumban kódolt anyagokat. 

13.6.8 SRS Circle Surround II 

 

 A Circle Surround II az előző rendszer 6.1 

csatornára továbbfejlesztett változata. 

13.6.9 QMSS 

A  cég  technológiával a sztereó hangjel több csatornára 

történő felkeverése történik, amelyet néhány autós hifi rendszerben is alkalmaznak.  
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13.7 A virtuális térhangzás összegzése 

A virtuális térhangzás két hangszóróval történő megvalósítása és a sztereóból 

surroundba konvertáló algoritmusok közös jellemzője, hogy megfelelően használva 

többletinformációt képesek hozzátenni a hanghoz. Nem célszerű azonban alkalmazni őket 

például akusztikus zene esetében (kivéve, ha épp nem Dolby Prologic technológiával 

rögzítették), mert ilyenkor a művi térszélesítés, tupírozás a hosszabb távú hallgathatóságon 

sokat ronthat. A surround felvételeknél az egyik fő cél, a jelenlétérzet elérésében segíthetnek 

ezek az eljárások - manapság pedig majdnem mindegyik új DVD-t, CD-t ilyen módszerrel 

rögzítik már. 

13.8 Valódi sokcsatornás digitális szabványok 

Fő jellemzőik ,hogy a sokcsatornás hangjel digitálisan kódolva található meg bennük. A 

dekódolás után egymástól teljesen szétválasztott csatornákat kapunk, melyekre a teljes 

frekvenciasáv (20 Hz – 20 kHz), a nagy dinamika (min. 96 dB), kis torzítás, kimérhetetlenül 

kis alapzaj és áthallás jellemző. 

13.8.1 Dolby Digital 

A  egy digitális hangkódolási rendszer, amelyet a DOLBY laboratórium 

dolgozott ki. A PCM-től eltérő úgynevezett „bitstream” adatfolyam, AC-3 szabványú 

kódolási rendszer. Minden csatorna teljesen elkülönített a többitől, - vagyis nincs áthallás – és 

minden csatorna a teljes, 20 Hz-20kHz frekvenciatartományban és teljes dinamikával 

dolgozik. 

A régi mozifilmek DVD-n történő újra kiadása miatt különféle csatornaszám létezik. Az 

újonnan készült mozifilmek túlnyomórészt DD 5.1-es hangsávot tartalmaznak. 

1.0 momo hangsáv (CF) csak a középső, center front sugárzó szól 

2.0 sztereo hangsáv (LF, RF), a bal és a jobb frontsugárzók szólnak 

2.1 sztereo hangsáv és egy szubbasszus hangsáv (LF, RF, SW) a bal 

és a jobb frontsugárzók, továbbá a subwoffer szólnak 

5.1 A bal front (LF), a center front (CF), a jobb front (RF), a 

subwoffer (SW), a bal surround (LS), a jobb surround (RS), hangsugárzók 

szólalnak meg. 

Ezen hangzás élvezetéhez Dolby Digital dekóderrel felszerelt 5 csatornás erősítő és 

aktív subwoffer szükséges. 
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13.8.2 Dolby Digital EX 

A  a Dolby Digital többcsatornás hangrendszer kiterjesztett 

specifikációja. Egy hetedik csatornával - mátrixkódolású hátsó középcsatornával - egészíti ki 

a Dolby Digital 5.1 diszkrét csatornáit. Ennek eredményeképpen három különböző jel alakítja 

ki a térhatást - a baloldali térhatású (LS), a jobb oldali térhatású (RS) és a hátsó térhatású (SB) 

csatorna -, ami jobban definiált hangzást eredményez, és folyamatosabb mozgásérzetet kelt. 

Mivel az (SB) csatorna mátrixolva van, ezért az ilyen filmeket a „csak” Dolby Digital 

dekóderrel rendelkező erősítők 5.1-ként játsszák le. Ezen hangzás élvezetéhez Dolby Digital 

EX dekóderrel felszerelt 6 csatornás erősítő és aktív subwoffer szükséges. 

A korszerű hangerősítők mindegyik Dolby hangkódolási szabványt ismerik és 

automatikusan képesek azokat kiválasztani. Ilyen esetben kombinált  logót 

alkalmaznak. 

13.8.3 DTS 

A  1993-ban a Jurassic Park című filmmel lépett be a köztudatba. A DTS 

a Digital Theater Systems Inc. által kifejlesztett 5.1 csatornás Digital Surround hangrendszer, 

amely nem kompatíbilis Dolby Digital rendszerrel, annál részletgazdagabb hangvisszaadást 

reprodukáló kódolást tartalmaz. A DVD-n kiadott mozifilmeknek csak néhánya tartalmazza 

ezt a sokcsatornás hangot. Ezen hangzás élvezetéhez DTS dekóderrel felszerelt 5 csatornás 

erősítő és aktív subwoffer szükséges. 

13.8.4 DTS-ES 

A  rendszert a Digital Theater Systems, Inc. fejlesztette ki 1999-ben, 

filmszínházak számára. Ez a rendszer kompatibilis a hagyományos DTS Digital Surround 

formátummal, ám továbbfejlesztett térhatású jelek alkalmazásával jelentősen javítja a 360 

fokos lokalizációt és a térbeli részletezettséget. Két fő típusa van: 
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13.8.4.1 DTS-ES Matrix 6.1  

A  -es formátumban az új hátsó térhatású csatorna mátrix kódolással van a bal térhatású 

(LS) és a jobb térhatású (RS) csatornába kódolva. Lejátszáskor a kódolt jeleket különálló SL, 

SR és SB csatornákra dekódolja a rendszer. Ez azt eredményezi, hogy a térhatású hang 

nagyon közel fog esni a diszkrét kódoláshoz, de nyilván nem éri el annak minőségét. Ezen 

hangzás élvezetéhez DTS-ES Matrix dekóderrel felszerelt 6 csatornás erősítő és aktív 

subwoffer szükséges. 

13.8.4.2 DTS-ES Discrete 6.1 

A  rendszerben mind a 6.1 csatorna - vagyis az új SB (hátsó térhatású) csatorna is - 

digitális, diszkrét és különálló. Mivel mindegyik csatorna teljesen független egymástól, a 

térhatású hangban pontosan kifejeződnek az irányok és a részletek. Ezen hangzás élvezetéhez 

DTS-ES Discrete dekóderrel felszerelt 6 csatornás erősítő és aktív subwoffer szükséges. 

13.8.5 DTS 96/22 

A  olyan többcsatornás DTS kódolást jelent, amelynek a mintavételezési 

frekvenciája 96 kHz, bitmélysége 24 bit a hagyományos 48 kHz és 16 bit helyett. Ezzel a 

nagyobb felbontással élethűbb hangzás adható vissza, de sajnos a régebbi dekóderekkel ezek a 

felvételek nem játszhatók le. Általában az egyéb DTS technológiákkal együtt jelenik meg a 

korszerű erősítők dekóderében  kombinált logóval. 

13.8.6 THX - Tomlinson Holman eXperiment 

 (Tomlinson Holman eXperiment) nem csak hangformátum, hanem egy 

olyan hitelesítő és minőségellenőrzési program, amelyet a hangrendszereknél, moziknál, 

házimozi-komponenseknél és a digitális előkészítési - filmkészítési - eljárások során 

alkalmaznak.. A rendszert Tomlinson Holman amerikai mérnök dolgozta ki a Lucasfilm 

megbízásából. A THX szabvány előírja többek közt az erősítők teljesítményét, a 

hangsugárzók terhelhetőségét és iránykarakterisztikáját. A THX minősítésű DVD lemezek 

kép- és hangminősége kiemelkedő, a legtöbb esetben referenciának használható. 

A THX házimozi-berendezésekre kidolgozott előírása is komoly technikai feltételeket ír 

elő, ezen felül pedig olyan műszaki megoldásokat tartalmaz, melyek a mozitermek és 
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lakószobák akusztikai körülményeinek kiegyenlítését szolgálják. 

Mivel a mozitermek magashang-visszaadása nem megfelelő, a hangmérnökök a 

filmhang felvételénél enyhe magashang-emelést végeznek. Lakószobákban ez felesleges, 

ezért ezt levágják. Dipól, vagyis előre és hátra egyszerre sugárzó háttérsugárzókat használnak, 

elősegítve ezzel a diffúz hangtér kialakítását - szemben a hagyományos hangsugárzókkal, 

ahol a tervezők célkitűzése a pontszerű hangforrás elérése. Erre azért van szükség, mert a 

mozitermekben a nézőtér hátulsó felében egymástól két-három méter távolságra több, akár 

oldalanként 6-8 háttérsugárzót is elhelyeznek. 

Egy úgynevezett Timbre Matching (lecsengés-illesztési) eljárással érik el azt, hogy a 

hallgatók úgy érzékeljék, mintha a frontsugárzókból kiinduló közvetlen hangforrás mozgás 

közben, folyamatosan halna el a háttérben. 

Ezen felül a THX rendszer kötelezővé teszi a mélysugárzók használatát, tekintettel arra, 

hogy a filmek hatalmas dinamikai különbségei és mélyhang-energiái miatt csak így lehet a 

többi hangsugárzó kis torzítását biztosítani. 

13.8.7 THX-EX 

A a Dolby Digital EX THX minősítésű rendszerekben 

alkalmazott változata. A házimozi-rendszerekben a Dolby Digital EX először THX-EX 

rendszerként jelent meg 2000-ben. A THX-EX és a Dolby Digital EX közötti alapvető 

különbséget az jelenti, hogy a Lucasfilm rendszerében a hátsó háttérsugárzás céljára két 

hangsugárzót használnak két erősítő modullal, külön beállítható időkésleltetéssel és 

hangerővel. Így tehát a THX-EX erősítőkben 7.1-es csatornarendszert alkalmaznak. A THX 

minősítést amúgy is a magasabb árkategóriába tartozó erősítőkre alkalmazzák, így az ilyen 

rendszerek vásárlói számára valószínűleg kisebb gondot jelent az extra hangsugárzók 

beszerzése, és az, hogy a plusz két csatorna tovább drágította az elektronikát. 

13.8.8 THX Ultra, THX Select 

Az eredeti Home THX, házimozikra vonatkozó minősítés 

nem csak a műszaki paramétereket írja elő, de ajánlást is tesz a szobák méretére, amelyben azt 

felállítják. A THX ajánlása 80 köbméteres helyiséget vesz alapul, ami egy átlagos, 2,5 

méteres belmagassággal számolva 32 négyzetmétert jelent. Ekkora helyiségben garantálják a 
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legalább 105 dB hangerő elérését kis torzítási értékkel. 

Mivel az erősítők és hangsugárzók méretezésénél az ilyen - Európában nagynak számító 

- lakószobákat vették figyelembe, a kilencvenes évek végén felmerült, hogy a kisebb, 55-80 

köbméteres (22-32 négyzetméteres) helyiségekre enyhébb követelményeket támasztó 

szabványt kellene bevezetni, amely engedélyezné kisebb teljesítményű erősítők THX 

minősítését. Ezért 1998 végén az addig egységes THX szabványt a Lucasfilm megbontotta. 

Az addigi THX minősítés a THX Ultra nevet kapta, és bevezették a THX Select specifikációt. 

A módosítás célja az is volt, hogy a THX minősítésű erősítők az alacsonyabb árkategóriában 

is megjelenhessenek. 

13.8.9 THX Ultra 2 

2001 végén újabb módosítás következett, de most "felfelé" bővítették a rendszert. 

Bevezették a THX Ultra 2  minősítést, amely elsődlegesen 7.1-es 

rendszerekben vezet be újításokat. A THX Ultra 2-nek két lényeges újítási pontja van. Az első 

bevezeti a THX Music üzemmódot, amely kimondottan zenei felvételek visszaadására 

optimalizálja a rendszert. A másik változtatás a mélysugárzók frekvenciamenetét terjeszti ki 

20 Hz-es alsó határfrekvenciára. (Ne feledjük, hogy a THX mélysugárzóknak 105 dB 

hangnyomást kell tudni kelteniük ebben a tartományban, rendkívül kis torzítással!) 
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14 AC3 dekódolás 
A térhatású hangzást otthon a DVD-k tették igazán népszerűvé. A házimozi-

berendezések legtöbbjében megvan a lehetőség az összes csatorna maradéktalan 

visszanyerésére. De mi a helyzet ugyanezzel PC-n? 

A legtöbb forgalomban lévő DVD Dolby Digital térhatású hangsávval kerül kiadásra, 

amely AC3 kódolással található a lemezen. Néhány DVD lemezen a hang DTS kódolással is 

megtalálható. Mindkét hangkódolási forma a lemez VOB fájljaiban van beágyazva. Az AC3 

egy sokcsatornás kódolási forma, amely több önálló csatornát is tartalmazhat, az egyes 

csatornák megosztoznak a sávszélességen, de amúgy nem zavarják egymást. Egy külön 

csatorna LFE (alacsony frekvenciás effektus) jeleket is szolgáltat, de az is előfordulhat, hogy 

egyetlen darab monó hangcsatorna van. A csatornák számát a 2.0 és 5.1 jelöli, az AC3 a 

kódolási technikára utal. 

Az AC3 leggyakoribb előfordulási helye a DVD, de bizony másutt is gyakran 

összefuthatunk vele. Az AVI fájlokban nincs megkötés a hangsáv típusára, így könnyen lehet, 

hogy AC3-assal találkozunk. Ez tulajdonképpen nem baj, főleg olyan számítógépen, 

amelynek van sokcsatornás hangkártyája, vagy valamilyen digitális kimenete. Mivel azonban 

nem szokványos formátumról van szó, nem egyszerű megszólaltatni, főleg valós időben. 

Ha biztonsági másolatot szeretnénk készíteni DVD-nkről (természetesen csak azért, 

hogy kíméljük a lemezt), előbb-utóbb szembesülünk a problémával: mi legyen a hangsávval? 

Ha nincs Dolby Digital-dekóderünk és a közeljövőben nem is tervezünk ilyet beszerezni, 

kézenfekvő az átalakítása sztereó csatornává, a könnyebb kezelhetőség és a kisebb helyigény 

végett. 

14.1 Besweet 

(dspguru.doom9.net ) Az átalakításhoz leggyakrabban használt eszköz manapság a 

BeSweet, amelynek van grafikus és parancssori kezelőfelülete is. A BeSweet tulajdonképpen 

egy keretprogram, amely összefogja, és hatékonyan használja az átalakításhoz szükséges 

szerszámokat. Ilyen keretprogrammal találkozhattunk már, például a Gordian Knot is ebbe a 

kategóriába tartozik, olyannyira, hogy tartalmazza is a BeSweet csomagot. 

A BeSweet annyiban különbözik a GKnot-tól, hogy az egyes szerszámok nem önálló 

EXE, hanem DLL formátumban vannak mellékelve, így a BeSweet nélkül, önmagukban nem 

használhatók. 
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A szerszámok közül az Azid AC3-dekóder és a Lame MP3-kódoló a legfontosabb. 

Mindkettőnek van önálló, parancssoros változata is, de itt DLL-ként használja őket a 

főprogram. A kezelőfelület jócskán megkönnyíti a munkát, akkor is, ha még VOB file-ból 

kell a hangot kibontani, akkor is, ha már önálló AC3 fájlban van, egy menetben készülhet 

belőle MP3, MP2 (SVCD-hez), többcsatornás OGG, sőt a legújabb változatnál már 5.1-es 

AC3 is. A kimeneti sztereó jel Dolby Surround kódolásban tartalmazza a surround 

információt is. 

A feldolgozás szerves részét képezheti - igény szerint - a dinamika összenyomása, 

illetve a normalizálás, a mintavételi frekvencia redukálása. MP3 esetén a kimenet lehet 

állandó, változó vagy átlagos bitrátájú is. 

A felvétel eredeti framerate értékét tetszés szerint megváltoztathatjuk, így a hangot 

könnyen hozzáigazíthatjuk például az NTSC-ről PAL-ra átalakított felvételhez. 

A program beállítását előre elkészített profilok és helyzetérzékeny súgó segíti: ha egy 

pillanatra megáll az egér az egyik beállító elem fölött, azonnal megjelenik a hozzá tartozó 

leírás. 

14.2 AC3filter 

(ac3filter.sourceforge.net ) Akkor sincs gond, ha nem akarjuk átalakítani az AC3-at, 

hanem változatlanul fűzzük az AVI-hoz. Nem kell mást tennünk, mint telepíteni az AC3Filter 

szűrőt, amely nyílt forrású, és használata ingyenes. A lejátszó programok szükség esetén 

automatikusan használják. 

Az AC3Filterrel kihasználhatjuk szinte bármilyen audio konfiguráció képességeit. A 

négyoldalas beállító panelen szinte minden tulajdonságát módosíthatjuk. 

A kimenet beállítható 1.0-s, 1.1-es, 2.0-s, 2.1-es, 3.1-es, 4.0-s, 4.1-es, 5.0-s, 5.1-es 

konfigurációkhoz. Külön választhatjuk ki a Dolby Prologic, sőt Prologic II lekeverést (bár 

utóbbi még csak kísérleti stádiumban áll). Ha van a gépen S/PDIF kimenet, átköthető oda a 

jel, ekkor nem a PC-n szólal meg. 

Minden csatorna szintjét önállóan szabályozhatjuk, még a lekeverés előtt. 

A szoftverbe dinamikakompresszort építettek, amely alaphelyzetben be van kapcsolva. 

Erőssége állítható, de ki is kapcsolhatjuk. Ezt ötvözhetjük automatikus erősítésszabályzással 

és egymenetes normalizálással, ami egyszerűen annyit jelent, hogy a rendszer csak lefelé 

szabályoz. 
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Kísérletező kedvű egyének a keverő mátrixbeállítását igény szerint módosíthatják, 

ennek segítségével például felcserélhetik a csatornákat, vagy egyéni arányban keverhetik 

például az első csatornák jeléhez a hátsókét. Persze ezek beállítása automatikusan is történhet. 

Mind a hat csatornán külön állíthatjuk a késleltetés mértékét, így bármilyen hangszóró-

elhelyezés esetén megtalálhatjuk az optimális beállítást. A szoba vagy a hangszórók esetleges 

akusztikai hiányosságait kilencsávos equalizerrel ellensúlyozhatjuk. 
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15 Interaktív 3D hangzások 
A hangkártyák háromdimenziós hangzásának szerepe a multimédiában egyre 

meghatározóbb. Ennek okai a DVD filmek és a PC-s játékok interaktív térhangzásokkal. 

Nem minden hang térbeli, még ha a 3D-sound felirat áll is a kártya dobozán. Az olcsó 

3D-s és régebbi ISA sínes hangkártyák a Q-sound vagy 3D-sound, V-sound lehetőséggel a 

sztereó hangteret manipulálják, ami ugyan hallható változást eredményez a hangzásban, de az 

igazi térhatáshoz semmi köze. 

A térhangzások két alapvető részre bonthatók aszerint, hogy a hangzás fix, nem 

változtatható (előre kódolt) vagy a hangesemény az időben folyamatosan, interaktív módon 

változik. Ez alapján különböztetjük meg a surround hangzásokat (Dolby Surround, THX, AC-

3) az interaktív 3D-hangzásoktól (DS3D, A3D, EAX, Sensaura3D). 

A surround hangzás filmekhez, zenehallgatás hoz ideális megoldás, azonban 

játékokhoz nem alkalmas, mivel a játékok menete nem előre meghatározott. 

Interaktív 3D-hangzással a valós, pozícionálható 3D-hangzás elérhető, de a kódolás 

nem előre történik. A hangesemények bármikor hozzátoldhatók és térben pontosan 

elhelyezhetők. Éppen ezért a 3D-hangzás alapvetően különbözik a sztereótól vagy a surround 

hangzásoktól, csak a játékokhoz fontos. A játékprogramok tartalmazzák az aláfestő zenéket és 

a különböző hangeffekteket, amelyek a játék folyamán interaktív módon szólalnak meg. 

A 3D-hangzás megvalósítására három megoldást találhatunk Mindhárom esetben az 

alapelv az, hogy a jelfeldolgozó processzor (DSP, Digital Signal Processor) kiszámolja - az 

adott tér paramétereinek megfelelően - a visszaverődött hangokat és azokat a hang forrásával 

együtt az adott hangkártya által támogatott 2, 2.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 hangszórón megszólaltatja. 

15.1 DirectSound3D  

A Microsoft által fejlesztett DirectSound3D  (DS3D) rendszer. A 

Microsoft a Windows 95 megjelentetése után teljesen új célt tűzött ki maga elé: a Windows 

95-öt kinevezte első számú játékplatformnak. Így született meg a több rétegből álló DirectX 

programozói felület, aminek alapvető elemei az első körben a DirectDraw és a DirectSound 

voltak. 

Ezekhez hasonló bővítés volt a DirectSound3D (DS3D). A hangforrások távolságát csak 

a hangerővel lehet jelezni, mivel a DS3D alapbeállításban nem képes utóhangzások (reverb) 
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kezelésére. Az alkalmazások fejlesztőinek az utóhangzásokkal együtt kell az egyes hangokat 

rögzítenie, így igazán élethű, a környezettől függő hangzás nem állítható elő vele. 

Ezen korlát áttörése csak a DirectSound3D által támogatott, ún. Property Setek 

használatával érhető el. Ezek a DirectSound3D-n keresztül meghívott bővítő rutinok, amelyek 

lehetővé teszik komplexebb 3D hangzás előállítását úgy, hogy a teljes hangzásra egyfajta 

plusz beállító hatást érvényesítenek. 

