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Tematika


A hallá
hallás folyamata. Teremakusztikai alapfogalmak, visszaverő
visszaverődések
szerepe, tá
távolsá
volság és irá
irányhallá
nyhallás. Hangké
Hangképzé
pzés, a beszé
beszéd és a hangok
fizikai jellemző
jellemzői. Hanghullá
Hanghullámok és rezgé
rezgéstan.



A dinamikus hangszó
hangszóró felé
felépítése, mű
működése. Mikrofonok
(dinamikus, kondenzá
kondenzátor, szalag) felé
felépítése, érzé
rzékenysé
kenysége,
irá
iránykarakterisztiká
nykarakterisztikái. Fejhallgató
Fejhallgatók (dinamikus, má
mágneses) átvitele.



Rögzí
gzítők. Analó
Analóg, digitá
digitális, optikai eszkö
eszközök. Má
Mágnesszalagos analó
analóg
és digitá
digitális rö
rögzí
gzítők mű
működése, felé
felépítése.



A stú
stúdió
dió felé
felépítése. Felvé
Felvétel, lejá
lejátszá
tszás, montí
montírozá
rozás. A keverő
keverőasztal
elemei: szintszabá
szintszabályzó
lyzók, irá
iránykeverő
nykeverők, szű
szűrők, kivezé
kivezérlé
rlés-mérők,
effektek (zengé
(zengés, visszhang, kó
kórus).

Bevezető, ismétlés
Az átviteli út

A hang


A hang gá
gázokban és folyadé
folyadékban longitudiná
longitudinális
nyomá
nyomáshullá
shullám (hangnyomá
(hangnyomás).



A kö
közeg ré
részecské
szecskéi egymá
egymásnak ütődve adjá
adják
tová
tovább az energiá
energiát (sű
(sűrűsödések és ritkulá
ritkulások).
Terjedé
Terjedéshez szü
szüksé
kség van valamilyen kö
közegre
(vá
(vákuumban nem terjed a hang) mert csak a
rezgé
rezgésállapot terjed, nem a ré
részecske
Léteznek fizikai mennyisé
mennyiségek, melyekkel a
hangteret leí
leírjuk, megragadjuk.





Frekvencia, hullámhossz
Frekvencia: má
másodpercenké
sodpercenkénti rezgé
rezgések szá
száma [1/s], [Hz]
1 kHz = 1000 Hz = 103
 Hullá
Hullámhossz: egy perió
periódus mé
méterben mé
mért hossza [m]
 λ = c/f,
c/f, ahol c a terjedé
terjedési sebessé
sebesség, f a frekvencia.
Következmé
vetkezmény: má
más kö
közegben má
más hullá
hullámhosszú
mhosszú ugyanaz a
frekvenciá
frekvenciájú hullá
hullám.



Hangnyomás (amplitúdó)


p = f/A a hangnyomá
hangnyomás [Pa] [N/m2]
ahol f a levegő
levegőrészecské
szecskék által
kifejtett erő
erő az A=1 m2 felü
felületre.
p(t) idő
időfüggvé
ggvény,
P0 atmoszfé
atmoszféranyomá
ranyomás ~ 105 Pa
A hangnyomá
hangnyomás skalá
skalár (nem vektor)
mennyisé
mennyiség, a hangté
hangtérre jellemző
jellemző.

A

magas hangok
irá
irányí
nyítottabbak, de
nem terjednek olyan
messzire (villá
(villám!)
é
lyhangok
 A mé
m
hangszó
hangszóróval
nehezen
sugá
sugározható
rozhatók le

1 Pa hangnyomá
hangnyomás nagy érté
rték?

Hangintenzitás








Gömbhullám és síkhullám

Idő
Időegysé
egység alatt felü
felületegysé
letegységen áthaladó
thaladó
(hang)energia I = intenzitá
intenzitás [W/m2]
Az intenzitá
intenzitás vektormennyisé
vektormennyiség: van irá
iránya is.
Az intenzitá
intenzitás ún. teljesí
teljesítmé
tmény jellegű
jellegű mennyisé
mennyiség
(a hangnyomá
hangnyomás né
négyzeté
gyzetével ará
arányos).
A hangintenzitá
hangintenzitás érté
rtéke 1/r2 szerint csö
csökken a
hangforrá
hangforrástó
stól tá
távolodva (r a tá
távolsá
volság). A
(hang)nyomá
(hang)nyomás azonban csak 1/r1/r-szerint vá
változik.
Ez csak ideá
ideális ún. gö
gömbhullá
mbhullámú szabadté
szabadtéri
terjedé
terjedésné
snél igaz.
Gömbhullá
mbhullám, sí
síkhullá
khullám?

A hang sebessége


A hang terjedé
terjedési sebessé
sebessége fü
függ a kö
közeg anyagá
anyagától,
hőmérsé
rsékleté
kletétől, sű
sűrűségtő
gtől.
c=

1,4 P0

ρ

ahol P0 a 105 Pa atmoszfé
atmoszféranyomá
ranyomás, ρ pedig a levegő
levegő
sűrűsége: 1,3 kg/m3.
Ebbő
Ebből c = 328 m/s.
Ettő
Ettől azonban lé
lényegesen is elté
eltérhet a való
valóságos érté
rték,
különösen a hő
hőmérsé
rséklet fü
függvé
ggvényé
nyében vá
változó
ltozó.
Szobahő
Szobahőmérsé
rsékleten (20˚
(20˚C) a 344 m/s átlagos érté
rtékkel
szá
számolhatunk, ha má
más nincs megadva.

A hang sebessége


Terjedé
Terjedési sebessé
sebesség fü
függ
– a kö
közegtő
zegtől
– hőmérsé
rséklettő
klettől




Levegő
Levegőben 0 fokon eseté
esetén 332 m/s (1200 km/h)
+1 fok = +0,6 m/s
Egyé
Egyéb pé
példá
ldák:
– Hélium 927 m/s
– 15 fokos ví
víz 1437 m/s
– acé
acél 5000 m/s







A hang lassabb sű
sűrűbb és gyorsabb kemé
keményebb anyagban (erő
(erősebb
rugó
rugók, erő
erősebb belső
belső kötések)
A rezgé
rezgésállapot terjed, nem a ré
részecské
szecskék!
Mechanikai sű
sűrűség ≠ akusztikai sű
sűrűség
Szuperszó
Szuperszónikus: nagyobb, mint 1 Mach
Mérés:
– Ágyú
gyúlövés- és felvillaná
felvillanás
– 16361636-ban: 448 m/s, 17381738-ban: 337.18 m/s

A logaritmus és a decibel






A hangnyomá
hangnyomásnak és az intenzitá
intenzitásnak is lé
létezik dBdB-ben
megadott szintje. Nagyon kell ügyelni arra, hogy ezeket
ne keverjü
keverjük össze egymá
egymással.
A hangnyomá
hangnyomásszint:
P = 20*log(P/p0) [dB]
ahol p0 = 20*10-6 Pa = 20 µPa.
Az intenzitá
intenzitásszint:
I = 10*log(I/i0)
[dB]
dB]
ahol, i0 = 10-12 W/m2.

Mire jó logaritmus és a dB?


– az érzé
rzékelé
kelés, a hallá
hallásunk logaritmikus érzé
rzékenysé
kenységű,
az ún. szubjektí
szubjektív hangossá
hangosság érzet a mennyisé
mennyiségek
logaritmusá
logaritmusával ará
arányos.
– a minimum és maximum hatá
határok nagyon nagyok
frekvenciá
frekvenciában és amplitú
amplitúdóban is, ezé
ezért a
logaritmikus ská
skálázás kö
könnyebb.
– a szá
számolá
molás egyszerű
egyszerűbb a mennyisé
mennyiségek összeadá
sszeadásával,
kivoná
kivonásával, mint szorzá
szorzással és osztá
osztással, pld.
erő
erősítők eseté
esetén.