15.2 EAX 1.0, 2.0, 3.0 

A Creative cég fejlesztette ki az  Environmental Audio 

Extension  (EAX) rendszert. Alapvetően az utóhangzás számítással bővíti ki a 

DirectSound3D-t. Az EAX rendszer az utóhangzások (reverb) számolását végzi. Ezt pedig 

úgy próbálja modellezni, hogy az egyes környezetek, helységek akusztikáját leíró jellemzőket 

rögzíti, és ezek hatását szűrőkön keresztül érvényesíti a teljes hangzásra. Ehhez az alapvető 

paraméterek az utóhangzás (reverb) hangereje, hossza (decay), és a falak hangelnyelő 

képessége (damping). Ezeken felül még használ egy Environment (környezet) nevű változót. 

Ezzel lehet megadni az utóhangzás tulajdonságait még részletesebben leíró paramétereket, 

mint például a helyiség mérete. Az EAX a fejlesztők munkájának megkönnyítésére számos 

beépített „környezetet” is tartalmaz (például különböző méretű szobák, barlang, vagy éppen 

víz alatti környezet), amelyek készen felhasználhatók programokban, vagy arra jók, hogy 

belőlük kiindulva kikísérletezze a fejlesztő a számára az aktuális programban éppen szükséges 

akusztikájú környezet jellemzőit. Ezek a környezetek tehát elmenthetők és bármikor 

meghívhatók újra alkalmazásokban. A Creative folyamatosan fejleszti az EAX tudását, a 3.0-

ás verzió – melyet Advanced HD-nak kereszteltek  - már képes számításba venni 

a hang útjába kerülő tárgyakat, vagy a különböző hangtulajdonságú helyszínek között 

átmenetet képezni. A Sound Blaster Live! kártya EMU10K1 processzora, és EAX 

hangrendszere nem kompatibilis az A3D-vel, így az alá írt játékok nem, vagy csak 

nehézkesen futtathatók a kizárólag EAX-et támogató meghajtó programmal rendelkező 

hardveren. A Creative ennek feloldására adta ki az A3D 1.0 emulátort, mely az A3D-

hívásokat a Direct Sound3D felé továbbítja. 
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Az EAX könnyebb programozhatóságot kínál az A3D-nél, másrészről azonban az 

Aureal által kifejlesztett A3D 2.0-val realisztikusabb 3D-hanghatások érhetők el, de az A3D 

jobban lefoglalja a CPU-t.  

15.3 A3D 

Aureal  3D (A3D), amely felülről kompatibilis a DS3D-vel. Az A3D-t 

az Aureal Semiconductors fejlesztette ki a NASA segítségével. Az A3D alapja az emberi 

hallás funkciót leképező eljárás (Head Related Transfer Function, HRTF). Az A3D 2.0 

legfontosabb eleme az Aureal Wavetracking (hangkövetési technika). A technika lényege, 

hogy az egyes hangforrásokból származó hangokat már nem egyszerűen elhelyezik a térben, 

és hangzásukat modellezik, hanem a rendszer követi útjukat a környezetben. A térben 

elhelyezkedő tárgyak és felületek természetesen számos esetben akadályozzák, módosítják a 

hang útját. A rendszer modellezi a környezet teljes geometriáját, és kiszámolja az egyes 

hangok visszaverődéseit (reflection) a felületekről, illetve azt is, hogy egy felületen milyen 

mértékű az elnyelődés (occlusion). Az A3D 2.0 API tehát képes a terek teljes modellezésére. 

Az API olyan programozói felület, amelyen keresztül például 3D-hanghatások 

illeszthetők a játékokba. Megalkotásánál figyelembe vették azt is, hogy nem minden egyes 

gépben lesz elegendő erőforrás az összes hangforrás modellezésére és megszólaltatására, ezért 

nagyon komplex optimalizációt is beépítettek, hogy a maximumot hozzák ki a meglevő 

hardverből. 

Az alkalmazásban a fejlesztőnek nem kell törődni azzal, hogy az aktuális kártya hogyan 

fogja ezt megvalósítani, az A3D 2.0 elvégzi az optimalizációt. 

A valós idejű erőforrás kezelő szűkös lehetőségek esetén a legfontosabb hangokat 

választja ki. Hatékonyan szűri ki ilyenkor a "túl részletes" geometriai elemeket, illetve 

letilthatja a nem igazán hallható háttérhangok számítását, hogy ezzel plusz teljesítményt 

szabadítson fel a lényeges hangok modellezésére. 

Az erőforrás menedzsment mellett igen fontos az "A2D engine" megjelenése is. Ez egy 

ún. fallback engine, azaz ha a gépben nincs hardveres 3D audió támogatás, akkor a rendszer 

erre vált vissza, de akkor is képes bekapcsolni, ha a hardver erőforrásai elfogynak, és azok 

pótlására áll be. Az A2D-t x86 assemblyben írták, így igen gyors és emellett erőteljesen a 

sebességre lelt optimalizálva, többek között az A3D-modell megfelelő leegyszerűsítésével. 
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Az Aureal az A3D-ben a környezetek szimulálására wavetracking technológiáját 

használja, ennek következtében a játékba épített geometriából ered a hangeffektek hatása, 

azaz továbbra is az Aureal állítja elő a legrealisztikusabb hanghatásokat, de ehhez minden 

játéknál a programozókra hárul a környezet felépítésének feladata. Az EAX-nél csupán 

választaniuk kell a beépített környezetek közül, ez jóval egyszerűbb, de kevésbé pontos 

megoldás. 

15.4 Sensaura 

A Sensaura  olyan rendszert valósított meg, amely kompatibilis a 

DirectSound3D-vel, az A3D-vel és az EAX-al is. 

A Sensaura támogatja az EAX-ot és az A3D-t, de ez nem jelenti azt, hogy a 

hanghatások is ugyanazok. A HRTF és az utóhangzás (reverb) funkciók minden piacon 

található csipbe másképpen vannak beépítve. 

A Sensaura3D két hangszórón keresztül valósítja meg a pozícionált 3D-audiot. A 

rendszer a fülhöz érkező hangot úgy módosítja, mintha különböző forrásokból érkezne. A 

kéthangszórós konfiguáció csak vízszintes síkban képes hangokat szimulálni. Nagyon hasonló 

az Aureal A3D 1.0 technikához, éppen ezért korlátai is ugyanazok. 

A Sensaura MultiDrive a négy- és több hangszórós rendszereknél kerül előtérbe, de 

már két hangfaltól felfelé is támogatja a vertikális és a horizontális hangpozicionálást. Az 

Aureal A3D 2.0-nak "felel meg". Biztosítja minden hangszóró számára a HRTF támogatást.  

Az EnvironmentFX hasonló a Creative EAX rendszeréhez, az EAX API-t használja. 

Szintén 3D-audiokörnyezetet szimulál 26 lehetséges alapbeállítást felhasználva. Ilyenek a víz 

alatti környezet, csatornacső stb.  

A MacroFX-el biztosítja a Sensaura a hallgatóhoz nagyon közel eső hangforrások 

megjelenítését, ami eddig minden más 3D-hangrendszer gyengesége volt. 

A Sensaura Digital Ear szolgál a HRTF technika finomhangolására, a hallgató saját 

magához igazíthatja az effekteket. 

15.5 A meghatározó chipkészletek 

A cél az, hogy a kártya a lehető legtöbb 3D-s rendszerrel legyen kompatibilis, alapban a 

DS, DS3D-vel, illetve az A3D és az EAX szabványokkal. A másik cél, hogy a 3D-funkció 
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megvalósításakor minél több hangszórót tudjon vezérelni. Jelenleg 3D-hangzásban a 

meghatározó chipek: 

• Vortex2 (A3D 1.0, A3D 2.0 szabványok támogatása) 

• Sound Blaster EMU10Kl (EAX 1.0, EAX 2.0 szabványok támogatása) 

• ESS Canyon 3D (Sensaura 3D, Sensaura MultiDrive, Sensaura MacroFX, Sensaura 

EnvironmentFX Sensaura Digital Ear szabványok támogatása) 
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16 MIDI 

16.1 Hangszintetizálási módok 

16.1.1 Analóg szintézis alapelemei 

16.1.1.1 Oszcillátor 

Az analóg szintetizálási eljárások lelke az oszcillátor. Az oszcillátor periodikus jeleket 

állít elő, amely periodikus jeleknek a frekvenciája az oszcillátor bemeneteire kapcsolt 

feszültségszinttel szabályozható. Erre szolgál a feszültségvezérelt oszcillátor (Voltage 

Controlled Oscillator, VCO). 

Az analóg szintetizátorok a varázsukat a VCO-nak köszönhetik, mert a periodikus 

jelalakokat nem állítják elő elég precízen, a kimeneti jeleken ingadozások figyelhetők meg, 

amelyek "vastagságot" kölcsönöznek a hangszíneknek a kínosan pontos digitális szintézissel 

szemben. Az analóg szintézis alapelve, amit legtöbbször szubtraktív szintézisként is 

emlegetnek az, hogy egy harmónikusokban gazdag periodikus jelet állítunk elő, és a generálás 

után szűrjük a jelet, azaz valamilyen harmonikusokat eltávolítunk. 

16.1.1.2 Hullámformák 

Analóg oszcillátorok által előállítható főbb hullámformák a következők: 

Szinusz (Sine)  Tisztán alapharmonikus szabályos rezgés. 

Fűrészfog (Saw)  Az alapharmonikus összes felharmonikusát 

tartalmazza. A fűrészfogjel hangszíne a vonós (string) hangszerekéhez hasonlít. 

Háromszög (Triangle)  A harmonikusok amplitúdója exponenciálisan 

csökken. 

Négyszögjel (Square)  A négyszögjel hangszíne közel esik a fúvós 

hangszerek hangzásához. 
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Fehérzaj (White noise)  

A fehérzaj egy aperiodikus jel, azaz a spektrumában nem harmonikus frekvenciák 

szerepelnek A fehérzajnak nincs hangmagassága, mert nincs alapharmonikus a sem. Nagyon 

nagy számú frekvencia-összetevője van, amelyek a teljes spektrumon bárhol felvehetnek 

értékeket. A fehérzaj legfőbb jellemzője az, hogy a spektrális teljesítmény-eloszlása 

egyenletes, azaz minden összetevőn ugyanannyi teljesítmény oszlik el. 

Rózsazaj (Pink noise) 

A rózsazaj a fehérzajból a frekvenciatartományok egyenlő felosztásával keletkezik, 

mégpedig úgy, hogy nagyon sok frekvencia szerepel itt is a spektrumban, de egy oktávnyi 

tartományban ugyanannyi az összteljesítmény; mint bármely más oktávnyi hosszúságú 

tartományban. (Mivel egy oktávban az alsó határfrekvencia kétszerese mindig a felső 

határfrekvencia, ezért nem egyenletes az eloszlás, hanem exponenciális, ami annyit tesz, hogy 

logaritmikus léptékkel ábrázolva a frekvenciát és vele szemben a teljesítmény függvényét, a 

grafikonon egyenletes teljesítmény-eloszlást kapunk.) A rózsazajt formázott fehérzajnak is 

hívják. 

Sávkorlátolt zaj (Bandlimited noise) 

Ezt a jelet akár fehér-, akár rózsazajból is előállíthatjuk, a lényeg az, hogy egy 

sávszűrőn kell áteresztenünk valamelyik fenti, nem sávkorlátolt zaj jelet, így csak egy 

bizonyos frekvenciatartományban lévő véletlen összetevőket fog tartalmazni. A sávkorlát 

változtatásával a zajnak már hangmagasságot is tudunk adni. 

16.1.1.3 Alacsonyfrekvenciás oszcillátor (LFO) 

Az alacsonyfrekvenciás oszcillátor (Low Frequency Oscillator, LFO) hasonlóan a 

hanggenerátor oszcillátorához, egyszerű hullámformákat állít elő, amelyek frekvenciáját 

szabályozni lehet. Az LFO szubaudio tartományban néhány tized Hz-től néhányszor tíz Hz 

tartományban állítható a rezgés frekvenciája. 

Az LFO-val vezérelve az erősítőt, tremoló-hatást érünk el, míg ha a hangmagasságot 

változtatjuk ilyen módon, akkor vibrato hatást kapunk. Az LPF vágási frekvenciáját 

változtatva a wah-wah effekt érvényesül. Még jobb eredményt érhetünk el, hogy ha az LFO 

nem csak szinuszos jelet tud előállítani, hanem a többi egyszerű hullámformát is. 
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16.1.1.4 Szűrők 

A szűrők (Filter) a hullámforma felharmonikusai közül távolítanak el bizonyosakat, így 

adják meg a hang végső színét. Két fő szűrőfajta létezik, az alul-áteresztő szűrő és a felül-

áteresztő szűrő. 

Az alul-áteresztők (Low Pass Filter, LPF) 

A magas frekvenciákat távolítják el 

A felül-áteresztők (High Pass Filter, HPF) 

A mély frekvenciákat szűrik ki. Azt a frekvenciát, ahol a szűrő elkezdi átereszteni a 

jeleket, vágási frekvenciának nevezzük (cutoff frequency. 

A sáváteresztő szűrő (Band Pass Filter, BPF) 

A két fő szűrőfajta (LPF és HPF) összekapcsolásával kapjuk a sáváteresztő szűrőt, ami 

csak egy meghatározott frekvencia-tartományt enged át. 

Tartományt letiltó szűrő (Band Elimination Filter, BEF). 

Ha az eredeti jelet kettéválasztjuk, majd az egyikre sáváteresztő szűrőt teszünk (arra a 

tartományra, amit ki akarunk szűrni, majd kivonjuk az eredeti jelből a szűrőből kapott jelet, 

akkor egy adott tartományt letiltó szűrőt kapunk (Band Elimination Filter, BEF). Az eredeti 

jel, és a fázisfordított jel megfelelő frekvencia-összetevői kioltják egymást, amely csak a szűrt 

tartományban fog érvényesülni. 

16.1.2 Analóg szintézis megvalósítása: FM-szintézis 

Az FM-szintézis 1983 után kezdett elterjedni a világhírű Yamaha DX-7-es 

szintetizátorának megjelenésével. Az FM gyökerei korábbi időkre nyúlnak vissza, az eljárást 

1971-ben találta ki John Chowning a Stanford Egyetemen. Chowning rájött arra, hogy ha egy 

szinuszhullámmal egy másikat modulál, a létrejövő harmadik hullám árnyalatokban gazdag, 

összetett hangszínű lehet. Ez a hullám tartalmazza a két kiindulási hullám kombinációs 

frekvenciáit (összegüket, különbségüket), valamint felharmonikusaikat. A felharmonikusok 

frekvenciája az eredeti komponensek frekvenciájának egész számú többszörösei - ezek adják 

minden hang jellegzetes hangszínét. 

Az FM lényege, hogy nem egy harmonikusokban gazdag jelből indul ki, hanem 

csak egy egyszerű szinuszt modulál. Ha a hangmagasságot moduláló LFO frekvenciáját 

fokozatosan növeljük, akkor néhányszor tíz Hz fölött eltűnik a vibrato hatás és magán a hang 

színén érezzük a változást, ugyanis a fül ~ 100 Hz felett már nem képes követni a változást, 

harmonikusokban gazdagabb hangszín jelenik meg. Ha az alap szinuszjel és az LFO 

frekvenciáinak, hányadosa egész szám, akkor a kapott jel periodikus lesz, ellenkező esetben 
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aperiodikus. Professzionális FM-szintetizátorok oszcillátorai a szinuszon kívül más egyszerű 

jelalakokat is képesek előállítani, amivel összetett, harmonikusokban gazdag hangzások 

hozhatók létre 

Az FM-szintézisnek szinte semmi köze sincs a legtöbb hangszer hangképzésének 

fizikájához, ezért egy-egy jól ismert hangszer hangzását csak próbálgatással lehet előállítani. 

Más szóval az FM-szintézis inkább művészeti, mint egzakt tudomány. 

16.1.3 Digitális szintetizálási módszerek 

16.1.3.1 Additív szintézis 

A zenei hangokat harmonikusaikra bontva minden egyes felharmonikust külön-külön 

szintetizál. Annyi szinuszjelet generáló oszcillátorra van szükség, ahány felharmonikust 

tartalmaz a hangszer, élethű hangzáshoz ez minimum 32. A valóságban a harmonikusok 

amplitúdója és frekvenciája nem állandó, dinamikusan változik, ezért minden egyes 

generátorhoz amplitúdó-burkoló és hangmagasság-burkoló generátorokra van szükség. Szűrés 

azonban ezek után már nem kell, mert a harmonikus-összetétel teljes mértékben állítható. Ez a 

legprecízebb módszer a kívánt hangszín előállításához.  

16.1.3.2 Hullámtábla (WaveTable) szintézis 

Eredetileg a Waldorf PPG Wave2 szintetizátorokban alkalmazták ezt a módszert, ahol 

egy táblázatban sok egyszerű hullámforma volt eltárolva, és egy hangszert a táblázat elemei 

közötti gyors átmenetekkel, hangerő-úsztatásokkal kreálhattunk. 

A WaveTable szintézis lényege, hogy a hangszer hangját felvesszük, más szóval 

mintavételezzük, ez a mintavételezés (sampling) folyamata, majd a billentyű leütésekor 

visszajátsszuk az adott mintát. 

A hangminták memóriában vannak, így ott hullámforma-táblázatot alkotnak sok-sok 

hangszer adatait tartalmazva, innen adódik a WaveTable elnevezés. Miután elkészült a 

hangminta, az analóg szintézishez hasonlóan szabályozhatjuk a különböző paramétereket: a 

meglévő digitalizált mintákat modulálhatjuk az ismert eszközökkel, LFO-kat, burkolókat, 

szűrőket kapcsolhatunk rá. A hangmintákhoz rendelt paramétereket, valamint az 

összekapcsolási rendszert (modulációs mátrixot) együttesen összeköttetésnek (patch) hívjuk.  

Mintavételezés (smpling) 
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A hangminták mintavételezési (sampling) jóságát a mintavételi frekvencia és a felbontás 

vagy bitmélység határozza meg. A mai hangkártyák már képesek akár 96 kHz frekvenciával 

is mintavételezni, illetve 24 bites felbontással dolgozni. 

Többszörös mintavételezés (multisampling) 

Ahhoz hogy egy hangszerrel több oktávot is átfogjunk, több mintára van szükség, 

hiszen a magasabb hangok másképpen szólnak, más felharmonikusokat tartalmaznak, mint a 

mélyebb hangok. A magas zongorahangoknál például már nem is a húr rezgése a domináns, 

sokkal inkább a kalapács csattanását halljuk, ahogy odaér a megfelelő húrhoz, ezért élesebb, 

kattanós a hang, szemben a mély, zengő zongorahangokkal. Többszörös mintavételezésről 

beszélünk akkor, amikor sok hangmintát veszünk a hangszerről, lehetőleg egyenletesen 

elosztva az egyes hangmagasságokból. Egy adott hang környezetében közel ugyanúgy 

viselkedik a hangszer, ezért nem feltűnő, ha egy mintát egy egész oktávra terjesztünk ki. A 

hangminta visszajátszási frekvenciájának a változtatásával a hang magassága is változik, így 

az eredeti hangmagasságtól eltérő hangokat is lehet ugyanazzal a hangmintával helyettesíteni, 

transzponálni a kívánt hangra, ez a hangmagasság-eltolás {Pitch-shift}. Az eredeti 

hangmagasság (Root Key) az, amin a digitalizált hangszer a valóságban megszólal. Speciális 

esetekben arra lehet szükség, hogy a minta visszajátszási ideje ne változzon meg a 

hangmagassággal, ez az úgynevezett time stretching. Komolyabb szintetizátorokkal ez a 

funkció is megvalósítható. 

Rétegezés (Multilayering) 

Két hangminta határánál nagyon éles lehet az átmenet, úgy érezhetjük, mintha "más 

hangszerbe menne át" a dallam. Ennek a kiküszöbölésére szolgál a rétegezés (multilayering), 

amelynek a lényege, hogy egy billentyűtartományhoz több hangmintát is hozzárendelünk 

egymásba úsztatva, az erősítőt a hangmagassággal vezérelve. Az átmenet így fokozatos lesz 

és nem annyira észrevehető.  

Hurkolás (loop) 

Általában minden hangszernél található egy kitartási fázis (Sustain), ahol a hangerő és a 

hangszín nem változik. Ezt a szakaszt kell egymás után ismételni mindaddig, amíg a hangot 

gerjesztjük, ez a hurkolás (loop). A hurkolás lényege, hogy miután a hangminták lejátszása 

elért az ismételni kívánt szakasz végére, a hurkolás határát jelző mintához, akkor hirtelen a 

hurkolt rész elejétől folytatódik a lejátszás. Amennyiben rosszul állítjuk be a hurkolt 

tartomány végpontjait, akkor az ilyen előreugrásban egy kattanás lesz hallható, a hangszerünk 

is folyton kattogni fog, hiszen a hurkolás is ismétlődik 
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16.1.3.3 Hibrid szintézis 

A hibrid szintézis több szintetizálási módszer ötvözését jelenti. Leggyakoribb a 

WaveTable és az FM ötvözése, amikor csak a hangszerek bonyolult átmeneti (tranziens) 

állapotait digitalizáljuk, a periodikusan állandósult, egyszerű harmonikusokból álló állapotot 

pedig FM-szintézissel generáljuk. Így memóriakapacitást takarítunk meg, mégis valósághű 

hangzást kapunk.  