A hangnyomá
hangnyomásszint vonatkoztatá
vonatkoztatási érté
rtéke p0 nem
ugyanaz, mint az atmoszfé
atmoszféranyomá
ranyomás P0 érté
rtéke! A
hangnyomá
hangnyomásszint angolul Sound Pressure Level, rö
rövidí
vidítve
SPL.













Hangnyomásszintek összegzése

Példa:
log 100 = 2, mert 102=100.
Három feszü
feszültsé
ltségerő
gerősítőt kapcsolunk egymá
egymás utá
után, az
első
első tízszeresé
zszeresére, a má
második nyolcszorosá
nyolcszorosára, a harmadik
kétszeresé
tszeresére erő
erősíti a bementé
bementére jutó
jutó feszü
feszültsé
ltséget.
x10 = +20dB (20*log 10 = 20 dB)
x8 = +18dB
x2 = + 6dB
x160= +44dB
Az alá
alábbi érté
rtékeket cé
célszerű
lszerű megjegyezni:
+3dB a ké
kétszeres teljesí
teljesítmé
tményhez tartozik
+6dB a ké
kétszeres feszü
feszültsé
ltséget (vagy nyomá
nyomást), azaz a
négyszeres teljesí
teljesítmé
tményt jelenti

A frekvenciatengelyt is logaritmikusan ábrá
brázoljuk. A
legfontosabb felosztá
felosztások a kö
következő
vetkezők:
oktá
oktáv = 2x2x-es frekvencia
deká
dekád = 10x10x-es frekvencia
terc(sá
terc(sáv) =1/3 oktá
oktáv (one(one-third octave).
Az egy oktá
oktávval feljebb lé
lévő hang az alaphang
kétszerese. Pld. tipikus oktá
oktávsá
vsávos felosztá
felosztás az 1, 2, 4,
8, 16 kHz bejelö
bejelölése a frekvenciatengelyen, amelyek
között a lineá
lineáris tá
távolsá
volság ugyanannyi.
A deká
dekádos lé
lépté
pték mé
még nagyobb: 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz
stb.
A tercsá
tercsávos felosztá
felosztást tipikuson zajszintmé
zajszintmérés és analí
analízis
sorá
során haszná
használjuk, vagy a zené
zenében. Az angol kifejezé
kifejezésbő
sből
adó
adódóan „harmadoktá
harmadoktávsá
vsávnak”
vnak” is nevezik, hiszen egy
oktá
oktáv há
három tercbő
tercből áll.

A logaritmikus lé
lépté
pték haszná
használata nagyon
elterjedt az akusztiká
akusztikában:




55 dB + 51 dB nem 106 dB, csak 56,4 dB!
két azonos hangnyomá
hangnyomásszintű
sszintű hang összegzé
sszegzésekor az
eredő
eredő +3 dBdB-el nő
nő:
 10 dB+10 dB = 13 dB vagy 100 dB+100 dB = 103 dB.

Demo
 You

tube: sonic boom, sound barrier
videó
videók, Star wars videó
videók
 Műszaki akusztika
 Zené
Zenészakusztika

– Audiogram (csillapodá
(csillapodás, kiemelé
kiemelés)
– Lineá
Lineáris sweep
– dB lé
lépcső
pcsők

Példa


Linear Sweep
20 Hz – 20 kHz

Hallás





Agy + fü
fülek
Hallá
Halláskü
sküszö
szöb, fá
fájdalomkü
jdalomküszö
szöb
(130 dB dinamika)
2020-20 kHz, öregsé
regséggel romlik
– Infrahang és basszus fontos: rezgé
rezgések, csonthallá
csonthallás
szubjektí
szubjektíve „jól szó
szól”



Irá
Irányhallá
nyhallás: a fü
fül és a felső
felsőtest hatá
hatása, idő
idő- és
szintkü
szintkülönbsé
nbség a dobhá
dobhártya jelé
jelében.
–
–
–