16.1.3.4 Reszintézis 

A WaveTable esetén a rögzített hangunk lehet zajos, vagy egyéb torzításokat, 

környezeti zajokat is tartalmazhat. A reszintézis egy másik módszer arra, hogy egy létező 

hangszer hangját szintetikusan is felépítsük, lépései a következők: 

• digitalizáljuk a hangszer hangját; 

• Fourier-módszerrel analizáljuk a mintát, meghatározva a szinuszos 

összetevőket; 

• additív módon újra felépítjük a jelet annyi különálló szinuszos oszcillátort és 

burkoló generátort alkalmazva, ahány felharmonikust kaptunk az analízisből. 

Az analízis során harmonikus összetevőket keresünk, így más frekvencia-összetevőket 

figyelmen kívül tudunk hagyni. A nem harmonikus összetevők valószínűleg zajok, bár több 

hangszer spektrumában találhatók nem harmonikus összetevők is. 

16.1.4 Hangszerkesztési alapfogalmak 

16.1.4.1 Szekvenszer 

Dalszerkesztő szoftver, amellyel különféle módokon zeneszámokat hozhatunk létre. 

16.1.4.2 MIDI- csatorna 

Egy hangszer – akár polifonikus – szólamát tartalmazó terület. A SoundBlaster Live! 

2x16 csatornát tartalmaz. 

16.1.4.3 Polifónia 

Egy hangszer egyszerre megszólaló hangjai (pl.: több zongorabillentyű egyidejű 

leütése) Manapság jellemző a legalább 64-szeres polifónia használata. 
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16.1.4.4 Kontroller 

A szintetizátoron beállítható vezérlő paraméterek, például: 

• fő kimeneti hangerő (main volume), 

• sztereó panoráma (pan position), 

• lebegtető kerék (modulator wheel), 

• kitartás pedál (sustain pedal), 

• lágyító pedál (soft pedal), 

• utózengés intenzitása (reverb depth), 

• kórus hatás intenzitása (corush depth), 

• billentyűleütés erőssége (expression controller). 

16.1.4.5 Synth Bank 

Hangminta tárolási terület. A 000 sorszámú tartalmazza a GM alaphangszereit, a 001-től 

127-ig az egyéb hangszercsoportok (GS) lehetnek. A 000 mindig rendelkezésre áll. A 001-től 

letölthetők *.sbk *.sf2 *.dls kiterjesztésű fájlokból. 

16.1.4.6 Sound Font 

Hangminta egy bankon belül, például a 000 Bankon belül a 000 Sound Font a zongora 

(piano1) hangjait tartalmazza. 

16.1.4.7 Downloadable Sound (DLS) 

A hangkártyák egy része DLS- (Downloadable Sound) kompatibilis, ami 

tulajdonképpen a GM bővítése. A különböző alkalmazásokhoz adott hangokat (párbeszédek, 

effektek) a DLS-kompatibilis eszközök automatikusan letöltik a rendszermemóriába. A DLS 

szolgáltatja az eszközt, hogy a játékfejlesztők és zeneszerzők új hangokat adjanak a GM-

hangkészlethez. 

16.1.4.8 Groove 

Zenerészlet, vagy ritmusrészlet, melyet meg is lehet vásárolni, majd ki lehet bővíteni, át 

lehet hangszerelni (pl.: a Csillagok háborúja alapdallama). 
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16.1.4.9 Effektprocesszor Digital Signal Processor (DSP) 

Ma már számos kártyára integrálnak effektprocesszort (DSP), vagy opcionálisan 

bővíthetjük vele a hangkártyát. A Sound Blaster Live! processzorába beleintegrálták a 

multieffekt egységet is, amely 32 biten dolgozik. 

Alap effektek: 

• Kórus  

• Zengetés  
Betölthető effektek: 

• Wah-wah  

• Csúcs-emelés  

• Vokál-átalakítás  

• Frekvencia-emelés  

• Normalizálás  

• Peremező  

• Torzító  

• Parametrikus hangszínszabályzó  

• Visszhang  

• Csengő modulátor  
Mindegyik effekt további altípusokra bontható, illetve részleteiben paraméterezhető. 

16.1.4.10 ASIO driver 

A házi használatra készült hangkártyák zömének alapbeállításban igen nagy a 

reakcióideje (latency), még a Sound Blaster Audigynak is 750 ezredmásodperc. Ez azt jelenti, 

hogy dalszerkesztőt használva, a billentyű leütése után ¾ másodperc múlva reagál a 

hangkártya. Ez az érték olyan nagy, hogy nem teszi lehetővé a valós idejű hangbevitelt és 

zenélést. A megoldás az ASIO driver telepítése. Ez a driver azonnal egytizedére csökkenti a 

reakcióidőt. Egy kis kísérletezés után, a Creative ASIO's vezérlőpult segítségével, akár 2 

ezredmásodpercre is csökkenthetjük ezt az értéket. Gyakorlatilag, 10 ezredmásodperc alatti 

érték már elegendő, hisz ez az a pont, ahol a fül már meg tud különböztetni két különálló 

hangot. Túl alacsony latency-t sem ajánlatos választani, mert ez a pufferek csökkentését 

jelenti, ami ugrásszerűen megnöveli a processzor terhelését, a PC akadozni kezdhet. 
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16.1.5 A General MIDI (GM) 

Célja, hogy egy MIDI- hangszeren elkészített zenemű lejátszható legyen egy másik 

eszközön anélkül, hogy át kellene hangszerelni a darabot a másik szintetizátor 

hangkészletének megfelelően. A GM a hangszerek szoftver-hardver követelményeit 

fogalmazza meg. 

A hangmodul technikai kialakítása a GM szerint a következő: 

• Tetszőleges szintetizálási módszer alkalmazható. 

• Legalább 24 fokú polifónia, amelyből legalább 8 hangot az ütősök számára kell 

fenntartani. 

• Mind a 16 MIDI- csatorna használatát támogatni kell. 

• Minden csatorna polifonikus és képesek különböző hangszerek megszólaltatására. 

• A dobok és egyéb ütős hangszerek a 10-es MIDI- csatorna üzeneteivel vezérelhetők. 

• 128 hangszín (hangszer) választhatóságát kell biztosítani és definiálja mind a 128 

hangszert.  

• Teljes rendszerre vonatkozó hangerőszabályzó (master volume). 

• Minimum egy MIDI IN port, az OUT és THRU portok opcionálisak. 

• Sztereó audio kimenet. 

• Fejhallgató-kimenet. 

16.1.6 Roland GS, Yamaha XG, MT-32 

A Roland GS a GM-nél messzebbre mutató ajánlás, amely 1991-ben jelent meg. 

Legfontosabb tulajdonsága, hogy felülről kompatibilis a GM-ajánlással (a jóval később 

megjelent Yamaha XG szintén szakít a GM kötöttségeivel). Legfontosabb jellemzői az alábbi 

pontokba szedhetők: 
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16.1.6.1 Maximálisan 16384 hangprogram kezelése (Bank Select) 

A hagyományos MIDI- alkalmazásokban (GM) 128 hangszín (hangszer) választható ki. 

A GS - mivel támogatja a Bank Select (Bankválasztás) utasítást, így 128 x 128 = 16384 

hangszín (hangszer) közül választhatunk. A hangkészletek közül a legelső kitüntetett, ez a 

GM alapkészlete. A következő hét készlet (2-8) az első készlet hangjának 7-7 variációja. Az 

alapkészlet hangjainak azokat a variációit, amelyek jobban eltérnek az eredeti hangoktól, a 9-

es, a 17-es, a 25-ös, a 33-as, a 41-es, a 49-es, és az 57-es készletek tartalmazzák. A köztes 

készletek, ezeknek a variációknak a variációit tartalmazzák. A 65 

és 128 közötti készletek a felhasználói hangprogramokat tartalmazhatják.  

16.1.6.2 Több dobkészlet 

A 10-es MIDI- csatornán maximálisan 128 dobkészletet realizálhatunk. 

16.1.6.3 Több kontroller 

A GS-ben több kontroller definiált. A 91-es a zengetés mértékét (Reverb), a 93-as pedig 

a kóruseffekt mélységét (Chorus) vezérli. A GM-ben megvalósított kontrollereken túl 

kötelező a portamento-idő (áthajlási idő), a portamento-pedál (áthajlás-kapcsoló) és a 

sostenuto (kitartás) megvalósítása. 

16.1.7 A hangkártyában lévő szintetizátor 

Amennyiben a hangkártyánkat zeneszerzésre szeretnénk használni, előtérbe kerülnek az 

ezzel kapcsolatban felmerülő kérdések: 

• Milyen szintézist alkalmaz az adott hangkártya (analóg-FM, additív, 

hullámtáblás, hibrid, reszintézis)? 

• Mekkora a hullámtábla mérete és meddig bővíthető? 

• Milyen szabványokat (GM, Roland GS, Yamaha XG, DLS) támogat? 

• Mennyi hangot tud megszólaltatni egy időben (polifónia) 

• Hány különböző hangszert tud megszólaltatni egy időben (multitimbralitás)? 

• Rendelkezik-e effekt-processzorral (DSP) és mennyi effekt algoritmust ismer? 

• Mennyi beépített hangszínt (hangszert) és dobkészletet tartalmaz? 
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16.1.8 A PC szintetizátor kimenetek SB Live! hangkártyánál 

Szintetizátor megnevezése Megjegyzés Típus Támogatja a DLS-t 

SB Live! DirectMusic Synthesizer  hardveres igen 

SB Live! Audio  szoftveres igen 

Microsoft MIDI Mapper emulált hardveres nem 

SB Live! Synth A emulált hardveres nem 

SB Live! SW Synth emulált hardveres nem 

SB Live! Synth A emulált hardveres nem 

Microsoft GS Wawetable SW Synth emulált hardveres nem 

Microsoft Synthesizer  szoftveres igen 

16.1.9 A szabványosítás 

Az amerikai NAMM (National Association of Music Merchants) kiállításon 1982 

júniusában összeültek a nagy szintetizátorgyártók, és létrehozták a MIDI (Musical 

Instruments Digital Interface, Hangszerek Digitális Kapcsolata) szabványt. Ez lehetővé tette, 

hogy az egyik szintetizátor billentyűzetéről meg lehessen szólaltatni egy másik szintetizátort, 

és hogy a szekvenszerek (dalszerkesztők) segítségével szinkronizáltan lehessen visszajátszani 

az előzetesen felvett szerzeményeket. 

16.1.10 MIDI fizikai kapcsolat és interfész 

A MIDI soros kommunikációs vonal. Ez azt jelenti, hogy a MIDI- adóeszköz és a vevő 

között egyszerre csak egy bit átvitele történik. Ennek a módszernek az az előnye, hogy a két 

eszköz közötti kapcsolat kábelezése egy érpárra csökken, így kisebb a meghibásodás 

lehetősége. 

A kapcsolat 31250 baud/s átviteli sebességű soros kommunikációs vonalon valósul 

meg. Az átvitel aszinkron jellegű, ami azt jelenti, hogy az egymás után következő 

adategységek nem órajellel szinkronizálva mozognak, hanem tetszőleges időben. 

A vonalon 10 bites csatornakódok jelennek meg, amelyekben 1 startbitet (1) 8 adatbit 

követ és 1 stopbit (O) zárja a kódot. Tehát körülbelül 3000 bájtot tudunk átküldeni a 

rendszeren másodpercenként. Egy billentyűleütés 3 bájtot generál, ezért megközelítőleg 

másodpercenként ezer eseményt képes a MIDI átadni. Elméletileg tehát 1 ms az a felbontás, 

amire a MIDI képes. A jel TTL szintű és negatív logikájú. Hibajelzés, illetve javítókódolás 

nincs. 

A MIDI- portok logikailag háromfélék lehetnek a hangkártya szempontjából: 
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• MIDI IN - a jeleket itt fogadja a hangkártya külső billentyűzetről, 

• MIDI OUT – szabványos MIDI jeleket ad ki a hangkártya rajta belső 

szekvenszer program, vagy külső szintetizátor számára, 

• MIDI THRU – külső egységen található, ide kell csatlakoztatni további 

billentyűzetek MIDI IN portját 

 
 

A MIDI- csatlakozó DIN- szabványú ötpólusú csatlakozó. A MIDI- kábel árnyékolt, 

sodort érpár, ajánlott maximális hossza 15 méter, de jó minőségű vezetékkel ez túlléphető. A 

MIDI eszközt a hangkártyához a GAME porton keresztül lehet csatlakoztatni. 

 
Az összekötő kábel azonban nem csak egy egyszerű vezeték, hanem csatoló áramköri 

elemeket is tartalmaz A MIDI - eszközök belső áramköreivel való gerjedés elkerülése miatt 

minden MIDI IN port optikai csatolót is tartalmaz. A MIDI- interfész áramköre:  
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16.2 A MIDI-ről mégegyszer 

A legelterjedtebb szintetizálási eljárás jelenleg a hangkártyákon a hullámtáblás 

szintézis. Ebben az esetben a hangkártyán valódi hangszerminták vannak eltárolva a 

memóriában (ROM, RAM). A hullámtábla mérete a minták minőségéről árulkodik, bár a 

méretet az is befolyásolja, hogy a hangkártyán nem csak a GM-hangkészlet, hanem annál 

jóval több hangszín és dobkészlet található (Roland GS, Yamaha XG). Az alaphangkészlet 

így 1 MB-tól akár 32 MB-ig is terjedhet. 

Érdemes tehát olyan kártyát választani, amely nem csak GM-, hanem Roland GS-, 

Yamaha XG- vagy DLS-kompatibilis. A GM nem támogatja a GS bővített kontrollereit 

(kórus, zengető, nem regisztrált paraméterek által állítható hangzási jellemzők), így a hangzás 

száraz, kevésbé életszerű, valamint csak 128 hangszín és 1 dobkészlet áll a rendelkezésünkre. 

Abban, hogy egy hangkártya hangszerhangjai hogyan szólalnak meg, a minták 

minőségén kívül nagyban közrejátszanak egyéb technikai részletek is, mint a rétegzés 

(multilayering) és hurkolás (loop) megvalósításának a minősége. 

Bonyolultabb kompozíciók esetén van szerepe a polifóniafoknak és a 

multitimbralitásnak. A mai hangkártyák (Sound Blaster Live!), akár 512 hangot és minimum 

16 különböző hangszínt is képesek megszólaltatni egy időben. 

A GS- vagy XG-kompatibilis kártyák előnye tehát, hogy a minták effektezhetők, 

valamint a GM-hez képest rengeteg hangszín és dobkészlet áll a rendelkezésünkre. 

A komolyabb zeneszerzésre szánt kártyák hangkészlete bővíthető, például a Sound 

Blaster Live! 32 MB-ra. A bővíthetőség tulajdonképpen a mintavevő funkciót jelenti, mivel 

tetszőleges (gyári vagy saját készítésű) mintákat is képesek vagyunk visszajátszani szemben a 

fix beégetett hangkészletekkel, melyeken csak korlátozott módon tudunk változtatni. 

A letöltéshez külön szoftver szükséges, mely segítségével a memóriába tölthetjük le a 

mintákat (korlát a memória mérete és a címzési tartomány). Ilyen letöltő program az FMJ-

Software Awave vagy a Vienna SoundFont Studio programja. Emu's SoundFont bankokat 

például letölthetünk az Internetről is, vagy saját magunk is készíthetünk a fenti programokkal. 

A dalszerkesztőben a Bank Select utasítással válthatunk bankot. Minden bankban 128 

hangszerhangot és egy dobkészletet tárolhatunk el. 

A GS- szabványban a 65-128 bankok tartalmazhatják a felhasználói hangkészleteket.  

Akár hangmodulként (amikor nem tudjuk bővíteni az alapkészletet), akár 

mintavevőként használva a szintetizátor csipet, a cél az, hogy a lehető legmélyebben bele 
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lehessen nyúlni a hangszínekbe, megváltoztatva a patch (hang) paramétereket. Az egyes 

gyártók különböző mélységben támogatják a szintetizátor csip felhasználó által hozzáférhető 

paramétereit. 

Annál jobb, minél több paramétert definiálhatunk: két LFO-val például bonyolultabb 

hangzást hozhatunk létre. Cél, hogy az LFO minél több hullámformát ismerjen, és hatása 

beállítható legyen a hangmagasságra, a szűrőre, az erősítő re és a panorámára is.  

A paraméterezés részben szoftver kérdése, tehát hullámtáblás szintézis esetén is 

megvannak a lehetőségek az analóg szintézishez hasonlóan, hogy a mintákat manipuláljuk 

(LFO-t, burkolót, szűrőt alkalmazva), szabályozhatjuk a paramétereket, vibratót, tremolót, 

wah-wah effektet készíthetünk. 
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17 CD lemezek 

17.1 Fizikai formátumok 

Gyárilag préselt CD 

 Átmérője 120 mm, vagy 80 mm lehet, vastagsága 1,2 mm, középső lyuk 

átmérője 15 mm, hordozó alapanyaga polikarbonát. Az információkat egy spirálvonalon 

tartalmazza, mely bentről kifelé halad. Fényvisszaverő anyaga lehet alumínium, vagy ezüst, 

akril-lakkal bevonva, amely védi a sérülések, karcolások ellen. 

17.1.1 CD-R egyszer írható CD 

 Az egyszer írható CD-technológiát a japánban fejlesztették ki 1985-1988 

között. Az írható CD és a hagyományos CD-ROM között szemmel is jól látható különbség a 

lemez színében van. Az ezüstszín a hagyományos préselt CD-re jellemző az alumínium 

fényvisszaverő felület miatt. Az írható CD fényvisszaverő felülete többnyire aranyszínű, az 

adatokat tároló szerves vegyület pedig zöld vagy sárga. Az arany jobb tükrözési 

tulajdonságokkal rendelkezik, mint az alumínium, és a CD-R meghajtónak szüksége is van 

erre. 

Az egyszer írható CD-lemezt 12 cm átmérővel (74 vagy 80 perc felvételi idő, 650 vagy 

700 MB kapacitás) vagy 8 cm átmérővel (22 perc, 193 MB) gyártják. Az üres lemez 

gyártásakor előre elkészítik a sávok nyomvonalát, előformázzák. A felhasználó minden adata 

az előre formázott sávokba a fényvisszaverés megváltoztatásával rögzítődik. A CD-R lemezek 

előformázása során - gyakorlatilag a lemez préselésekor - spirális sávot, barázdákat hoznak 

létre, mely az írólézer megvezetésére szolgál. A barázda két információt hordoz. Felülete nem 

sík, hanem hullámzik mélységében. Ezt az információt a CD-író vezérlője a lemez állandó 

kerületi sebességének (CLV) tartására használja fel. Ezen felül ez a hullámzás abszolút 

időjelként is használható a lemezfelület adott pontjának megtalálásához. 

Valahányszor a lemezt írás céljából behelyezzük a CD-íróba, a CD-R meghajtó hitelesíti 

a lemezt, azaz meghatározza az optimális íróteljesítményét a lézernek, továbbá a maximális 

írási sebességet. 2004-ben nem ritka az 52 szeres sebességű író és CD-R alapanyag sem, 
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azonban ha nem akarjuk, hogy adataink hibásan íródjanak fel, célszerű ennél kisebb írási 

sebességet beállítani (audio CD esetén maximum 4 szerest). 

Ha a felhasználó felírta az adatokat, a lemezre kerül a tartalomjegyzék-tábla (TOC) is. 

A TOC felírása előtt a lemezt csak a felíró meghajtó éri el. A TOC felírása után a lemez 

normál CD-meghajtóval is olvasható. 

CD-R esetében az adatrögzítésre elsősorban festékpolimer-technológiát alkalmaznak. A 

felvételi réteg fény, - és hőérzékeny szerves vegyületet tartalmaz. A vegyület az író lézersugár 

hullámhosszán elnyelő képességgel rendelkezik. Az elnyelt lézersugár energiájának hatására a 

felvételréteg felmelegszik; megolvad és nyomást fejt ki a felette lévő tükröző rétegre. A 

tükröző réteg a nyomástól eltorzul, és rosszabbul veri vissza az olvasólézer fényét, mint az ép 

felület. Mindenféle logikai formátum felírható rá, lehet egy-, vagy többszekciós is. 

17.1.2 CD-RW többször írható CD 

 A CD-R lemezre adat írható vagy szekció hozható rajta létre, de csak egyszer. 

Ha valamelyik felírt program rosszul működik, vagy valamit másképp szeretnénk csinálni, a 

CD-R lemezt eldobhatjuk, és új üres lemezt kell vennünk. A törölhető és újraírható lemezek 

(CD-RW; CD-ReWritable) ezzel szemben többször is írhatók. 

A CD-R és CD-RW lemezek közötti egyik lényeges különbség a fényvisszaverő 

képességben van. A CD-R lemezek a lézersugár kb. 70%-át tükrözik vissza az olvasófejbe. A 

CD–RW lemezről ennél sokkal kevesebb kerül csak vissza (kb. 20%). Ahhoz, hogy a CD-

meghajtó olvasni tudja a CD-RW lemezt, az olvasó érzékenységét növelni kell.  

A adatrögzítés fázisváltozáson alapul, ahol az adathordozó anyaga kétállapotú lehet. 

Kristályos állapotban tükröző felületet képez, amorf állapotban pedig elnyeli a fényt. Az 

információ tárolása a kristály állapotú anyag olvadáspont feletti hőmérsékletre hevítésével 

történik lézersugár segítségével (10 mW). Ha az anyag megszilárdul, amorf állapotú marad, és 

a fényvisszaverő képessége jelentősen csökken. Ha csak az olvadáspont alatti hőmérsékletre 

melegítjük és hagyjuk kihűlni, visszaáll kristályos állapotába, tehát törlődik a felírt információ 

(8 mW). Az olvasás olyan kis teljesítménnyel történik, ami még nem változtatja meg a lemez 

tulajdonságait (1 mW) 

A fázisváltós anyagok élettartama hosszú, a környezeti hőmérséklettől és 

páratartalomtól nem függenek, kb. százezerszer törölhetők. Az eltérő technológia miatt a CD-

RW lemezek írási és olvasási sebessége kisebb a CD-R lemezekhez képest. Mindenféle 
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logikai formátum felírható rá, lehet egy-, vagy többszekciós, illetve UDF formátumú is. 

17.2 Logikai formátumok 

17.2.1 CD-DA, (Compact Disc-Digital Audio) 

 1982-ben szabványosították a Red Book-ban. 44,1 kHz mintavételezési 

frekvenciájú, 16 bites felbontású zenei információt tartalmaz, melynek 65536 hangerősségi 

szintje, 96 dB dinamikája van. A rajta tárolt zenék .CDA kiterjesztésűek, lineáris impulzuskód 

moduláció (PCM) kódolásúak. A lemez sávtagolású, rajta legfeljebb 99 sáv (track) lehet, 

miden sávban egy zeneszám lehet. A sáv hossza nem lehet 4 másodpercnél rövidebb, a sávok 

között 2 másodperc szünet lehet, de ez nem kötelező. Mappákat és fájlokat a lemez nem 

tartalmaz. Játékideje maximum 74 perc 33 másodperc, melyet Herbert von Karajan karmester 

állapított meg, ugyanis így pont rá fér Beethoven IX. szinfóniája (a 80 mm átmérőjűre 22 

percnyi zene fér rá). A belső bevezető tartományában található a lemez tartalomjegyzék 

táblája (Table of Contents, TOC), amely a sávok számát és kezdeteinek a helyét tartalmazza, a 

sávon belüli pontosabb tájolást azonban nem teszi lehetővé. A bevezető szakaszt követi a 

tartalmi szakasz, majd azt a lezáró szakasz.  

A lemezen található hárombetűs kód (AAD, ADD, DDD) három művelet analóg vagy 

digitális mivoltát jelzi. Ezek a műveletek: felvétel, szerkesztés, sokszorosítás. Az ADD 

például analóg felvételt, digitális szerkesztést és digitális sokszorosítást jelent. Az AAD és 

ADD lemezek nem szükségszerűen szólnak rosszabbul, mint a DDD-sek. 

A lemezek állandó kerületi sebességgel forognak (Constant Linear Velocity CLV), 

melynek értéke 1,2 m/s. Ez azt jelenti, hogy a lemez fordulatszámát folyamatosan csökkenteni 

kell, ahogy a fej a lemez közepétől kifelé halad. Ezt nevezzük egyszeres sebességnek, melynél 

az adatátvitel sebessége 150 kBps = 1200 kbps. A kiolvasó lézersugár hullámhossza 780 nm, 

azaz nem látható, mert az infravörös tartományba esik (de szemsérülést azért okozhat!).  

17.2.2 CD-DA továbbfejlesztése  CD+Graphics 

 A CD-DA kihasználatlan adatcsatornáiban kb. 20 MB grafikai információt 

helyez el, melyet speciális olvasó képes kiolvasni, pl. karaoke információk, melyek a televízió 

képernyőjén megjeleníthetők. 
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17.2.3 CD-DA továbbfejlesztése  CD+MIDI 

 A CD-DA kihasználatlan adatcsatornáiban kb. 20 MB MIDI információt 

helyez el, ami speciális lejátszón a zenehallgatás közben vezérelhet egy szintetizátort. 

17.2.4 CD-DA továbbfejlesztése  CD+TEXT 

 A CD-DA kihasználatlan adatcsatornáiban kb. 20 MB text, azaz szöveges 

információt helyez el. Ha a CD-DA lejátszót egy dekóderrel és egy speciális kijelzővel 

bővítjük, az éppen hallható (vagy az összes) dal címe, szerzője, előadója, stb. azonnal 

láthatóvá válik. 

17.2.5 CD-ROM 

  Nem sokkal a CD-DA lemez szabványosítása után a szakemberek 

rájöttek, hogy ez az adathordozó nagy mennyiségű számítógépes adat számítógépes tárolására 

is alkalmassá tehető. 1984-ben a Sárga Könyvben jelent meg a CD-ROM (Compact Disc 

Read Only Memory) szabványa. Bármely bináris adatfájlok, mappák, stb. tárolhatók rajta, de 

ez is csak olvasható. Lejátszása 1-től 52 szeres sebességgel történhet részlegesen állandó 

szögsebességgel (Partial-Conctant Angular Velocity, P-CAV). Ennek eredményeként a lemez 

közepén pl. 52 szeres sebességgel pörög a meghajtó, majd haladva kifelé szakaszosan 

lecsökkenti azt. Úgy lehet mégis az adatáramlás folyamatos, hogy az adatok először egy 

2MB…8MB adattároló pufferbe kerülnek. A CD-ROM-on az adatok általában az operációs 

rendszer által kezelhető állományokba szervezve találhatók, bármely állománya bármikor 

bárhonnan elérhető, fejlettebb a hibajavító rendszere is. Így tárolódnak az .mp3, a .wma, .ogg 

fájlok is. A CD-ROM legelterjedtebb kapacitása 650 MB és 700 MB. 

17.2.6 Hibrid CD-ROM 

A Windows és a Macintosh is tudja olvasni. 

17.2.7 Mixed Mode-CD (Kevert módú lemez, CD-I Redy) 

 A lemezen egy szekció és azon belül több sáv van, és az első számítógépes 

adatokat tartalmaz, a továbbiak viszont mid egy-egy zeneszámot. A Hi-Fi az első sávot nem 
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látja, azt átugorja, és a második sávtól kezdi olvasni a zenéket. Sajnos néhány Hi-Fi olvasó 

mégis látja, és az erős recsegés, amit beolvas károsíthatja a hangfalakat. A cdplayer.exe is 

csak a hangsávokat látja, a Windows intéző viszont csak az első sávot látja (abban esetleg 

wav, mp3, wma, ogg fájlokat). 

17.2.8 Enhanced-CD (CD-Extra, CD-Plus) 

A lemezen két szekció van, az elsőben vannak az audió sávok, a 

második, külön szekcióban kapnak helyet az adatok, multimédia. Így még véletlenül sem 

olvashat bele a Hi-Fi az adatokba, hiszen az midig csak az első szekciót tudja olvasni. A 

hangminőség is jobb az audió szekcióban. 

17.2.9 CD-ROM/XA (eXtended Architecture) 

1991-ben szabványosították, és multimédia CD-ként vonult be a köztudatba. Átlapolt 

állományai valós idejű lejátszást tesznek lehetővé. A számítógépes adatok és az ADPCM 

hangok közös sávban lehetnek, de külön formátumú átlapolt szektorokban. Így a CD-

ROM/XA olvasó hang, kép, és számítógépes adatokat tud egyszerre lejátszani valós időben. 

Az átlapolt hang azt jelenti, hogy a hangtartalmat feldarabolják, és egyéb tartalommal keverik.  

17.2.10 CD-I (Interaktív) 

 1987-ben megjelent multimédiás szabvány, melyhez külön lejátszót 

fejlesztett ki a Philips cég. Önálló lejátszóból, hozzá kapcsolt televízióból, és hangerősítőből 

állt. A PC fejlődése mára teljesen elsorvasztotta. 

17.2.11 Photo-CD 

 A Kodak cég 1990-ben szabványosította ezt a típust, melyre kb. 100 nagy 

felbontású kép fér. A PC, és a CD-ROM fejlődésével elsorvadt. 

17.2.12 Video-CD 

  Mpeg-1 rendszer szerinti tömörített videót (PAL) (352 képpont x 

288 sor x 25 képkocka) Mpeg-1 Layer II szerinti tömörített hangot (224 kbps) tartalmaz. Egy 
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sztereo vagy két monó hangsávja lehet, Dolby Surround Pro-Logic hangkódolást használhat. 

A tárolt videofilm hossza legfeljebb 74 perc lehet. Szabványosított fájlrendszere van, a filmet 

.dat kiterjesztéssel tárolja. Minősége a VHS rendszernek felel meg, mára a DVD kiszorította. 

17.2.13 Super Video-CD 

  1998-ban Kínában szabványosították a drága DVD 

alternatívájaként. Az SVCD kép-, és hangminőségében egyaránt a VCD és a DVD között áll. 

Eltérően a VCD-től nem fix arányú MPEG-1 képtömörítést, hanem változó bitarányú MPEG-

2 képtömörítést használ. Mpeg-2 rendszer szerinti tömörített videót (PAL) (480 oszlop x 576 

sor x 25 képkocka) használ, VAGYIS MINDEN MÁSODIK OSZLOPOT KIHAGYJA, így 

képe összenyomott lesz. A lejátszó szoftver feladata a kép vízszintes megnyújtása, 

tulajdonképpen az emberi szem becsapása. Tartalmazhat Mpeg-1 Layer II szerinti tömörített 

hangot (32-384 kbps változó) két sztereo vagy négy monó hangsávval, vagy lehet Mpeg-2, 

5.1 hangkódolású is. Kb. 35 perc fér rá a 650 MB lemezre, csak házilag írott változatban 

terjedt el. 

17.2.14 MiniDVD 

A DVD-Video szabvány szerinti kép és hangszabványt, továbbá 

fájlszerkezetet tartalmazza, de CD lemezen. Így egy lemezre kiváló minőségű kép és hang 

kerül, de csak ~ 15 perc. 

17.2.15 SACD Super Audio Compact Disc 

 A Sony és a Philips is kifejlesztett egy saját formátumot, ami 

tulajdonképpen a CD és a DVD-Audio közt helyezkedik el félúton: ez az SACD, vagy Super 

Audio CD. Míg a hagyományos CD-n PCM (Pulse Code Modulation) formátumban tárolják 

az adatokat, az új SACD egy újfajta kódolást használ, a Direct Stream Digital (DSD) szigma-

delta 1 bites modulációval. Ez a rendszer csökkenti a szűrő szerepét, s kevésbé „káros” a 

hangminőségre, mint a PCM, továbbá négyszer több információt képes tárolni. 

Mintavételezése sokkal magasabb, 2,8224 MHz. Három SACD lemeztípus van jelenleg 

forgalomban: egyrétegű, kétrétegű, hibrid. A hibrid SACD lemezek egy szuper CD és egy CD 
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rétegből állnak. A CD réteget a hagyományos CD játszók is képesek olvasni. Az SACD 

formátumban kapható lemezek választéka egyre nő, ám az SACD minőséghez új lejátszót is 

kell venni, ami jelentősen megdrágítja ezt a technológiát. A SACD képes 5.1-ben lejátszani a 

hatcsatornás hangsávot. 

18 Sony MiniDISK 

A CD lemeztől lényegesen eltérő digitális hangrögzítési forma, melynek 

adathordozója és kódolása is más. A miniatűr lézerlemez átmérője 64mm, 68x72x5mm-es 

tokban, mely védi a mechanikai és mágneses behatások ellen. A lemezek hossza 60, 74, 80 

perc lehet, normál SP sebességgel használva, de lehet LP2, LP4 (mono), kétszeres ill. 

négyszeres felvételi időt is választani. Frekvencia-átvitele 5 Hz – 20 kHz, dinamikája 105 dB. 

A lemezre történő felvétel elve magneto-optikai. A gyári adatok szerint 1 milliónál több 

felvételt lehet rá készíteni. Az analóg bemeneti jelet lineáris PCM kódolással digitalizálja 

(mintavételezés: 44,1 kHz, felbontás 16 bit, sztereó) 1376 kbit/s sávszélességen, majd 

ATRAC veszteséges tömörítést használva (hallásküszöb alatti és az elfedett jelek törlésével) 

ezt körülbelül 300 kbit/s sávszélességre csökkenti. 

A számítógépes rendszerekben nem terjedt el, a Sony készít asztali felvevő-lejátszó 

berendezéseket és hordozható egységeket. Várhatóan a Flash-playerek elterjedésével 

jelentősége tovább csökken. 
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19 DVD lemezek 

19.1 Fizikai formátumok 

19.1.1 Gyárilag préselt DVD 

 DVD - Digital Versatile Disk, azaz többcélú digitális lemez. Eredetileg a 

digitális filmforgalmazáshoz alkotott lemezformátum, amely a CD képességeit kapacitásban 

és alkalmazási lehetőségekben is felülmúlja. Manapság egyre gyakoribb a DVD-lejátszó az 

olyan háztartásokban, ahol van számítógép is. A legtöbben talán csak filmnézésre használják, 

de tudjuk, hogy akármit tárol is, rengeteg adat fér el rajta. Pontosabban legalább 4,7 gigabájt 

(1024-es váltószámmal csak 4,38). Ez több mint hatszorosa annak, amennyi egy 80 perces, 

azaz 700 megabájtos CD-re felfér. Létezik egy- és kétrétegű, illetve egy- és kétoldalas 

változata. Egy oldal kapacitása 4,7 megabájt, de kapható már akár 17 gigabájtos korong is. A 

mozifilmeket kétrétegű lemezen adják ki, hogy ne lehessen egyszerűen lemásolni. 

19.1.2 DVD-R(W) 

A gyárilag préselt DVD legközelebbi rokona, házi írásra 

és újraírásra lett kitalálva. A DVD-Videoval, éa a DVD-ROM-mal kapacitásban, 

adatsűrűségben (lukacskák-gödröcskék méretei) teljesen megegyezik, de néhány dologban 

eltér tőlük. Az írható nyers DVD-k mindegyikén spirálvonalban barázda (groove) található, 

amely az író fejét vezeti, s ezzel párhuzamosan égeti a lézer a lemezbe az adatfolyamot. 

Emellett optikai tulajdonságaiban is eltér a DVD-R a DVD-ROM-tól, más a színe és 

gyengébb a fényvisszaverő képessége. A CD-R és CD-RW szabványokhoz képest csak a 

kapacitásban mutatnak előrelépést, a lemezt szinte soros eszközként kezelik. Számítógépes 

adatarchiválásra, házi video anyagokhoz használják 

Az újraírható korongok még „elfajzottabbak": a rájuk való írás ugyanis nem 

roncsolással, hanem fázisváltással történik Az alapállapotban amorf hordozóanyag írási 

hőmérsékletre hevítve kristályos szerkezetbe rendeződik, így megváltoztatja optikai 

tulajdonságait. Az amorf és kristályos állapotú szakaszok különbségét figyeli a meghajtó 
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olvasáskor. Ha csak alacsonyabb energiájú impulzust kap egy már kristályos pont, akkor 

szépen visszarendeződik, azaz törlődik. A két fázis sokszor, közel ezerszer változtatható meg 

ugyanazon pontban, aztán az anyag elfárad, és a lemezt ki lehet dobni. Mivel spirálban, azaz 

gyakorlatilag sorosan helyezkednek el az adatok, a fej nehezen tudja megsaccolni, mely pont 

felett is utazik éppen. Ez az oka annak, hogy csak nagy csomagonként, a szakaszok között 

biztonsági sávokat hagyva írható újra a lemez a trükkös UDF formátum alkalmazásával 

(Packet Writing technika). Ezen alapulnak a Nero InCD, Roxio DirectCD és Pinnacle 

InstantWrite programok, azt a benyomást keltve, mintha egy nagy flopira írnánk, de közben 

komoly adminisztrációt végeznek a háttérben. 

Avégett, hogy biztosan tudják a meghajtók, mit is vettek be, a lemez fejléc-információi 

között szerepel annak típusa is. Ezek az adatok csupán a kereskedelmi lemezeknél, például 

filmeknél lényegesek, ahol helyet kapnak bizonyos DVD-kódolási adatok. A boltokban az 

általános szabvány alapján készült lemezek kaphatók, amelyek fejlécében csupán 

töltelékadatok szerepelnek. Ezzel védi magát a filmipar az 1:1-es másolások ellen.  

19.1.3 DVD+R(W) 

Ennek is általában 4,7 gigabájt a kapacitása, és a DVD-R riválisának 

szánták. Legnagyobb pártfogói a Sony, a HP, valamint a Philips, és bár a Microsoft is tagja a 

szövetségnek, a 2005-ben megjelenő új operációs rendszerében mindhárom DVD formátumot 

támogatni kívánja. 

A DVD+RW - fura mód ez volt előbb- nagyon hasonló a DVD-RW-hez: fázisváltás 

elvén működik, kapacitása azonos, több mint ezerszer írható újra (többször, mint mínuszos 

elődje). A különbség a vezetőspirál felépítésében rejlik, amely eddig is imbolygott bizonyos 

frekvenciával, hogy megkönnyítse a fej tájékozódását. Ez a frekvencia nagyobb a DVD+RW 

és a DVD+R spiráljain, ennek köszönhetően a fej lényegesen pontosabban, 32 kilobájtos 

blokkonként képes címezni és átírni a lemez bármely részét. Ebből adódóan aztán nem gond a 

pufferkiürülés, bárhonnan folytatható az írás. Ha DVD felvevőbe építenek egy ilyen írót, 

nyugodtan rábízhatják a VBR kódolású (ingadozó sávszélességű) anyagok rögzítését is. 

Sajnos a DVD+RV és a DVD-RW korongok nem minden asztali lejátszóban olvashatók, de a 

+RW támogatottsága egyre növekszik. A DVD+R egy évvel később debütált, alapsebessége 

2,4-szeres volt. Mivel optikai tulajdonságaiban közelebb áll a DVD-ROM-hoz, mint a DVD-
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R, növekvő támogatottságra számíthat. Valamivel kevesebb lejátszó olvassa, mint a mínuszos 

vetélytársat. 

 2004 nyarán megjelentették a kétrétegű, egyszer írható pluszos lemezeket 

és írókat is, amelyeket Dual Layer fantázianévvel láttak el. 

19.1.4 DVD-RAM 

DVD-RAM (Random Access Memory), azaz tetszőleges sorrendben 

hozzáférhető memória) Strukturálisan, alapjaiban különbözik a többi formátumtól, 

adatmentésre specializálták. Szektorszervezésű, ezért véletlen elérésű. Beépített hibavédelme 

nagyon hatékony. A DVD-RAM-ot körülbelül százezerszer írhatjuk újra, fázisváltós 

technológiával. A 12 cm átmérőjű lemezek kapacitása 4,7, illetve 9,4 gigabájtos (kétoldalas), 

a 8 cm átmérőjű egyoldalas változata 1,4 GB, a kétoldalas 2,8 GB kapacitású. Sajnos csak 

DVD-RAM kompatibilis meghajtóban olvashatóak. Nem gyors alapanyag, de igen 

megbízható, és rugalmasan írható, a Windows XP pedig beépítve kezeli. EP felvételi móddal 

akár 18 órányi videó is ráfér a kétoldalas, 12 cm-es változatra, természetesen a minőség ekkor 

már nem a legjobb, és a lemez megfordításakor megszakad a felvétel. Létezik tokkal ellátott, 

és tok nélküli változata is. A tok megvédi a lemezt a karcolódástól és a portól, továbbá 

található rajta egy kis kapcsoló, amellyel írásvédetté lehet tenni a lemezt. Ekkor nem lehet rá 

felvenni, a meglévő anyagokat szerkeszteni illetve törölni. A lejátszás automatikusan elindul, 

ha az írásvédelem be van kapcsolva és egy lejátszóba behelyezzük. A tok általában el is 

távolítható. 

19.2 Az írási sebesség 

2003 végén a piacon lévő DVD írók általában maximum négyszeres sebességgel tudták 

írni a lemezt. Ez első hangzásra nagyon kevésnek tűnik, mivel a CD-k területén már az 54-

szeres írást is elérték. Tudni kell azonban, hogy az alapnak számító egyszeres írás a DVD-k és 

CD-k esetében nem ugyanaz! A CD-írás alapsebessége körülbelül 150 kilobájt /másodperc, a 

DVD-knél ugyanennyi idő kilencszer annyi, több mint egy megabájt (1350 kilobájt) kerül a 

lemezre. Gyors fejszámolás után kiderül, hogy a négyszeres DVD írás 36-szoros CD-írási 

sebességnek felel meg. Mindezek mellett ahhoz, hogy négyszeres sebességgel tudjunk 
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megírni egy lemezt, speciális nyersanyagra van szükség, amelynek a csomagolásán vagy 

tokján jelzik, hogy ezen a sebességen írható. 

19.3 A jövő lehetőségei 

Ahogy minden technológiának, ennek is már készülőben, illetve készen is áll a 

továbbfejlesztése. A DVD-ket jelenleg vörös lézer írja, de kifejlesztették a kék lézeres 

technológiát is. Nagyon ígéretesnek tűnik a kék lézer: elvileg tízszer nagyobb kapacitással 

kecsegtet gyorsabb írási sebesség mellett. Mindamellett a legfontosabb jellemzője, hogy a 

manapság elkészült DVD-ket is tudja olvasni. A Sony 2003. áprilisában mutatta be első kék 

lézeres DVD íróját, az úgynevezett Blu Ray-t, mely a jövő technológiájának számíthat. Ezzel 

párhuzamosan fejlesztik az írható kétrétegű lemezeket és folyamatosan növelik az írási 

sebességeket. 

19.4 Logikai formátumok 

19.4.1 DVD-Video 

 MPEG-2 videó és hang kódolását leíró, sorozatgyártással készített 

multimédiás formátum. A rendkívül összetett specifikációk tetszőleges mélységű, szabadon 

díszíthető menürendszerre, maximum 8 nyelvű hangra és maximum 32 féle feliratozásra 

terjednek ki. Megengedi a Dolby Digital (5+1 hangcsatornás), a Dolby Digital EX (6+1 

hangcsatornás), a DTS, (5+1 hangcsatornás), a DTS-ES (6+1 hangcsatornás) hangot valamint 

a jelenetek több kameranézetben való bemutatását, vagy akár a film alternatív befejezését is. 