Mediá
Mediális vs. horizontá
horizontális sí
sík
HRTF fü
függvé
ggvények (mű
(műfejek)
VAD, virtuá
virtuális való
valóságok

A hallástartomány

Pa és dB szintek




Szubjektí
Szubjektív/objektí
v/objektív leí
leírások?
A szubjektí
szubjektív hangossá
hangosságérzet szá
számszerű
mszerűsítésére vezetté
vezették
be a hangerő
hangerőssé
sség fogalmá
fogalmát. Ennek alapjá
alapján egy
tetsző
tetszőleges hang hangerő
hangerőssé
ssége annyi phon, ahá
ahány dB a
vele azonos hangossá
hangosságérzetet keltő
keltő 1 kHzkHz-es szinuszhang
hangnyomá
hangnyomásszintje.

Phon, sone, dB…


Az egyidejű
egyidejűleg megszó
megszólaló
laló hangok eredő
eredőjének
meghatá
meghatározá
rozására vezetté
vezették be a hangossá
hangosságot, melynek
jele N és mé
mérté
rtékegysé
kegysége a sone. A kiszá
kiszámítás mó
módja, ha
a hangerő
hangerőssé
sség meghaladja a 40 phont:



Eszerint 10 phon hangerő
hangerőssé
sség-növekedé
vekedésnek ké
kétszer
akkora hangossá
hangosság felel meg. Amennyiben a kü
különfé
nféle
hangok nem kö
közeli frekvenciá
frekvenciájúak, akkor a sonesone-ban
kifejezett hangerő
hangerőssé
sségeik összegezhető
sszegezhetőek (1 sone + 1
sone = 2 sone, és ez ké
kétszer olyan hangos hangot jelent,
míg 40 phon + 40 phon = 80 phon nem). A 40 phon
hangerő
hangerőssé
sség 1 sone érté
rtékű.

 +10

phon = 2x
sone = 2x olyan
hangos
 Mennyi ez dBdB-ben?

Hangelfedés a frekvenciában

Elfedés az időben
 Idő
Időben

is van elfedé
elfedés: elő
előre és utó
utólag is!
nagyon rö
rövid, oka: hangosabb hang
gyorsabban terjed.
 Kihaszná
Kihasználás: MP3 és tá
társai, mindké
mindkét
elfedé
elfedést (lá
(lásd ké
később).
 Elő
Előre

Egyidejű
elfedés

Szint
(dB)

Előelfedés

A maszkoló
hang

2 ms

Utóelfedés

15 ms

Idő



SheperdSheperd-ská
skála (paradoxon):



A vé
végtelensé
gtelenségig emelkedő
emelkedőnek vagy
csö
csökkenő
kkenőnek tű
tűnő hang vagy hangpá
hangpárok, de
való
valójában az utolsó
utolsó megegyezik az első
elsővel.
Ugyanaz a hang, né
négy oktá
oktáv tá
távolsá
volságra,
azonos idő
időben lejá
lejátszva, elté
eltérő hangerő
hangerőssé
sséggel
egymá
egymásba átfolyatva.



Java demo

McGurkMcGurk-effektus: má
mást hallunk
csukott szemmel és ha
nézzü
zzük a szá
szájat.
A hasbeszé
hasbeszélés hatá
hatása
98% „dada-da”
da”-t hall, de a ddhang csak audioaudio-vizuá
vizuális
illú
illúzió
zió. Való
Valóságban „baba-ba”
ba”t hallunk, de a szá
szájat
figyelve „gaga-ga”
ga”-t lá
látunk.

A beszéd









Legfontosabb akusztikai hangjel
Energiá
Energiájának 90% 4000 Hz alatt van
Alaphang + felharmonikusok (mgh) vagy zajszerű
zajszerű hangok
Formá
Formáns: adott mghmgh-ra jellemző
jellemző helyi maximum(ok) a spektrumban
10 kHz felett egyé
egyénre jellemző
jellemző részek
A beszé
beszéd redundá
redundáns, hibajaví
hibajavítással bí
bír
Beszé
Beszédérthető
rthetőség mé
mérhető
rhető
A beszé
beszéd teljesí
teljesítmé
tmény átlaga kb. 20µ
20µW, a kiabá
kiabálás elé
elérheti a 100mW100mWot. A dinamikatartomá
dinamikatartomány (a leghalkabb suttogá
suttogástó
stól a leghangosabb
kiabá
kiabálás ará
aránya) kb. 50 dB.