Minden lejátszó olvassa. 

19.4.1.1 Fájlfelépítés 

A lemez gyökérkönyvtárában találjuk a „VIDEO_TS” és az „AUDIO_TS” mappákat. 

Az AUDIO_TS a DVD-Audio fájljainak elhelyezésére szolgál. A VIDEO_TS tárolja a 

videófilm adatait. Előfordulhatnak más könyvtárak is, ezekben azonban a DVD-ROM-ként 

olvasható segédprogramok, webes anyagok, képek, stb. helyezkedhetnek el, amelyeket 

azonban csak számítógéppel tudunk használni. 

Ha megnyitjuk a VIDEO_TS könyvtárat, tipikusan a következő fájlokat láthatjuk benne: 
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VIDEO_TS.BUP VTS_02_0.BUP 
VIDEO_TS.IFO VTS_02_0.IFO 
VIDEO_TS.VOB VTS_02_0.VOB 
VTS_0l_0.BUP VTS_02_l.VOB 
VTS_0l_0.IFO VTS_02_2.VOB 
VTS_01_0.VOB  VTS_02_3.VOB 
VTS_0l_l.VOB VTS_02_4.VOB 
VTS_0l_2.VOB  VTS_02_5.VOB 
VTS_0l_3.VOB VTS_02_6.VOB 

 

Amint láthatjuk, háromféle fájltípus található a könyvtárban: .VOB, .IFO és .BUP. 

A VOB fájlok neve a VideoOBjects (Videó objektumok) elnevezésből származik. A 

VOB fájlok többféle párhuzamosan futó alkalmazást fognak össze, melyek lehetnek MPEG-2 

videó, AC-3, DTS vagy MPEG-2 többcsatomás, vagy MPEG-l layer2, lineáris PCM 

kétcsatornás hangsáv, illetve különböző feliratok. 

A VOB tartalmazhat egy fő és néhány másodlagos (tipikusan több nézőszögből felvett) 

videoműsort, melyek között lejátszás közben váltogathatunk megfelelő lejátszóval. Összesen 

nyolc különböző hangsáv helyezhető el és 32 különböző felirat. A feliratok tulajdonképpen 4 

színű bitmap fájlok, amelyet a videoműsor elé úsztatva jelenítenek meg a lejátszók. 

Az IFO fájlok neve az InFOrmation (információ) kifejezésből ered. Ezek a fájlok adják 

meg a lejátszónak a legfontosabb navigációhoz szükséges információkat, mint például hogy 

hol kezdődik egy fejezet, hol helyezkedik el egy hang vagy felirat stb. 

A BUP fájlok neve a BackUP (mentés) kifejezésből ered. Ezek tulajdonképpen egyszerű 

másolatok az IFO fájlokból. 

A VIDEO_TS.* kezdetű fájlok kerülnek először lejátszásra, amikor egy lemezt a 

lejátszóba helyezünk. Ezeket még a lemez szerkesztése folyamán (authoring) hozzák létre, és 

a jogokkal kapcsolatos figyelmeztető szövegeket (copyright), a menürendszert, egyes 

előzeteseket tartalmazhatnak. A VIDEO_TS.VOB itt is videó hang- és feliratsávokat 

tartalmazhat, a VIDEO_TS.IFO navigációs adatokat, és a VIDEO_TS.BUP a VIDEO_TS.IFO 

mentése. 

Két további IFO fájlfajtát találunk a könyvtárban. VTS_01_0.IFO és VTS_02_0.IFO. 

Az első helyen álló kétjegyű szám a cím (title) száma. Logikusan ezekből legfeljebb 99 lehet 

(VTS_00_* nem létezik). Minden cím legfeljebb 10 VOB fájlból állhat, amelyből az első 

(VTS_xx_0.VOB) mindig az aktuális cím menüjét tartalmazza. Minden cím legalább két 

VOB - egy a menünek, és a többi az egyéb összetevőknek - egy IFO és egy BUP fájlból áll. 

Általában a VTS_01 kezdetű állományok tartalmazzák magát a filmet a DVD-Video 
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lemezen, a továbbiak pedig például az extrákat, a kivágott jeleneteket, werkfilmet, 

háttérinformációt stb. 

Egyes kétrétegű lemezeken az első rétegen lévő filmrész helyezkedik el a VTS_0l. 

Maga a VOB fájl nem lehet nagyobb - kisebb lehet - mint 1 gigabájt. 

19.4.1.2 Logikai felépítés 

A DVD-Video tartalma címekre (title) oszlik, amely cím lehet egy komplett film, egy 

werkfilm, vagy például egy-egy kivágott filmrészlet az extrák közül. A címek aztán filmek 

esetén fejezetekre (chapter) oszlanak. Példa a DVD-Video lemez logikai felépítésére: 

• Cím (Title) 1. a főfilm 
o Fejezet (Chapter) 1. A főfilm első jelenete 
o Fejezet (Chapter) 2. A főfilm második jelenete 
o Fejezet (Chapter) 3. A főfilm harmadik jelenete 
o stb. 

• Cím (Title) 2.  
o Fejezet (Chapter) 1. A film menüje 

• Cím (Title) 3. 
o Fejezet (Chapter) 1. Extra 1, pl.: kimaradt jelenetek 
o Fejezet (Chapter) 2. Extra 1, pl.: játék 
o stb. 

• Cím (Title) 4. 
o Fejezet (Chapter) 1. Extra 2, pl.: filmelőzetes 
o stb. 

• Cím (Title) 5. 
o Fejezet (Chapter) 1. Extra 3, pl.: kommentár 
o stb. 

• stb.  

19.4.2 DVD-Audio 

A DVD fejlesztői sokat gondolkodtak azon, hogy a DVD óriási szabad 

kapacitást a korongra felvett zene mennyiségének növelésére kell-e fordítani, vagy annak 

minőségét kell-e javítani. A választ a Panasonic és a Dolby mérnökei végül is a kettő 

kombinációjában vélték megtalálni. A DVD-Audio PPCM (Packed PCM) technológiát 

használ, s az így eltárolt hang minősége a magasabb bitszám és mintavételezés miatt sokat 

javul. A DVD-Audio szabvány 24 bites felbontást is támogat. A mintavételezés sztereó jel 

esetén maximum 192 kHz, multicsatornás hang esetében 96 kHz lehet. A CD-től eltérően egy 

DVD-Audio-ra MLP-ben kerül rögzítésre a műsor. 

Az  (Meridian Lossless Packing)a Dolby új, veszteségmentes tömörítési 
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szabványa, amellyel kb. 50% tömörítési arány érhető el a minőség teljes megtartásával. Az 

eredeti anyag lehet 24 bit/ 96 kHz és a többcsatornás, ezzel az eljárással tömörítve úgy ráfér a 

DVD-audio lemezre, hogy még más veszteségesen tömörítő formátumoknak (Dolby Digital, 

DTS), esetleg videoklipeknek is marad hely. 

Paraméterek DVD-Audio CD 

Kódolási formátum PPCM,  PCM 

Lemez kapacitás 
4.7GB - egyrétegű 
8.5GB - kétrétegű 
17GB – kétoldalas kétrétegű 

650MB 

Csatornák száma legfeljebb 6 2 (sztereo) 
Frekvencia átvitel 0 Hz - 96kHz (max) 5 Hz- 20kHz 
Dinamika  144dB 96dB 

Mintavételezés - 2 csatornánál 44,1   88,2   176,4kHz vagy 48    96 
192kHz 44,1kHz 

Mintavételezés – 5.1 csatornánál 44,1   88,2 kHz vagy 
48   96 kHz -------------- 

Felbontás 12,  16,  20,  24 bit 16 bit 
Maximum adatátviteli sebesség 9,6 Mbps 1,4 Mbps 

19.4.2.1 Fájlfelépítés 

A DVD-Audio fájlszerkezete hasonlít a DVD-Videójéra, azzal a különbséggel, hogy az 

AUDIO_TS mappában VOB fájlok helyett AOB fájlokat találunk. 

19.4.2.2 Logikai felépítés 

Példa DVD-Audio lemez logikai felépítésére: 

• Csoport (Group) 1. PPCM veszteségmentesen tömörített 5.1 csatornás 96 kHz / 24 
bit felbontású felvétel 

o Cím (Title) 1. első dal 
o Cím (Title) 2. második dal 
o Cím (Title) 3. harmadik dal … 

• Csoport (Group) 2. választhatóan LPCM tömörítetlen 2.0 csatornás 96 kHz / 24 bit 
felbontású felvétel, vagy DTS veszteséges tömörítésű 5.1 csatornás 96 kHz / 24 bit 
felbontású felvétel 

o Cím (Title) 1. első dal 
o Cím (Title) 2. második dal 
o Cím (Title) 3. harmadik dal … 

• Csoport (Group) 3. Videóklippek 
o Cím (Title) 1. első videoklip 
o Cím (Title) 2. második videoklip 
o Cím (Title) 3. harmadik videoklip … 

• Csoport (Group) 4. Képgaléria 
o Cím (Title) 1. első kép 
o Cím (Title) 2. második kép 
o Cím (Title) 3. harmadik kép … 
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• Csoport (Group) 5. Dalszövegek 
o Cím (Title) 1. első dalszöveg 
o Cím (Title) 2. második dalszöveg 
o Cím (Title) 3. harmadik dalszöveg … 

• Csoport (Group) 6. Extrák 
o Cím (Title) 1. első extra 
o Cím (Title) 2. második extra 
o Cím (Title) 3. harmadik extra … 

Az egyszerűbb szerkesztésű DVD-Audio lemezeken csak az 1. csoport található meg. 

19.4.3 DVD-ROM 

Sorozatgyártással előállított, általában szoftvereket vagy nagyobb 

adatbázisokat tartalmazó változata, amely számítógépes DVD egységben futtatható. 

Tetszőleges fájlformátumokat használhat. 

19.4.4 DVD VR (Video Recorder) 

Az asztali DVD-felvevők logikai formátuma, emellett számítógépes szoftverek (például 

a NeroVision Expers) is alkalmazzák. Legfőbb előnye az utólagos szerkeszthetőség. Az 

alkalmazott DVD alapanyagtól, és a felvevő tudásától függően ez igen eltérő lehet. Az asztali 

felvevők az alábbi alapvető szerkesztési műveleteket támogatják: 

DVD±R DVD±RW vagy DVD-RAM 

Egy egybefüggő felvétel egy címet (Title) eredményez, és maximum 99 címet (Title) vehetünk fel egy 

lemezoldalra. A pillanat-állj nyomógomb használata általában nem eredményez új címet a felvétel alatt. 

Nem lehet szerkeszteni felvétel közben, az egyszer törölt, vagy levágott filmrészleteket nem lehet visszaállítani 

A lemez elnevezése, a címek elnevezése 

A címek előnézeti képének(ikonjának) cseréje 

A címek törlése. Törlés után hely nem szabadul fel a lemezen. 

A felvétel megállítása után kb. 30 másodperc 

szükséges a cím adminisztrálására, addig új felvétel 

nem kezdeményezhető. 

 

Beállítható, hogy legyen-e a lemeznek főmenüje, vagy 

rögtön kezdje el az első cím lejátszását. 
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Ha a lemez megtelt, le lehet zárni. Ezután már nem 

lehet rá felvenni, illetve törölni. A lezárás több percet 

is igénybe vesz, kialakul a DVD-Video formátum. 

Lezárás után elvileg bármely asztali DVD-Video 

lejátszóban megtekinthető. A lemezt általában csak az 

a készülék tudja lezárni, amelyikben a felvételek 

készültek. 

 

 A lemezt formázni kell az első használat előtt. 

Későbbi formázáskor a rajta tárolt adatok elvesznek. 

 Felvételkor lehetséges a Time Slip funkció aktiválása. 

Ekkor még tart a kiválasztott műsor felvétele, de mi 

már nézhetjük az elejét, a reklámokat átugorva akár 

utol is érhetjük a valós idejű adást. 

 A lemez, illetve a címek véletlen törlés elleni védelme 

 A cím vágása, rövidítése 

 A címen belül tetszőleges számú fejezetet (Chapter) 

hozhatunk létre 

 A fejezetet vághatjuk,darabolhatjuk, törölhetjük 

 A fejezeteket felcserélhetjük 

 Tetszőleges sorrendű lejátszási listákat készíthetünk a 

fejezetekből úgy, hogy az eredeti tartalom nem 

változik. A címekből maximum 99 db, a fejezetekből 

tetszőleges számú lehet. 

Számítógépes utómunkálatoknál további szerkesztési lépésekre van lehetőség, mint 

például menüszerkesztés (háttérkép, háttérvideo, animálás, háttérzene…), aláfestő zene, 

narráció hozzákeverése, stb. 

Különféle tömörítési minőségeket állíthatunk be a felvételkor, így a lemez felvételi 

idejével gazdálkodhatunk. Időzített felvételnél lehetséges az FR (Flexibile Record) mód. 

Ekkor a hátralévő üres lemezhely függvényében állítja be a felvevő a tömörítés mértékét, úgy 

hogy a lehető legjobb minőségű legyen a felvétel. 

XP SP LP EP FR  

legjobb standard hosszú extra 

hosszú 

rugalmas 

idejű 

4,7 GB 1 óra 2 óra 4 óra 6-8 óra 1-6 óra 

9,4 GB 2 óra 4 óra 8 óra 12-16 óra 2-12 óra 
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A DVD-VR szabvány a hangfelvételnél általában a veszteségesen tömörített Dolby 

Digital (AC3) kétcsatornás (sztereo) hangformátumot támogatja, egyes drágább készülékek 

azonban tudnak rögzíteni LPCM 48 kHz/16 bit-ben is. Ha az utókornak meg szeretnénk 

örökíteni felvételeinket, és azt akarjuk, hogy bármely DVD lejátszóban lejátszható legyen, 

mindenképpen érdemes a kész művet DVD-Video formátumra konvertálni. 

19.4.5 UDF 

Packet Writing - csomagonkénti írás, logikai formátuma az UDF (Universal Disk 

Format). A rendszer az adatokat elfogadható idő alatt kezelhető csomagonként írja ki a 

lemezre. Míg a hagyományos írás során a lemez tartalma egyetlen hosszú menetben, 

folyamatosan íródik fel, addig a csomagonkénti írás szabadabb, floppy jellegű használatot tesz 

lehetővé. Az adathordozónak célszerűen újraírhatónak kell lennie, és első használat előtt UDF 

formátumra kell formázni. Speciális szoftvrek kellenek hozzá, mint például az InCD. 

19.5 Másolásvédelem az eredeti préselt DVD lemezeknél 

1. 9,4 GB-os kétrétegű lemezek használata, amelyeken 4,7 GB-nál nagyobb méretű 

filmek vannak elhelyezve. Ezért egyszerűen nem lehet a 4,7 GB-os írható DVD-re 

másolni, mert nem fér rá. A védelem kicselezése átkódoló szoftverrel lehetséges, bár 

így a minőség az összetömörítés miatt némileg romlik. A kétrétegű írható lemezek 

megjelenésével ez már nem jelent akadályt. 

2. Régiókódok használata, melyek segítségével bizonyos régióban kiadott lemez csak 

az ugyanolyan régiókódot tartalmazó lejátszókon játszható le. Európa a 2-es 

régiókódba tartozik. Az asztali lejátszók kódja nem változtatható meg, bár gyártanak - 

főleg Kínában – régíókód-mentes lejátszókat. A PC-k meghajtóin a kód általában 

ötször átállítható, illetve nem hivatalos firmware frissítéssel teljesen régiókód-

mentesíthető. Léteznek olyan szoftverek is, amelyek jogellenesen kikapcsolják a 

régiókódot. 

3. Analóg Macrovision áramkör, amely a lejátszóban van, és védett lemeznél 

automatikusan bekapcsol. A videomagnó felvevő áramkörét megzavarja, hatására a 

felvétel fényereje ingadozni kezd, a felvétel élvezhetetlenné válik. A televízió 

bemeneti áramköreit viszont nem zavarja meg. Ezért nem szabad úgy egymás után 

kötni a berendezéseket, hogy DVD lejátszó, videomagnó, televízió. PC-hez léteznek 

olyan szoftverek, amelyek jogellenesen kikapcsolják a védelmet. 
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4. Tartalomkódoló rendszer (Content Scrambling System CSS), egy olyan digitális 

védelem, amely kódjával letiltja a műsoros lemezek számítógépes másolását. PC-hez 

léteznek olyan szoftverek, amelyek jogellenesen kikapcsolják a védelmet. 
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20 CD grabbelő programok 
Az MP3 formátumot abban az esetben használhatjuk legálisan, ha a tömör formában 

hallgatott zeneszám megvan eredetiben is. De hogyan készítsünk biztonsági másolatot 

kedvenceinkről, azaz hogyan kerül a zene a CD-ről a PC-be? 

Ma már technikatörténeti eseménynek számít, amikor 1979-ben a Philips a Sonyval 

együttműködve bemutatta a CD prototípusát. Az Intel akkor még alig 8 éve kezdte el gyártani 

első mikroprocesszorát, és akkor készült el a világon az első digitális hangeszköz, egy 

késleltető. (Ma már persze ez a 8 év kissé viccesen hangzik, de a fejlődés akkori ütemében ez 

is szenzáció volt.) 

Az analóg hifi technika akkoriban aranykorát élte, így igazából kevesen remélték, hogy 

az új technológia ilyen átütő sikert arat majd. A technikailag azóta is változatlan CD 44,1 kHz 

mintavételezési frekvenciával dolgozik 16 bites felbontás mellett. Ez azt jelenti, hogy a rajta 

leképezett hangjel maximális frekvenciája 22,05 kHz lehet, a hangerősség pedig 65536 

diszkrét pozíciót vehet fel. Ez akkoriban igen komoly teljesítménynek számított, bár ma már 

megmosolyogtató lehet a 96 kHz-es, 24 bites felvételek mellett. 

Négy évbe tellett, míg 1983-ban bemutatták az adattárolásra használt CD-t, ezzel 

kezdetét vette a számítógép és a CD közös pályafutása, amit azóta csak a DVD térhódítása 

tudott igazán megtörni (ma már inkább DVD-olvasót vagy kombinált CD-írót / DVD-olvasót 

szerelnek az új gépekbe). Az audio-CD sikere azonban azóta is töretlen, már csak azért is, 

mert a világ zenei termése gyakorlatilag CD-n jelenik meg. 

Ha megvizsgáljuk, hogyan tárolja a CD az adatokat, egyből látszik, hogy ennek 

gyökerei az analóg hangrögzítés területére vezetnek vissza. A legfontosabb és egyben 

legszembetűnőbb az, hogy a CD-a nem kör alakú sávok vannak (ahogy például egy floppyn 

vagy merevlemezen), hanem egy folyamatos spirál, mint a hagyományos hanglemezen. Ez a 

spirál van feldarabolva sávokra, ezen belül szektorokra. 

Mivel az audio-CD-k lejátszása során folyamatosan kell haladni a spirálon és olvasni az 

adatokat, a tervezők nem tartották szükségesnek, hogy törekedjenek a pontos pozícionálás 

lehetőségére. Éppen ezért nincs pontos címe az egyes szektoroknak, a lemez 

tartalomjegyzékéből (TOC) csak a sávok, azaz az egyes zeneszámok kezdetének helyzete 

kereshető ki. Lejátszáskor az adatok egy FIFO (First In-First Out, először be-először ki) 

tárolóba kerülnek, innen olvassa ki a lejátszó D/A (digitális-analóg) átalakítójába. Mivel 

alapvetően hangadatokról van szó, nincs másra szükség, mint ezek folyamatos olvasására és 
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megfelelő sebességű feldolgozására. A gyorskeresés csak annyit tesz, hogy néhány szektorral 

odébb lépked a lejátszó, de igazából halvány gőze sincs arról, hogy pontosan hol tart. Az a 

játékidő, ami a lejátszó kijelzőjén látható, csak egy kiegészítő alcsatornából származik, és 

nincs szerepe a pozícionálásban. 

Az adat-CD-k adattárolási szerkezetét a fentiekből kifolyólag módosítani kellett, hogy a 

pozícionálás pontos legyen. Ezért ott a szektorok címe hozzá van kódolva az adathoz, ezáltal 

némi keresgélés után pontosan megtalálhatjuk a kívánt adatot. Ehhez jön még hozzá a 

hibajavító kódok megnövelt mennyisége, hiszen míg a hangadatnál nem számít egy-két bitnyi 

hiba, ha ugyanez egy programban merül fel, használhatatlanná válik az egész. 

A zene lejátszásakor nincs más dolga a CD-meghajtónak sem, mint folyamatosan ellátni 

adattal a beleépített D/A átalakítót. Ha azonban a hangadatokat el akarjuk menteni, kissé más 

a helyzet, hiszen a beolvasás mellett az adatokat ki is kell írni, ilyenkor megtorpan a művelet 

(ha csak egy nagyon rövid pillanatra is), és ha megáll, már nem tudja pontosan ugyanonnan 

folytatni, mint ahonnan elkezdte, hiszen, mint ahogy már említettük, az egyes szektoroknak 

nincs pontos címe. Ezért vagy kétszer szerepel néhány minta, vagy hiányzik. Ezt küszöböli ki 

a jitterkorrekciónak nevezett eljárás, melynek lényege, hogy a beolvasás mindig átfedéssel 

történik, a program megkeresi az átfedést, vagyis az előző csomag végén és a következő 

elején lévő egyező adatokat, és ezeket fedésbe hozza, hogy csak egyszer szerepeljenek. 

Látható, hogy nem egyszerű feladat audio-CD-ről nyers adatokat kimásolni (grabbelni). 

Eleinte nem is lehetett minden CD-ROM-olvasóval elvégezni ezt a műveletet. Szerencsére ma 

már sokkal jobb a helyzet, igazából az a ritka, ha egy meghajtó nem képes erre, de ezt egyik 

gyártó sem engedheti meg magának büntetlenül. 

Szoftverek terén is igen jó a helyzet, ma már számos program képes az audio-CD-k 

adatainak közvetlen olvasására. Hogy mást ne mondjak, a Windows operációs rendszerek már 

évek óta tartalmazzák azt a lehetőséget, hogy audio-CD lejátszásakor a rendszer ne a CD-

meghajtó saját D/A dekóderét használja, hanem digitálisan olvassa a lemezt, és szoftveresen 

történjen a lejátszás. Hasonlóképpen beállítható a Winamp vagy más közkedvelt zenelejátszó 

program is. Ezt egyébként nem azért alkalmazzák, mert rosszak a CD-meghajtók D/A 

átalakítói, hanem egyszerűen azért, hogy tudják alkalmaznia különböző látványelemeket 

(például kivezérlésjelző, spektrum-analizátor stb.), ehhez pedig az kell, hogy az adat 

áthaladjon a számítógépen. 

A grabbelőknek két fő típusát különíthetjük el, a szoftveres, és a hardveres változatot. A 

szoftveres grabbelők esetén a munkát a mikroprocesszor végzi, a hardveres grabbelőknél 

pedig a hangkártya. A hardveresek sajnos kártya-függőek, viszont gyorsabbak. 
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20.1 Szoftveres grabbelők 

20.1.1 Audiograbber 

Az Audiograbber az egyik legjobb CD-grabbelő program, legalábbis windowsos 

környezetben. Az Audiograbber mindent tud, ami a feladat ellátásához szükséges, és nincs 

tele felesleges sallangokkal, reklámokkal, egyebekkel. A CD adatait lekérdezi a CDDB 

adatbázisból (ha ott nincsenek meg, fel is tölthetjük az általunk begépelt információkat), előre 

megadott könyvtárszerkezetbe rendezi a beolvasott és tömörített fájlokat. A beolvasást 

pontosan, hibátlanul végzi el, ha mégis gond lenne a meghajtóval, számos paraméter 

változtatásával bírhatjuk jobb belátásra a rendszert. A program ingyenes, és magyarul is tud. 

20.1.2 Winamp 

Bármilyen hihetetlen, a Winamppal is grabbelhetünk CD-t. Ehhez kimeneti plug-inként 

a Nullsoft Disk Writert kell választani ([Ctrl P] ~ Output menüpont), illetve a Nullsoft CD/ 

Linein bemeneti plug-inben engedélyezni kell az Enable digital audio extraction when 

possible szolgáltatást. Még le is tudja kérdezni a CDDB adatbázist az előadót és számcímet 

tartalmazó információkért, így a fájlokat ennek megfelelően nevezi el. A Windows Media 

Playerhez hasonlóan a Winamp is megbízik a CD-meghajtókban, ezért a paramétereket nem 

állíthatjuk. 

A Winamppal szállított Disk Writer plug-in WAV formátumú fájlokat tud készíteni, de 

letölthető hozzá egy File Writer plug-in, amivel egyből MP3 vagy OGG fájlokat írhatunk a 

lemezre. A tömörítéshez a lame és a vorbis tömörítő plug-in változatait használja, amelyeket 

megint csak külön kell beszerezni. A plug-in erőssége a fájl elnevezés, számos extra 

információt tud beleszőni a névbe, például a felvétel időpontját, a technikai paramétereket és 

egyebeket. 

20.1.3 Windows Media Player 

Talán nem tudatosult eddig minden felhasználóban, de a Windows Media Player 

minden további nélkül tud audio-CD-t grabbelni. Ehhez nem kell mást tenni, mint behelyezni 

a megfelelő lemezt, és megnyomni a Másolás gombot. A programot beállíthatjuk úgy is, hogy 

egy CD behelyezése után automatikusan átmásolja azt a merevlemezre, majd kiadja a 

korongot. 

A beolvasás paramétereit nem állíthatjuk, egyből tömöríti is a zenét, mégpedig WMA 

formátumban. Ez a Microsoft által kifejlesztett, az MP3-hoz hasonló, de azzal nem 
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kompatibilis formátum. Mivel minősége is hasonló az MP3-éhoz, nyugodtan használhatjuk 

ahelyett. Alkalmazása csak akkor ellenjavallt, ha olyan hordozható lejátszói használunk, 

amely csak MP3-at kezel. Szerencsére a szoftveróriás elérte, hogy a legtöbb új típus 

elboldogul a WMA fájlokkal is. 

A fentieken kívül még rengeteg programmal végezhetünk hasonló műveletet, például a 

CD-író programokkal, médialejátszó programokkal és egyebekkel. Léteznek olyan 

parancssori alkalmazások, amelyeket könnyen integrálhatunk saját szoftverbe, a lehetőségek 

tárháza szinte végtelen. Csak mindenkinek meg kell találnia a számára megfelelő megoldást.  

20.2 Hardveres grabbelő 

20.2.1 Creative PlayCenter 

A Soundblaster hangkártyákhoz adott Creative PlayCenter programok képesek audio-

CD grabbelésére a hangkártyán lévő csip segítségével. Támogatja az analóg és a digitális 

audio jelek grabbelését, sőt ezt automatikusan ki is tudja választani. Kimeneti formátuma nem 

csak WAV, hanem MP3. WMA. OGG is lehet, és a grabbeléssel egy időben a tömörítést is 

elvégzi. Először a programot maximális nézetűvé kell tenni. Ezután a ki kell pipálni azon 

sávok előtt a jelölőnégyzetet, amelyikeket grabbelni akarjuk. Bal oldalon a „Settings” gombra 

kattintva juthatunk el a beállítási panelra, ahol a grbbelési, konvertálási, katalogizálási 

beállításokat megtehetjük. Végül a „RIP TOO” gombra kattintva elkezdődnek a műveletek. 
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20.3 CDDB 

A CDDB(Compact Disc Data Base)  egy Internetes adatbázis, mely több 

szerveren tartalmazza a megjelentetett, és a lemezkiadó által regisztrált CD hanglemezek 

adatait: előadó, lemez címe, számok címei. Az adatbázis szolgáltatója a Gracenote 

 cég. 

Ahhoz, hogy használhassuk a CDDB szolgáltatást, egy, a szolgáltatónál bejegyzett 

programot kell használnunk (pl. Creative Play Center). Amikor behelyezünk egy, a 

számítógépünk számára ismeretlen audió lemezt a meghajtóba, és az elindítja a bejegyzett 

lejátszó programot, az automatikusan kapcsolódik a CDDB szolgáltatáshoz. Ha még nem 

regisztráljuk a programunkat, az alkalmazás figyelmeztet erre. A regisztrálásért nem kell 

fizetnünk. Amikor először akarjuk használni a CDDB adatbázist, az alkalmazásunk 

automatikusan futtatja a regisztrációs varázslót, ahol választanunk kell egy becenevet és egy 

jelszót. A letöltött adatok tárolódnak a számítógépünkben, ezért ha legközelebb ugyanezt a 

CD-t helyezzük a meghajtóba, azt a PC már felismeri. 
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A CDDB szolgáltatás legújabb verziója, a CDDB2 új részeket tartalmaz, úgymint: 

válogatás albumoknál az előadók neveit számról számra, kiadás éve, lemezborító, műfaj, 

alrészek egy számon belül, zeneszerzők adatai, előadók adatai. 2004. nyarán ~ 2 900 000 

album, és 38 000 000 szám adatai vannak így nyilvántartva. 

Az Interneten a hivatalos CDDB2 szervereken kívül regisztráció nélkül használható free 

adatbázisok is vannak, bár ezek tartalma korántsem akkora, mint a hivatalos változaté, ezért 

jóval kevesebb CD paramétereit lehet rajtuk megtalálni. 

A legismertebb a freedb.freedb.org  véletlen-elérésű szerver, de az 

alábbi táblázat is mutat néhány szervert. 

Internet cím Szerver 

freedb.freedb.org Véletlen freedb szerver 

at.freedb.org Bécs, Ausztria 

au freedb.org Sydney, Ausztrália 

ca. freedb.org Winnipeg, Kanada 

de. freedb.org Berlin, Németország 

es. freedb.org Madrid, Spanyolország 

fi. freedb.org Tampere, Finnország 

lu. freedb.org Betzdorf, Loxemburg 

ru. freedb.org Szentpétervár, Oroszország 

uk. freedb.org London, Anglia 

us. freedb.org San Jose, USA 
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21 Hangtömörítés 
A hangminták tárolása rendkívül helyigényes. Bár manapság már hatalmas 

merevlemezek léteznek, és a DVD írók sem számítanak ritkaságnak, ha egy flash memóriás 

lejátszóban szeretnénk használni, vagy ha az Interneten publikálnánk valamit, nagyon számít 

a méret. 

A hangtömörítési eljárások kidolgozása abban az időben kezdődött, amikor a 

merevlemezek kapacitása még összemérhető volt a CD-ével. 

Mint minden adatállomány esetében, a hangok tömörítésénél is elsődleges a felesleges 

vagy a kevésbé fontos adatok eltüntetése. Például ha a hangkártyában levő D/A és A/D 

átalakító hibáiból keletkező zajokat nem tároljuk el, azt hihetnénk, hogy minőség 

szempontjából még jól is járunk -sajnos ez nincs egészen így. Egy 16 bites hangmintának a 40 

% -ában fordulhat elő zaj, ha azonban levágjuk ezt a 40 % -ot, azzal az ebben a részben levő 

fontos információkat is kidobjuk, ami minőségromlást jelent. 

Finomabb megoldás, ha a véletlenszerűen eltérő, ám rendkívül hasonló részeket egyfor-

maként tömörítjük. Ebben az esetben a hang szebb, a fájl pedig kisebb lesz, ám lejátszásakor 

jobban igénybe veszi a processzort. Másik hátránya még, hogy nem kimondottan hatékony. 

Erről mindenki meggyőződhet, aki megpróbál Zippel betömöríteni egy WAV file-t. 

Igazán látványos méretcsökkenést, a grafikus területen alkalmazott módszerekhez 

hasonlóan, veszteséges tömörítéssel lehet elérni. Számos ilyen formátum létezik, ezek közös 

tulajdonsága, hogy a nem létfontosságú információk mellőzésével érik el a méret csökkenését. 

Hogy kinek mi a fontos, nos ez határozza meg, hogy milyen minőségű lesz a végeredmény. 

Ha nem a hangminőség az elsődleges szempont, például csak beszédátvitelről van szó, akkor 

igen komoly tömörítési arányokat lehet elérni, míg ha fontos a minőség is, akkor bizony be 

kell áldozni némi tárhelyet, bár ez még mindig jóval kevesebb lesz, mint a tömörítetlen anyag. 

Ugyanígy fontos a rendelkezésre álló erőforrás mennyisége is, mivel a jó minőségű tömörítés 

jócskán számításigényes. Míg egyszerű beszédminőségű tömörítést még nyugodtan tudunk 

végezni élőben is Pentium I-es számítógéppel, valós idejű minőségi munkához bizony már 

korszerű gép kell. 
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21.1 ADPCM 

A PCM egyik bonyolultabb és tömörebb változata az ADPCM (Adaptive Delta Pulse 

Code Modulalton - adaptív differenciális impulzuskódolású moduláció). Az ADPCM 

esetében nem az aktuális értékeket, hanem az egymást követő minták különbségét tároljuk. 

Az így tárolt hanghullámot a kezdőpontból kiindulva a változások ábrázolásával állítjuk elő. 

Az ADPCM egy 4 bites skálatényező értéket rendel a mintához, és ha ezzel megszorozzuk az 

előző minta amplitúdóját, megkapjuk az aktuális minta amplitúdóját. A 4 bites ADPCM 

esetén 16 skálatényezőnk szabályozza a hullámforma alakját, míg a 8 bitesnél 256, ami már 

túlbiztosítva garantálja a minőséget. 

Az ADPCM egyik alfaja az IMA ADPCM nevét onnan kapta, hogy az IMA (Interactive 

Multimedia Association) javaslata alapján készítették. Ez olyan tömörítési algoritmus, 

amelynél a valós idejű tömörítést és a lejátszást egy 20 MHz-es 386-os gép is képes elvégezni 

úgy, hogy kedvező méret mellett jó hangminőséget eredményez. A cél a beszédhang 

tömörítése volt, amelyben 4:1 arányú tömörséget értek el (mivel ez is 4 bites kódolás). 

Az ADPCM-nek emellett több válfaja létezik még (például a Microsoft ADPCM), de 

ezek nem kompatibilisek egymással: noha azonos elven alapulnak, más algoritmussal 

dolgoznak. 

21.2 A-Law és U-Law 

Az A-Law és a u-Law tömörítő eljárást együtt szokás emlegetni, mert működési elvük 

rendkívül hasonló. Az A-Law Európában, míg a u-Law az Egyesült Államokban és Japánban 

elterjedt beszédhang-tömörítő eljárás. Mindkettő alapja a G.711 (Geneva) ajánlás, amely 

definiálja a 16 bites PCM jel nem lineáris 8 bites formátumba történő alakításának módszerét. 

Ennek lényege, hogy a 16 bites lineáris PCM mintából elhagyja az alsó 3 bitet, a maradék 13 

bitet pedig logaritmikus kvantálású 8 bitessé alakítja. Míg a PCM a hullámforma amplitúdóját 

lineárisan tárolja, addig az A-Law és a u-Law az emberi fülhöz és a zenéhez jobban igazodó 

logaritmikus skálázást használja. Ennek hatására 8 biten olyan jel-zaj viszonyt és 

dinamikatartományt lehet elérni, mint a 12 bites lineáris PCM-mel. Ennek oka az, hogy az 

analóg zaj általában kisebb amplitúdójú a jelnél, és a nagyobb felbontás miatt kisebb lesz a 

kvantálási hibából fakadó jeltorzulás. 

Ezeket a tömörítési formákat manapság már nagyon ritkán használják, mivel csekély 

méretbeli csökkenést eredményeznek. A manapság elterjedt formátumok eleinte rendkívül 
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processzorigényesek voltak, azonban már az üzletekben nem is lehet kapni olyan PC-t (a 

használt, régi gépektől eltekintve), aminek gondot okozna a lejátszásuk. 

Ezek a veszteséges tömörítési algoritmusok az érzeti kódolást (Perceptual coding) 

alkalmazzák, amit az emberi fül érzékenységére alapoztak. Ilyenek például az MP3, a VQF, 

az AAC, a WMA, az RA vagy az OGG formátum. 

21.3 MP3 

(www.mp3.com, www.mp3prozone.com )A németországi Fraunhofer Intézet 

(Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen - IIS) 1987-ben hatékony hangtömörítési eljárás, 

az úgynevezett perceptuális audiokódolási rendszer kifejlesztésébe fogott az Eureka progam 

keretében. A kitűzött célt végül az Erlangeni Egyetem professzorával, Dierter Seitzerrel 

együttműködve érték el: megszületett az ISO MPEG Audio Layer 3, elterjedtebb nevén az 

MP3. 

Az MPEG (Moving Picture Experts Group) szabványt eredetileg video- és hanganyagok 

tömörítésére hozták létre a nyolcvanas évek derekán. Mivel a CD minőségű zene tárolása sok 

helyet foglalt, szükségessé vált olyan nagy hatásfokú, adatvesztéses tömörítési eljárás 

kifejlesztése, amely nem okoz a hanganyagban hallható minőségromlást. Erre először az 

MPEG Layer 1 eljárást vezették be, amely egy másodpercnyi CD minőségű hangot 384 kbiten 

tárolt. Persze ebben az esetben nem beszélhetünk valódi CD minőségről, hiszen ez csupán 

rengeteg ember véleménye alapján, statisztikailag lett meghatározva. Az MPEG Layer 2 

eljárásnál már csak 192 kilobitett kell 1 másodpercnyi hang tömörítéséhez, a Layer 3-nál 

pedig 128 kbps lett az elfogadott standard. Utóbbi tehát 1:12 arányban tömöríti a zenét, azaz 

így egyetlen CD-n akár 12 album anyagát archiválhatjuk ebben a formátumban. 

Az érzeti kódolást (perceptual coding) az emberi fül jellemzőire alapozták. Mivel a 

fülünk adott frekvenciatartományban csak a leghangosabb jeleket érzékeli, ezért a digitális 

jelet feldarabolták frekvenciasávokra (MPEG Layer 3 esetén 22 sávra), majd a kapott 

darabokban a leghangosabb jeleket meghagyták, az ezek által elfedett többit pedig egyszerűen 

eldobták. A különböző frekvenciákat különböző pontossággal tárolják, mert például az emberi 

fül legjobban a 2 kHz és 5 kHz közötti jeleket érzékeli, ez alatt és felett erősen csökken az 

érzékenysége, tehát ott kevésbé fontos a pontosság. A Fraunhoffer mp3 kódolójáért azonban 

fizetni kell. Még a Nero is csak 30 track tömörítését biztosítja ingyenesen, utána meg kell 

vásárolni a PligInt-t. Léteznek azonban ingyenes megoldások is. Ilyenek például a CDex, és 

az Audiograbber. Mindkettő úgynevezett keretprogram vagyis az enkódert nem tartalmazza. 

Telepítésük után le kell tehát töltenünk az Internetről a lame_enc.dll fájlt és be kell másolni a 
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Windows\System könyvtárba. Ezután az mp3 beállítások panelon a belső kódolók közül már 

kiválaszthatjuk a LAME encodert, ami változatos beállításokat tesz lehetővé. Ha acélunk mp3 

fájlok létrehozása, válasszuk a „Közvetlen olvasás és kódolás mp3 fájlba” pontot. A 

tömörítési módok közül az alábbiakat választhatjuk: 

21.3.1 Állandó bitráta (Constant bitrate CBR) 

Ez az eredeti tömörítési mód 128 kbps már jó, 196 kbps már kiváló minőséget ad. 

Előnye, hogy kiszámítható előre a keletkező mp3 fájl hossza, és minden lejátszó le tudja 

játszani. 

21.3.2 Változó bitráta (Variable bitrate VBR) 

A lényege, hogy a zeneszám összetettségétől függően tömörít, bonyolult részeket 

kevésbé, egyszerű részeket, szüneteket jobban. Egy csúszka segítségével beállíthatjuk a 

tömörítés minőségét. Előnye a kisebb fájlméret ugyanolyan minőség mellett, hátránya, hogy 

sajnos nem minden mp3 lejátszó támogatja a VBR-t, továbbá kódolás előtt nem tudjuk előre, 

milyen méretű lesz az mp3 fájl.  

21.3.3 Átlagos bitráta (Average bitrate ABR) 

Megadható a fájl átlagos bitrátája (pl.: 196 kbps), de ez csak az átlag, valójában a 

tartalomtól függően változik a tömörítés mértéke ezen belül.  

21.3.4 Csatornák 

A mono (Mono) beállítás azt jelenti, hogy az mp3 fájl csak egy hangcsatornát 

tartalmaz. 

Egyesített sztereo (Joint Stereo) beállítás azt jelenti, hogy az enkoder kihasználja 

tömörítéskor a két csatorna hasonlóságát, és ami megegyező, azt csak egyszer tömöríti, de 

azért sztereo mp3 hangfájlt hoz létre. 

A sztereo (Steteo) beállítás azt jelenti, hogy az mp3 fájl két független hangcsatornát fog 

tartalmazni. A teljes bitráta nem fele-fele alapon osztozik a csatornák között. 

A kettős sztereot (Dual Stereo) inkább kettős mononak kéne nevezni, azért mert ez két 

kompletten elszeparált csatorna, ahol mindegyik csatorna a teljes bitráta felét fogja 

tartalmazni. 

A Joint stereo beállítás 224 Kbit/s alatt ajánlott. Nem mindegyik enkoder támogatja az 

összes lehetőséget, de a LAME igen. 
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21.3.5 Tömörítés alapossága 

Beszéd (Voice)  

Alacsony (Low). Gyors kódolást biztosít a minőség rovására 

Normál 

Magas (High). Túl sokáig kódol 

 

21.4 MP3PRO 

Az MP3 utódjának szánt MP3Pro (www.codingtechnologies.com ) eddig nem váltotta 

be a hozzá fűzött reményeket. A konkurens formátumok térhódítása erős nyomást gyakorolt a 

készítőkre, így a tervezettnél korábban, 2001 januárjában megismerkedhettünk az MP3Próval. 

Az MP3Pro fájlok, illetve a lejátszó lefelé és felfelé egyaránt kompatibilis. Ez azt 

jelenti, hogy az új rendszerű lejátszók a régi MP3-as fájlokat is megszólaltatják, de az új, 

MP3Pro formátumú zenék is lejátszhatók a régi lejátszókkal. Utóbbi esetben persze a minőség 

nem lesz jobb a korábban megszokottnál, főleg alacsony bitráta esetén. 

Az MP3Pro az eredeti MP3 továbbfejlesztett pszichoakusztikai technológiáját 

alkalmazza a zene strukturális elemzésével kiegészítve. Az MP3Pro-kódoló két részre osztja a 
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felvételeket. Az első részben az alacsony frekvenciás hanginformációkat tömöríti az eredeti 

MP3-as kódolás szerint- ezt a részt tudják lejátszani a régi MP3-lejátszók, bár csak úgy, mint 

egy 22 kHz-es mintavételezésű, 64 kbps-os bitrátájú MP3 lile-t. A második részben a tömörítő 

elemzi az első részben kihagyott magasakat, majd tömöríti. Ezeket csak az új MP3Pro-

lejátszók vagy MP3Pro-képességekkel kiegészített régebbi szoftverek képesek dekódolni. 