A hangtér előállítása





Hangszó
Hangszórókkal vagy
fejhallgató
fejhallgatóval
Felvé
Felvétel:
mikrofonokkal.
Mono = 1 csatorná
csatornás,
nincs benne
irá
irányinformá
nyinformáció
ció.
Manapsá
Manapság: sztereó
sztereó
vagy 5.1 (sokcsat.)

Koktélparti effektus
 Sok

beszé
beszélőnél is ki tudjuk nyerni a
szá
számunkra fontosat
 Síkban, élőben, ké
két fü
füllel
á
n
tudjá
 Gépek nem igazá
igaz tudják utá
utánunk csiná
csinálni
 Demonstrá
Demonstráció
ciós fá
fájlok:
– Hiá
Hiányos beszé
beszéd, kokté
koktélparti













A sztereó
sztereó jel mono kompatibilis. Ké
Két
elterjedt jelö
jelöléssel:
S (Stereo, Seite) = B – J, az ún.
különbsé
nbségi jel, amit rá
rádió
diózásban
modulá
modulálásra haszná
használunk fel.
M (mono, Mitte) = B + J, az összeg
jel.
A kettő
kettő matematikailag egyené
egyenérté
rtékű és
egymá
egymásba átszá
tszámítható
tható, egymá
egymással
kivá
kiváltható
ltható.
A ké
két hangszó
hangszóró közötti ré
részt bázisnak
hívjuk. Helyes polarizá
polarizáció
ció eseté
esetén a
hang mindig a bá
bázisban marad.
Kisfrekvenciá
Kisfrekvencián (600 Hz alatt)
ellenfá
ellenfázisban kö
kötött hangszó
hangszóróval ki is
kerü
kerülhet innen. Ha ellenfá
ellenfázisban
kapcsolunk be egy vagy ké
két
hangszó
hangszórót, az zavart okoz a
térérzetben, ezé
ezért nagyon ügyeljü
gyeljünk a
helyes polaritá
polaritásra!
Közepes frekvenciá
frekvenciákná
knál (600 – 1500
Hz) diffú
diffúz té
térérzet keletkezik, ami az
irá
irányinformá
nyinformáció
ció elveszté
elvesztését jelenti.
Magas frekvenciá
frekvenciák mé
még ellenfá
ellenfázis
eseté
é
n
is
a
bá
á
zisban
maradnak.
eset
b

SM, XY sztereó
sztereó

Intenzitá
Intenzitásos és idő
időkülönbsé
nbséges
sztereofó
sztereofónia


















Régen ké
két lehető
lehetőség állt rendelkezé
rendelkezésre (elvi szintű
szintű
tárgyalá
rgyalás):
Az ún. idő
időkülönbsé
nbséges sztereofó
sztereofónia alapja, hogy a ké
két
fülbe a jel nem azonos idő
időben érkezik be (de azonos
hangerő
hangerőssé
sséggel). A forrá
forráshoz (most felté
feltételezü
telezünk egy
darab hangforrá
hangforrást) kö
közelebbi fü
fülbe elő
előbb fog a hang
beé
beérkezni.
Ha az idő
időkülönbsé
nbség tú
túllé
llép 11-10 msms-ot, má
már csak egyetlen
forrá
forrást fogunk hallani akkor is, ha a má
másik (hangszó
(hangszóró)
szintje aká
á
r
610
dBel
is
hangosabb
(é
é
ak 6
dB
( rdemes otthon
kipró
kipróbálni, hogy kö
közelí
zelítünk az egyik hangszó
hangszóróhoz, és
egy idő
idő utá
után má
már csak azt fogjuk hallani, a má
másikat
nem).
50 ms felett visszhangot fogunk érzé
rzékelni (echokü
(echoküszö
szöb).