Tapasztalatok szerint a 64 kbps-mal tömörített MP3Pro a 112 kbps-os hagyományos 

MP3 minőségéhez közelít. Az RCA MP3Pro tömörítője 30 %-kal lassabban dolgozik, mint 

egy átlagos MP3-kódoló. 

A fő ok, amiért PC-a máig nem terjedt el ez a formátum, a technológia licencdíjában 

rejlik: ez 50 %-kal magasabb, mint az eredeti MP3-é, ráadásul ingyenes tömörítő sincs hozzá. 

21.5 TwinVQ 

(www.twinvq.org )A Yamaha az elsők között jelent meg a TwinVQ (Transform-domain 

Weighted Interleave Vector Quantization) tömörítési eljárással. A TwinVQ-val tömörített 

fájlok a .vqf kiterjesztést kapták, így ezen a néven vonult be a köztudatba a Yamaha 

üdvöskéje. Az eljárás az MPEG-4-éhez hasonló technikát használva 1:18 arányban tömöríti a 

zenét. Az, hogy pontosan miként dolgozik, sajnos a Yamaha titka. A VQF lile-ok 25-35 % -

kal kisebbek a hozzávetőleg azonos hangzásminőségű MP3 fájloknál, tehát ebben a 

formátumban az MP3mal elérhető 12-vel szemben akár 14 zenei CD anyaga is elfér egyetlen 

írható CD-n (128 kbps-mal tömörített MP3, illetve 96 kbps-mal tömörített VQF esetén). 

A VQF-et elsősorban alacsonyabb bitrátákhoz fejlesztették ki, ezért legfeljebb 96 kbps-

mal tudunk VQF-be tömöríteni. Ez sajnos kevésnek bizonyult a sikerhez, mivel az emberek 

többsége legkevesebb 160 kbps-mal tömöríti hanganyagait, ráadásul az MP3-hoz addigra 

sokkal több alkalmazás készült. Így a csekélyke méretcsökkenés miatt a formátum nem terjedt 

el. 

21.6 OGG 

(www.vorbis.com )Az Ogg Vorbis teljesen nyílt fejlesztésű audioformátum, jelenleg az 

MP3 legerősebb vetélytársa. Az MP3-hoz hasonlóan veszteséges tömörítési eljárással 

dolgozik, ám sokkal kifinomultabb akusztikai modellt használ, és más matematikai elvek 

alapján tömörít, így a hasonló bitrátájú MP3-énál jobb minőséget eredményez. 

Az Ogg Vorbis igazi ereje a nyíltságában rejlik: a formátum korlátlanul használható 

üzleti és nonprofit célokra egyaránt. Nem kell licencjogokat fizetni utána, továbbá teljes 

forráskódja ingyenesen hozzáférhető bárki számára. 
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A hozzá tartozó tömörítők, plug-inek és más eszközök szintén ingyenesek. Mára 

rendkívül jelentős szoftvertámogatást tudhat maga mögött: az újabb CD-rippelő, tömörítő-

alkalmazások, lejátszók mind támogatják. 

Az Ogg Vorbis projekt ( www.vorbis.com ) a GNU Public License (GPL) oltalma alatt 

áll. Fejlesztői könyvtárai minden hangkódolással, dekódolással kapcsolatos lehetőséggel 

együtt elérhetők Windows, Linux/BSD, Solaris, Mac-OS és BeOS alá. 

21.7 WMA 

(www.microsoft.com/windows/windowsmedia/music/default.aspx )A Microsoft saját 

dédelgetett formátuma, a Windows Media Audio (WMA) nem tört közvetlenül az MP3 

egyeduralmára, elsősorban az internetes alkalmazás felé fordult, ahol viszont rendkívül 

elterjedt lett. A WMA elvileg rendelkezik másolásvédelemmel, ám a gyakorlatban szinte alig 

találkozni olyan esettel, ahol ezt alkalmazták volna. A Microsoft a tőle megszokott túlzással 

hirdeti, hogy a WMA fele akkora méret mellett jobb minőséget nyújt, mint az MP3. A 

Microsoft webhelyén kiállított speciális összehasonlító minták hozzák ugyan a papírformát, a 

gyakorlatban azonban korántsem ennyire jelentős a méretkülönbség. Igazából a netes 

felhasználásra, illetve hordozható, korlátozott kapacitású lejátszókra optimalizálták, amit mi 

sem bizonyít jobban, mint hogy a 64 kbit/s-os, ISDN-hez ajánlott tömörítésnél igaznak tűnik a 

Microsoft állítása a mérettel kapcsolatban. A formátum másik előnye, hogy gyorsan 

kódolható, így ideális például netes élő adások készítéséhez. Az Ogg formátumhoz hasonlóan 

széles körű támogatottságot élvez az audio alkalmazások terén. 

A Windows Media Player 8 és 9 automatikusan tömöríti a CD-lemezen lévő számokat a 

merevlemezre másoláskor. A program kodekek használatával tömöríti a számítógépre másolt 

számokat. A számok a következő Windows Media hangformátumú fájlokként másolhatók:  

21.7.1 Állandó bitsűrűségű WMA. 

A program állandó bitsűrűséget használ a számok másolásához. A zenei anyag 

határozza meg a hangminőséget, ha a hanganyag egyes részei összetettebbek, ezért 

bonyolultabb a tömörítésük, előfordulhat, hogy nem lesz azonos a minőség az egész számban. 

Ezzel a módszerrel azonban pontosabban jelezhető előre a szám helyigénye a merevlemezen.  

Minőség Bitsűrűség 650 MB méretű vagy 74 perces CD 
lemezterülete 

Leggyengébb 48 kilobit/másodperc (Kb/s) 22 megabájt (MB) 

Gyenge  64 Kb/s 28 MB 
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Közepes 96 Kb/s 42 MB 

Közepesen jó 128 Kb/s 56 MB 

Jó 160 Kb/s 69 MB 

Legjobb 192 Kb/s 86 MB 

 

21.7.2 Változó bitsűrűségű WMA 

A számok másolása változó bitsűrűséggel történik, a zenéhez szükséges tömörítésnek 

megfelelően. Változó bitsűrűség alkalmazásával a program jobb tömörítési arányt használhat 

a hanganyag egyszerűen tömöríthető részeinél, és kisebb mértékű tömörítést a zene 

összetettebb részeinél. Az összetettebb zenei adatokhoz nagyobb bitsűrűséget, a kevésbé 

összetett részekhez kisebb bitsűrűséget használ ilyenkor a program. A végeredmény állandó 

hangminőségű szám lesz. A változó bitsűrűségű Windows Media hangformátummal másolt 

számok hangminősége általában jobb lesz, de kisebb a helyigényük, mint a Windows Media 

hangformátummal másolt fájloké. Másolás előtt azonban nem lehet előzetesen megállapítani, 

hogy mennyi helyet fog elfoglalni a szám a merevlemezen.  

Minőség  Bitsűrűség 650 MB méretű vagy 74 perces CD 
lemezterülete 

Leggyengébb  40–75 kilobit/másodperc 
(Kb/s)  

40–75 megabájt (MB)  

Gyenge  50–95 Kb/s  22–42 MB  

Közepes  85–145 Kb/s  37–63 MB  

Jó  135–215 Kb/s  59–94 MB  

Legjobb  240–355 Kb/s  105–155 MB  

 

21.7.3 Matematikailag veszteségmentes tömörítésű WMA  

A veszteségmentes Windows Media hangformátummal (470-940 kbps) másolt számok 

hangminősége megegyezik a CD-n található számok hangminőségével. Ha a lemezterület 

nincs korlátozva, érdemes a veszteségmentes Windows Media hangformátumot választani. 

Amikor ezt a beállítást választjuk, a hangminőséget beállító csúszka nem érhető el. A 

veszteségmentes formátummal kódolt számok csak számítógépen játszhatók le. A számok 

átmásolhatók lejátszóeszközre (CD lemez), de ilyenkor a program sokkal kisebb méretűre 

alakítja át a számokat a másolás előtt.  
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A zenebarátok a Windows Media veszteségmentes hangformátumot használhatják a 

CD-lemezek archiválásához, mert ezzel a lehető legjobb minőségű másolatot készíthetnek, 

amelyek további másolatok létrehozására alkalmasak. A Windows Media veszteségmentes 

hangformátummal kódolt számokból HighMAT (High-performance Media Access 

Technology) típusú CD-lemezek is létrehozhatók. 

Az Eszközök, Beállítások menüben a Zene másolása fülön a Zeneszámok 

másolásvédelme kijelölő négyzetben be lehet állítani, hogy a WMA fájlok titkosítva 

legyenek-e, vagy bárki számára lejátszhatók legyenek. Ha a kijelölés megtörténik, nem lehet 

más eszközön lejátszani a zenei fájlokat, csak azon a PC-n, amelyiken a grebbelés történt.  

A Windows Media Technologies része tehát egy digitális jogosultságokat kezelő (DRM 

digital rights management) alkalmazás, amely lehetővé teszi a szerzők számára, hogy zenei 

anyagokat, videókat és egyéb médiatartalmat továbbítsanak az Interneten keresztül, tömörített 

és védett fájlformátumban, melyeket más nem tud lejátszani. 

A Creative PlayCenter Settings menüjében az Encoder/ Recorder fülön szintén 

választhatjuk a WMA formátumot grebbelésre 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 128 kbps, 160 kbps 

minőségben, és itt is beállíthatjuk a DRM másolásvédelmet. 

21.8 AAC 

Az Advanced Audio Coding jelentése haladó hangkódolás, melynek az alábbi válfajai 

vannak: 

21.8.1 MPEG-2 AAC 

Az Advanced Audio Coding, vagy AAC, egy a sok audió kódoló rendszer közül, 

amelyet leír az MPEG-2 szabvány (ISO/IEC 13818-7). A Dolby Laboratorium 

szabadalmaztatta először 1998-ban, és ma a licenszeli az AT&T, a Dolby, a Fraunhofer IIS, és 

a Sony. A fájl kiterjesztése *.mp2 

Az MPEG-2 AAC audió formátumot hasznosítja a japán digitális műsorszórás (Japanese 

Digital Broadcast), amelynek a neve ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting). Az 

MPEG-2 AAC az alapja az Egyesült Államokba sugárzó műholdas XM-Radio rendszernek is. 

Használható a rendszer az áramló műsorszórásra, és letöltésekhez Interneten, továbbá 

használható a DVD-Audio Recordable (DVD-AR) formátumon belül is. 
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21.8.2 MPEG-4 AAC 

Az MPEG-4 AAC szabványnak az alapja az MPEG-2 AAC szabvány, 32 kbps felett 

csatornánként. Főleg a 3G nagysebességű mobilhálózatoknál használt hangkódolás, mely az 

MP3 kódolásnál jobb, közel CD hangminőséget ad, alacsonyabb adatsebesség mellett. 128 

kbps-nél már szinte megkülönböztethetetlen az eredeti CD hangjától, de ez is veszteséges 

kódolás, akár csak az MP3. 

Az Apple a Quicktime 6 és az Apple iTunes 4 (iPod) termékek alkalmazzák ezt a 

kódolási rendszert, de kezeli a formátumot a Nero 6 hangszerkesztője is. 

A fájl kiterjesztése *.mp4. Mentéskor választható a konstans bitrátával történő tömörítés 

32 kbps-től 448 kbps-ig, de választható a változó bitrátájú tömörítés is nyolcféle minőségben 

felhasználástól függően. Kétféle AAC profil közül választhatunk: HE High Efficiency és LC 

Low Complexity. Ezen kívül, ha nem akarunk bajlódni a különböző paraméterek egyenkénti 

beállításával, választhatunk előre összeállított sablonok közül is. 

 

21.9 RealAudio 

A RealNetworks (azelőtt ProgressiveNetworks) 28,8 kbps-os modemkapcsolattól 

elfogadható hangminőséget adó, a (hang) adatcsomagokat folyamatosra kódoló eljárása. 

A hatékony kódolás következtében a *.ra (real audio), illetve *.rm (real media) 

állományok terjedelme csak 5 %-a a *.wav állományokénak ami által átviteli sebességük 20-

szorosa nőhet. 

A RealPlayer a RealNetworks által kifejlesztett lejátszó, melynek G2 változata Real 

kódolású audio- és videofolyamok mellett AVI és WAV formátumok lejátszására is alkalmas. 

A RealPlayer a 7.0 változattól támogatja MP3 zenefolyamok lejátszását is. 

Dekóderprogramja a Webről ingyen lehívható, akárcsak a kódolóprogram egyszerű 

változata (Producer Basic). 

A legtöbb ismert rádióállomás és egyre több privát adó szolgáltat bizonyos 

időpontokban RealAudio közvetítéseket, miközben a hangminőség kb. a hagyományos AM 

adások minőségének felel meg. 
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21.10 ASF 

Az ASF (Actoive Streaming Format) aktív folyamatosító formátumot jelent. Microsoft 

(Windows) multimédia-formátuma folyamatos (streaming) audio-video kezelésére. Lényege 

egy megoldás, folyamatos audio-video közlésére /lejátszására (streaming), a csomagkapcsolt 

Internet hálózaton keresztül. Az első MPEG-4 szabványból fejlesztették tovább. A következő 

alformátumok is ebbe a csoportba tartoznak: *.asf, *.asx, *.dvr-ms, *.wpl, *.wm, *.wmx, 

*.wmd. 

A megoldás elvben hasonlít a Real Media audio-video kódoláshoz, de más jellemzőkkel. 

Az állomány jelölése: *.asf, a hozzá tartozó kliens program a Windows MediaPlayer. 

21.11 ATRAC 

A SONY által a kilencvenes évek elején kidolgozott, közel CD-minőséget nyújtó 

tömörítőkodek. Legfőbb felhasználási területe a MiniDisc formátum, ahol ennek segítségével 

rögzíthetünk egy teljes CD-nyi anyagotaz aprócska, mindössze 2,5” lemezen.A kodek 

legújabb változata az ATRAC3 névre hallgat, és még nagyobb arányú tömörítést tesz 

lehetővé. Ezt használják például egyes drágább MiniDisc felvevők az MDLP (MiniDisc Long 

Play) felvételekhez, bizonyos hordozható audiolejátszók és többek között olyan internetes 

zenei alkalmazások, mint például a Liquid Audio és Real Audio. 

Az MDLP szolgáltatással is rendelkező MiniDisc felveők a következő tömörítési 

arányokkal használhatók: 

• Alapfelvétel: normál ATRAC kodek, 292 kbps 

• LP2: ATRAC3 kodek, 132 kbps 

• LP4 ATRAC3 kodek, 66 kbps 

21.12 Liquid Audio 

A Liquid Audio (www.liquidaudio.com) nem csupán egy tömörítés, hanem egy teljes 

zenemenedzsment rendszer. A Liquid Audio többek között katalogizáló-, és tejátszószoftvert, 

valamint több online zeneboltot is kínál. Innen másolásvédett zeneszámokat tölthetünk le 

legálisan, természetesen nem ingyen. 

Az ilyen fájlok leggyakrabban használt kiterjesztése a *.lqt vagy*.la1 . Több különböző 

tömörítési szintet is használhatnak, és mind sztream (folyamatos sugárzású), mindpedig 

letölthető formátum létezik belőle. 
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21.13 HighMAT 

A HighMAT szabvány megpróbál valamiféle rendet tenni a rengetegféle 

formátum között. Az erre a szabványra átkonvertált fájlok biztosan lejátszhatóvá válnak a 

kompatibilis lejátszókon. A Microsoft Windows XP rendszer Media Player 8-as és 9-es CD-

írás varázslójához készített HighMAT™(High-Performance Media Access Technology) 

bővítmény segítségével HighMAT-kompatibilis CD-k készíthetők. A HighMAT-kompatibilis 

CD-k digitális multimédiás anyagokat (mint például hangfájlokat, képfájlokat és 

videofájlokat) és interaktív menüket tartalmaznak, melyekkel a kívánt tartalom egyszerűen 

megkereshető, lejátszható és megtekinthető. Ezek a CD-k lejátszhatók számítógépeken és 

HighMAT-kompatibilis szórakoztatóelektronikai berendezéseken, például DVD- és CD-

lejátszókon.  

A HighMAT CD-írás varázslóval olyan lemezek készíthetők, amelyek bármely 

szórakoztatóelektronikai berendezéssel lejátszhatók, amelyen megtalálható a HighMAT 

embléma. A HighMAT-kompatibilis szórakoztatóelektronikai berendezések többféle szinten 

támogatják a HighMAT-lejátszást. Ezek a szintek határozzák meg, hogy a készülékkel milyen 

típusú fájlok játszhatók le. A megfelelő HighMAT-embléma a készüléken látható. 

HighMAT-támogatási szint HighMAT-embléma 

Hang 

 

Hang és kép 
 

Hang, kép és videó 

 

21.13.1 HighMAT-kompatibilis fájltípusok 

Az alábbi táblázat azokat a fájltípusokat ismerteti, amelyek megjeleníthetők és 

lejátszhatók HighMAT-kompatibilis lejátszókon. Más fájlok is felírhatók HighMAT CD-re, 

azonban azok nem fognak megjelenni a HighMAT menükben, amikor a CD-t HighMAT-

kompatibilis lejátszón játsszuk le. 
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Hangfájlok 

Hangfájl tulajdonságai Érték 

Fájltípus Moving Picture Experts Group (MPEG) Layer-3 (MP3)  
A Windows Media Audio kodekkel (annak 2-es, 7-es, 8-as vagy 9-es 
verziójával) készített Windows Media Audio (WMA) 

Bitsűrűség-tartomány 64–160 kilobit/másodperc (Kbit/s) 

Hangcsatornák száma 2 (sztereó) 

Mintavételi frekvencia 44,1 kilohertz (kHz) sztereó 

Maximális pufferelési idő 1,6 másodperc 

Hangfájlok maximális száma 450 

A Windows Media Audio 9 minőségromlás nélküli kodekkel, a Windows Media Audio 

9 beszédhangkodekkel és a Windows Media Audio 9 professzionális kodekkel kódolt 

hangfájlok nem HighMAT-kompatibilisek. A varázslóval azonban a nem kompatibilis fájlok 

átalakíthatók.  

Képfájlok 
Képfájl tulajdonságai Érték 

Fájltípus Joint Photographic Experts Group (JPEG) 

Maximális felbontás 2560 x 1920 képpont 

Maximális fájlméret 3 megabájt (MB) 

Képpontok maximális száma (tipikus) 5 megapixel 

Képfájlok maximális száma 999 

Videofájlok 

Videofájl tulajdonságai Érték 

Fájltípus Windows Media Video (WMV) 

Videokodek (dekódolás) Windows Media Video 9 kodek 

Hangkodek (dekódolás) Windows Media Audio kodek (7-es, 8-as vagy 9-es verzió) 

Maximális bitsűrűség 1,9 megabit/másodperc (Mbit/s) (videó)  
300 Kbit/s (hang) 

Videofájlok maximális száma 200 

(Ahhoz, hogy egy videofájl HighMAT-kompatibilis legyen, a benne lévő 

hangadatfolyamnak HighMAT-kompatibilis jellemzőkkel kell bírnia.) Egyes HighMAT-

kompatibilis lejátszók és szerkesztőprogramok az Advanced Systems Format (ASF) 

formátumú MPEG-4 fájlokat is támogatják.  
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21.13.2 Fájlok átalakítása a HighMAT-lejátszásra 

Ha kiválasztjuk a CD-írás varázsló HighMAT-bővítményében lévő átalakítási funkciót, 

a varázsló átalakítja a nem kompatibilis fájlokat úgy, hogy azok lejátszhatók legyenek 

HighMAT-kompatibilis lejátszókon.  

Az átalakítás során a program a nem kompatibilis fájlokat egy új fájllá alakítja, és 

azokat másolja a CD-re, míg a kompatibilis fájlok átalakítás nélkül lesznek átmásolva. Ez a 

funkció megnöveli a CD-írás idejét, de segítségével jóval többféle digitális multimédiás fájl 

játszható le HighMAT-kompatibilis lejátszókon.  

Ha nem kíván átalakítást végezni, illetve ha egyes fájlok nem alakíthatók át, a nem 

kompatibilis fájlok megjelennek a varázsló HighMAT módszerrel nem lejátszható fájlok 

oldalán. Ezek a fájlok rákerülnek a CD-re, de nem jelennek meg a HighMAT menüben, és 

nem játszhatók le HighMAT-kompatibilis lejátszón.  

Ha CD-archívumot készít, lehet, hogy az átalakítás nem a legjobb választás, mivel 

átalakítás során a program új fájlt készít, és az eredeti fájl nem kerül rá a CD-re. Ha az eredeti 

fájlokat egyszerűen csak át szeretné másolni a CD-re, jelölje be a „Ne alakítsa át a fájlokat” 

választógombot. Tartsa szem előtt azt is, hogy az átalakítás megnöveli a CD-írás idejét.  

Csak azok a fájlok alakíthatók át, amelyek típusa szerepel a HighMAT-kompatibilis 

fájltípusok témakörben. Az átalakítás során a program módosítja a fájlok nem kompatibilis 

tulajdonságait. Ha például a videó képkockamérete túl nagy, átalakításkor a program 

módosítja a méretet, és létrehoz egy kompatibilis fájlt. 

21.14 MLP Lossless 

Az  a Dolby új, veszteségmentes tömörítési szabványa, amellyel kb. 50% 

tömörítési arány érhető el a minőség teljes megtartásával. Az eredeti anyag lehet 24 bit/ 96 

kHz és a többcsatornás, ezzel az eljárással tömörítve úgy ráfér a DVD-audio lemezre, hogy 

még más formátumoknak, esetleg video-klipeknek is marad hely. 
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22 MP3 fájlok katalogizálása 
A helytakarékos MP3 formátum, valamint az egyre nagyobb kapacitású hordozható 

lejátszók könnyen arra csábítják az embert, hogy minél több zenét gyűjtsön össze, kihasználva 

az egyre nagyobb merevlemezek nyújtotta lehetőséget. 

A gyűjtemény előbb-utóbb kezelhetetlen méretűvé terebélyesedik, akár CD-ken, akár 

egyben, merevlemezen tároljuk (ugyanakkor ma már nem jelent nagy érvágást egy 40-60 GB-

os merevlemez beszerzése, és jóval kényelmesebb kezelni, mint a sok-sok CD-re kiírt 

gyűjteményt). Szeretnénk meghallgatni egy adott számot, de hol keressük? Megmondják a 

katalógusprogramok. 

22.1 Az ID3 tag 

Az ID3 tag az MPEG Layer III. (MP3) audió fájlokhoz hozzáillesztett kis adatsor 

(chunk), amely lehetővé teszi az audió fájlra vonatkozó kiegészítő szöveges információk (pl.: 

a szám címe, előadója, stb.) elhelyezését. Az ID3 tag mérete kötött, 128 Bájt. Mindig az MP3 

fájl legvégén található.  

22.1.1 A pontos szerkezete a következő:  

Azonosító (TAG):........ 3 Bájt (3 karakter) 

Szám címe:............................ 30 Bájt (30 karakter) 

Előadó: .................................. 30 Bájt (30 karakter) 

Album címe: ......................... 30 Bájt (30 karakter) 

Év:......................................... 4 Bájt (4 karakter) 

Megjegyzés: .......................... 30 Bájt (30 karakter) 

Műfaj:.................................... 1 Bájt 

Az azonosító mindig a TAG felirat, amely megmutatja, hogy van ID3 tag a fájlban. Így 

könnyen megtalálhatók és kiolvashatók az adatok, vagyis az a 125 Bájt, ami a TAG után 

található. A szám címe vagy az előadó neve általában rövidebb, mint 30 karakter. A 

fennmaradó helyet bináris 0-val kell kitölteni. (Néhány szoftver pl. a WinAmp ettől eltérően 

<space>-t használ erre a célra.) A műfaj 1 Bájt-ja nagyon kevésnek tűnik, de ez csak egy 

kódot ad, amellyel összesen 128 műfajt különböztethetünk meg.  
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22.1.2 Miben különbözik az ID3v1 az ID3v2-től ? 

Az ID3v2 egy újabb kísérő-adat rendszer, ami sokkal több, az audió fájlhoz kapcsolódó 

információ csatolását teszi lehetővé. Az ID3v2 olyan adattömb (chunk), amely az audió 

állományt szimulálja. Minden ID3v2 tag egy vagy több kisebb adattömbből áll, amelyeket 

frame-nek hívunk. Ezek a frame-ek bármilyen típusú adatot vagy információt 

tartalmazhatnak, pl.: a szokásos szöveges infókat (szám címe, előadó, ...) kibővítve további 

információkkal (előadóművész, szerző, dalszöveg, web oldal, kódoló szoftver, equalizer 

beállítások, képek, stb.) Az ID3v2 nagy előnye a flexibilitás, könnyű bővíteni, új funkciókat 

hozzáadni. Szinte csak a kreativitás és az alkalmazások különbözősége szabhat határt. Ebben 

a szabványban a rendelkezésre álló hely sem okozhat problémát, ugyanis a frame-ek mérete 

16 MB, a teljes tag mérete pedig 256 MB lehet maximum.  

További újítás, hogy az ID3v2 tag támogatja az Unicode-ot, tehát a nyelveknek 

megfelelő karakterkészletek használhatók. 

Mindezeken túl olyan lehetőségeket is rejt magában a rendszer, mint például a 

zeneszámok osztályozásán, tetszési indexén és meghallgatási gyakoriságán alapuló lejátszó 

listák ill. programok készítése.  

22.1.3 Egy példa az ID3v2-re: 

Szám címe Zeneszerző Előadó Eredeti előadó 

Album címe Szerzői jogvédelem Év Műfaj 

Kóder Web cím Track Dalszöveg 

Megjegyzés Beállítások Hangulat Kép 

22.2 Windows Media Player, mint katalogizáló 

A legegyszerűbb katalógus maga a fájlrendszer. A Windows XP operációs rendszer 

képes kiolvasni az MP3 fájlokból az ID3 bejegyzésekben tárolt információkat, így akár 

keresést is indíthatunk az információk alapján anélkül, hogy azok a fájlnévben szerepelnének. 

A Windows Media Player (továbbiakban WMP) előző verziói is tartalmaztak 

katalógust, a 9-es számot viselőnek pedig már igen fejlett ezen képessége. A Médiatár 

szolgáltatás használatához először fel kell térképezni a merevlemezek tartalmát, ezek helyi 

vagy hálózaton keresztül felcsatolt meghajtók egyaránt lehetnek. Kifejezetten hasznos, hogy a 

WMP a feltérképezést dinamikusan is tudja végezni, vagyis csak meg kell adni, melyik 

könyvtárban tároljuk általában a médiafájlokat, és a program automatikusan karbantartja a 
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listát: beilleszti az új tételeket, és kiveszi a törölt fájlokhoz tartozó bejegyzéseket. Ilyen 

szolgáltatással eddig más program aligha dicsekedhetett. 

Az adatbázisba cserélhető médiumok tartalmát is felvehetjük, bár azt nem jegyzi a 

program, hogy ez a médium pontosan milyen, így CD-ken tárolt gyűjtemény nyilvántartására 

kevéssé alkalmas. 

A Médiatárban előadó, album címe vagy műfaj szerint listázhatunk, utóbbihoz persze az 

kell, hogy ki legyen töltve az ID3 infó műfaj mezője. Egyébként a WMP maga is be tudja 

gyűjteni az információkat a netről, még akár lemezborító képet is tölt az egyes albumokhoz, 

persze nem nyomtatható minőségben, csak hogy lássuk, mi szól éppen. Az infókat magunk is 

szerkeszthetjük, bár nem közvetlenül az ID3 tageket, hanem a WMP saját adatbázisának 

bejegyzéseit. 

Az egyes számokat minősíthetjük is, egytől ötig osztályozva. Ezt a program magától is 

elvégzi, az alapul vett 3-as osztályzatot eggyel növeli, ha végighallgatjuk a dalt. Azért is 

érdemes az osztályzást elvégezni (akár kedvezően, akár negatívan értékelve), mert erre 

építhetjük az automatikus listákat. Ezekkel egyébként is hasznos varázslásokat hajthatunk 

végre. A WMP többek között nyilvántartja, hogy az egyes számokat mikor hallgattuk végig, 

így igénybe vehetünk például olyan automatikus listát, amely a hétvégén, az éjjeli órákban 

vagy régen lejátszott, a még egyáltalán nem hallgatott, a kedvenc, a kevésbé szeretett vagy a 

még nem értékelt dalokat gyűjti egybe. 

22.3 Winamp. mint katalogizáló 

A Winamp 3 sok tekintetben nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, többek között a 

Media Library szolgáltatása is problémákkal küszködik. Lehet, hogy nem tipikus, de 10 ezer 

tétel fölött egyszerűen lefagy, miközben ugyanezt a mennyiséget, ha nem is 

villámsebességgel, de gond nélkül kezeli a 2.x-ben található Library. A Winamp mindkét 

verziójából hiányzik sajnos a WMP-nél megismert és megszeretett dinamikus mappafigyelés, 

az értékelés és az automatikus listák lehetősége. Az adatbázislista esetükben is az ID3 

bejegyzések alapján készül, de a hiányzó információkat nem szerezhetjük be a netről. CD-ken 

tárolt információk karbantartására ezek sem alkalmasak. 

22.4 Tag&Rename 

A Tag&Rename nem kifejezetlen adatbázis-kezelő, de jó hasznát vehetjük MP3-

gyűjtemények karbantartásakor. Feladata az egy könyvtárban lévő album adatainak 

karbantartása, erőssége a kötegelt ID3 infók szerkesztése. Különleges szolgáltatása, hogy az 
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albumok információit ugyanúgy le tudja kérdezni a CDDB-től, mintha audio-CD-ről volna 

szó. Sőt az amerikai www.allmusic.com webhelyről olyan albumokhoz is találhatunk adatokat 

(ha azt Amerikában kiadták), amelyek nincsenek meg a CDDB-ben. Innen egyébként 

lemezborító képet, rövid kritikát is letölthetünk, sőt ezeket hozzá is adhatjuk az egyes dalok 

ID3v2 infójához. 

Az ID3 infó alapján átnevezhetjük a számokat, vagy akár a könyvtárakat is. Ugyanez 

visszafelé is megy, vagyis a fájlnévből hozhatunk létre ID3 bejegyzéseket. 

22.5 Whereisit? 

A Whereisit? már régóta ismert mint floppyn, CD-a és egyéb cserélhető médiumon 

tárolt adatok listájának karbantartója. Ennek megfelelően a tároló médiummal is törődik, 

feljegyzi a lemezcímke adatait, amelyeket kiegészíthetünk saját adatokkal (például 

sorszámokkal). Így ha megtalálja a keresett nótát, azt is megmondja, melyik lemezt kell hozzá 

elővenni. Mivel nem elsősorban zenei adatbázis karbantartására készült, a leghatékonyabban 

kereséssel válogathatjuk le például egy adott zenekar műveit. Ha más lemezek adatainak 

tárolására is használjuk, nem kerül semmibe, ha MP3-as CD-inket is katalogizáljuk vele. 
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23 Az Internetes rádiózás 
Az Internetes rádióadók legkedveltebb fájlformátuma az MP3. A műsorvezető egy PC 

előtt ül és egy feljavított Winamppal játszik le MP3-as zeneszámokat. A szövegét a PC-hez 

csatlakoztatott mikrofonba mondja. Az adást rendszerint egy hétköznapi DSL kapcson 

keresztül küldik be egy kiszolgálóhoz, és onnan áramoltatják az Internetre. A szokásos 

rádiókhoz hasonlóan ezek is tartalmaznak reklámokat, telefonos nyerő játékokat értékes 

tárgynyereményekkel és szórakoztató versenyeket. 

A hallgatónak csak a rádiószerver címére van szüksége, és ezt a megfelelő MP3-Player-

rel kell megnyitnia. Ha a kérés beérkezett az adóhoz, akkor a hallgató PC-je letöltheti és 

lejátszhatja az adatáramot Mivel a műsorvezető a mikrofonnal és a zenével folyamatosan 

generálja a hanganyagot, így a hallgató egy óriási végtelen fájl egy részét tölti le magának, 

amely már a letöltés ideje alatt hallgatható. 

A digitális zenei felvételek készítése praktikus, egyszerű és legális! Az Interneten 

ugyanis több ezer MP3-as rádióadót találhatunk, és a műholdak és egy DVB kártya 

segítségével a rádióadás ingyen juthat a PC-be. A megfelelő szoftverrel automatikusan 

vehetjük fel a topslágereket, sőt a fájlok egyből a megfelelő nevet kapják. 

A műsorvezető több évtized slágerei közül válogat, olyanokat is megszólaltathat, 

amelyeket tán már régen elfelejtettünk, holott még mindig szívesen hallgatjuk őket. 

Az persze tény, hogy az internetes rádióadások minősége változó, ám némi keresgélés 

árán és a megfelelő információforrások használatával valódi hifi-sztereó élvezetben lehet 

részünk. 

Az Internet-rádió élvezetéhez egy PC-re, egy webrádiózásra alkalmas MP3-szoftverre, 

(ilyen például a Winamp) és egy gyors Internet-hozzáférésre (pl. ADSL) van szükségünk. Az 

sem árt, ha a merevlemezünkre tesszük a Quicktime lejátszót és a RealPlayer lejátszót. 

Olyan webes rádióadók is léteznek, amelyeknél csetelve üdvözleteket is küldhetünk, és 

a kedvenc slágerünket is kérhetjük. Az ilyen adók rendszerint néhány perccel később 

sugározzák is ezeket. Ez jobb, mint a cserebörzéken, hiszen úgy vehetünk fel valamit, hogy 

előtte keresnünk sem kell, s mivel a rádióállomások gondoskodnak a jogdíjak megfizetéséről, 

így saját használatra minden hallgató felveheti a slágereket. Chat-platformként rendszerint az 

IRC-t használják. 
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23.1 A minőségről 

Minél jobb a sugárzott műsor MP3 minősége, annál gyorsabb Internet-hozzáférésre van 

szükség. Mértékegységként a kbps, vagyis a kilobit per másodperces érték szolgál. Még ha a 

streaming-szoftver forgalmazók mást is állítanak, a zenei élvezet 112 Kbit/s-nál kezdődik. Ez 

alatt aligha érdemes az adást felvenni és CD-re rögzíteni. Ez az audió-streaming 

formátumokra is vonatkozik, mint amilyen a Quicktime, a WMA vagy a RealAudio. Aki 

azonban a műsort csak hallgatni szeretné, az 56 Kbit/s-mal is megelégedhet. 

Mivel az ISDN egy B-csatornán csupán 64 Kbit/s átvitelére képes, ezért kötegelt 

csatornás hozzáférésre van szükség (2 x 64 kbit) ahhoz, hogy megfelelő minőségben lehessen 

lehozni az adatokat az Internetről. Biztonságban az csak ADSL-es szörfözők érezhetik 

magukat, itt már megfelelő a sávszélesség. 

Olyan zenét szeret, amit nem mindenki hallgat szívesen? Nos, az Interneten ilyen 

számokat is meg lehet találni a számtalan rádióállomáson. Egyedül a www.shoutcast.com 

webportál 4000 adót vezet, a Radio Korea-tól az Africa Musik-ig minden elképzelhető zenei 

irányzattal. 

Egyes adók zenebarátok műveként születtek, mások mögött nagy cégek húzódnak meg, 

akik reklámmal és partnerprogramokkal finanszírozzák a műsort. Szinte az összes MP3 

formátumban sugárzó webrádió a Shoutcast nevű szoftverrel dolgozik. Ennek praktikus 

következménye, hogy minden olyan adó, amelyik ezt a szoftvert használja, automatikusan 

felkerül a www.shoutcast.com internetes oldalra. Ezen az internetes oldalon az adókat zenei 

irányzatok, minőség és a hallgatók száma szerint lehel csoportosítani, illetve könnyen 

megtalálni. 

23.2 Rádióadás hallgatása 

MP3 stream-et sugárzó Internetes rádióadók adásainak a hallgatásához leginkább a 

Winamp program ajánlható. A program „Winamp Playlist ablakában az ADD / ADD URL 

gombot lenyomva beírhatjuk a sugárzó adó címét a következőképpen:  

IPcím:portszám/stream/streamszám Például: 64.236.34.141:80/stream/1007 

Amennyiben a táblázatban nincs stream feltüntetve, akkor a portszámmal zárjuk a 

rádióállomás címének a megadását. 

Az Internet Explorer is rendelkezik rádió hallgatási lehetőségekkel. A „Szokásos” 

ikonok közé felvehetjük a „Multimédia” ikont is, és erre rákattintva máris válogathatunk a 

 156

http://www.shoutcast.com/
http://www.shoutcast.com/


stílusok szerint rendezett Internetes rádióadók listájában. Hasonló eredményre jutunk, ha a 

Windows Media Player Rádióvevő nevű gombjára kattintunk. 

Az internétnek az egyik legjobban fejlődő, folyamatosan változó ága a webrádiózás, így 

talán még gyorsabban változnak a címek és a paraméterek, mint a weboldalak esetében. Ezért 

előfordulhat, hogy a listában található egyik vagy másik rádióadó éppen nem működik. 

Érdemes azonban többször is próbálkozni, mert a legtöbb esetben az átalakítások, 

karbantartások után ismét megszólal a rádió. 

23.3 Internetes rádióadás felvétele 

Ha sikerült a megfelelő helyi vagy internetes rádióállomást találni, akkor a zenének a 

merevlemezünkre kell kerülnie (meghallgatás vagy CD-írás céljából). Erre több módszer is 

létezik. Azt, hogy melyiket használjuk, az adóállomás streaming formátuma dönti el. Az 

MP3-as műsorszórók esetében a kérdés egyszerű, hiszen erre a Winamp kínálkozik. A 

közkedvelt lejátszóhoz létezik a Streamripper nevű plug-in 

(www.streamripper.sourceforge.net/srdownloads.php ). A segítségével a Winamp audió-

streamek lejátszására és tárolására is képessé válik. A Straemripper önálló formátumban is 

létezik. 

A Streamripper használata egyszerű. Telepítsük a Winamp-ot, ha eddig még nem tettük 

volna. Ezt követően töltsük le a Strearnrippert és telepítsük ezt a plugint. A kérdésre, hogy 

default plugin-ként akarjuk-e használni igennel feleljünk. Ezután a standard Winamp ablakon 

kívül egy Start, Stop és Options gombokat tartalmazó másik ablak is megjelenik. Lépjünk be a 

webes böngészővel a www.shoutcast.com -hoz, és válasszunk egyet a rádióadók listájából. 

Ehhez a Tune-in-re kell Kattintani. A Winarnp egy másodperc múlva elkezdi lejátszani a 

műsorszóró dalait. A Start gomb lenyomásával a Streamripper belekezd a felvételbe, és egy 

MP3 fájlt hoz létre. A meta-adatok, mint az előadó és a zenei irányzat, automatikusan 

átkerülnek, és az MP3 fájlban tárolódnak. 

Az Options segítségével néhány jellemzőt beállíthatunk, így például a tárolási helyet 

vagy az elnevezési sémát. 

23.4 Apple iTunes for Windows (2000, XP) 

Komplex freeware zenelejátszó szoftver, melyet átültettek Windows operációs rendszer 

alá, de megőrizte Apple kinézetét, kezelhetőségét.  

A program kezelőfelülete roppant egyszerű. Baloldalon a zenei források ablakát találjuk, 

amelyben egymás alatt van a központi könyvtár (Library), a rádió (Radio), az online zenebolt 
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(Music Store), a PC-be helyezett CD lemez, a lejátszási listák, valamint a különféle 

szempontok szerint paraméterezhető toplisták. 

A Music Store leginkább egy speciális online zeneboltra hasonlít, ahol mindenféle zenei 

stílusból válogathatunk, a kollekció pedig hatalmas. A boltba bejelentkezve böngészhetünk a 

zeneszámok, albumok között, elolvashatjuk a friss zenei híreket, pletykákat. Ha rátalálunk egy 

albumra, bármelyik dalba belehallgathatunk 30 másodperc erejéig. Ha ezután kíváncsiak 

vagyunk a teljes számra, egyetlen kattintással megvásárolhatjuk a számot az Apple 

zeneboltjában. Az elgondolás egyik erőssége, hogy nem kényszerülünk a teles album 

megvásárlására, csak azokért a zeneszámokért kell fizetnünk, amelyeket letöltöttünk. Mivel 

mindegyik dal 99 amerikai centbe kerül, még egy komplett zenei CD is baráti áron állítható 

össze. A teljes számok megvásárlása egyenlőre azonban csak az USA területén érhető el.  

A rádión belül rengeteg stílus közül választhatunk, majd kétszer rákattintva a kívánt 

rádióállomásra már szól is az adás. Nagy segítség, hogy a stílus és a kommentár mellett a 

rádióadó adatátviteli sebességét is közli (Bit Rate) így igényeinket hozzáilleszthetjük 

internetes kapcsolatunk sávszélességéhez. Egy otthoni 56 kbps modemmel folyamatos 

rádióhallgatás leginkább a 16 kbps adásoknál lehetséges. 

A könyvtárban minden olyan zenét megtalálhatunk, ami lejátszási listáink egyikében 

megtalálható, vagy amit korábban importáltunk az iTunes-ba. Az egyes dalokat 

osztályozhatjuk is, amit a program külön számon is tart, és külön listába rendez. Emellett azt 

is követi, hogy melyik számot hányszor játszottuk le. Így készül el automatikusan a 25-ös 

toplista.  

A program képes zenei CD-k begrebbelésére is. Behelyezzük a CD-t a PC-be, a program 

az Internetes CDDB segítségével automatikusan kitölti a számok címeit és az előadó nevét, 

majd a jobb felső gomb átváltozik IMPORT feliratúra. Innen már csak egy gombnyomás és 

készen is vagyunk. Előtte azonban nem árt az EDIT / PREFERENCES beállító panel 

ADVANCED fülén beállítani a mentés helyét, illetve az IMPORTING fülön beállítani a 

mentés paramétereit. Menthetünk *.m4a kiterjesztéssel, ami a program speciális AAC 

kódolásának kiterjesztése – egyben alapértelmezett - , továbbá az Apple *.aiff formátumában, 

illetve *.mp3, és *.wav formátumokban. 

A CD írása is hasonlóan egyszerű feladat a program segítségével. Az összeválogatott 

lejátszási listára ráállva megnyomjuk a Burn Disk feliratú gombot a jobb felső sarokban, és 

készen is vagyunk. Előtte azonban nem árt az EDIT / PREFERENCES beállító panel 

BURNING fülén beállítani a CD égetés paramétereit. Készülhet Audio-CD, MP3-CD és 
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DATA-CD. Ez utóbbi a zenén kívül más adatokat is tartalmazhat, és általában az asztali 

lejátszók nem tudják kezelni. 
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