Az ún. intenzitá
intenzitásos sztereofó
sztereofónia sorá
során a fü
fülekbe azonos
idő
időben érkezik ké
két jel, amelyek hangerő
hangerőssé
ssége,
hangintenzitá
hangintenzitása kü
különbö
nböző, azt fogjuk kö
közelebbinek
hallani, amelyik hangosabb.
Két mikrofont egy pontban (koincidencia mikrofon)
helyezü
helyezünk el, de a nem gö
gömbi irá
iránykarakterisztiká
nykarakterisztikákat
adott nyí
nyílásszö
sszögűre állí
llítjuk, akkor a mikrofonok ezen
érzé
rzékenysé
kenységéből adó
adódóan lé
létre fog jö
jönni a té
térérzet (S(S-M
jelleggel).
Fontos, hogy ilyenkor (mivel a ké
két mikrofon egy pontban
van, tehá
tehát idő
időkülönbsé
nbség nem lé
léphet fel), a té
térérzet a ké
két
csatorna kö
közti intenzitá
intenzitás kü
különbsé
nbségbő
gből fog adó
adódni,
aminek fizikai oka a mikrofonok irá
á
nykarakterisztiká
á
ja!
ir nykarakterisztik
Két hangszó
hangszóró eseté
esetén 2 dB kü
különbsé
nbség má
már érezhető
rezhető, 20
dB pedig teljes eltoló
eltolódást okoz a hangosabbik irá
irányá
nyába.
A való
valóságban a ké
két jelensé
jelenség a fü
fülünkben egyszerre lé
lép
fel: a kö
közelebbi hangforrá
hangforrás hangosabb is lesz és egyben
hamarabb is érkezik be a fü
fülbe a hangja.
Manapsá
Manapság sokcsatorná
sokcsatornás felvé
felvételbő
telből keverik ki a sztereó
sztereót.

Átviteli jellemzők
HiFi: 50 HzHz-15 kHz, 0,1% torzí
torzítás
Átviteli sá
sáv: ±3 dBdB-es pontok kö
között van, de né
néha csalnak és 6 dBdBhez adjá
adják meg.
 Dinamika: leghalkabb és leghangosabb ará
aránya dBdB-ben. A dinamika
kisebbkisebb-egyenlő
egyenlő a jel/zaj viszonyná
viszonynál.
 A harmonikus torzí
torzítás (THD, total harmonic distortion) a tö
többszö
bbszörös
frekvenciá
frekvenciák effektí
effektív érté
rtékének és az alaphang (á
(ált. 1 kHz) effektí
effektív
érté
rtékének a há
hányadosa %%-ban megadva. Erre nagyon érzé
rzékenyek
vagyunk!



Fizikai
hangforrás

T:

A két csatorna jele
közötti időkülönbség

~ 1.5 m

~2-5m

Bázisvonal
Bal
csatorna

Virtuális
hangforrás

Jobb
csatorna

β

Fizikai
hangforrás

Sztereó,
kettős
(koincidencia)
mikrofon

~2-5m
Bázisvonal
Bal
csatorna

Virtuális
hangforrás

Jobb
csatorna

Demo (1. alkalom vége)
 Különbö
nböző

zajok
szinuszszinusz-négyszö
gyszög
 Maszkolá
Maszkolások
 Kokté
Koktélparti effektus (beszé
(beszéd)
 Videó
Videó: stú
stúdió
dióban (DT videó
videó)
 Torzí
Torzítások,

Hangterjedés







Három alapvető
alapvető jelensé
jelenség: refrakció
refrakció, diffrakció
diffrakció és reflexió
reflexió.
A refrakció
refrakció magyarul elhajlá
elhajlás.
A hang, ha kü
különbö
nböző sűrűségű anyagok hatá
határára
érkezik, a sű
sűrűbb anyag felé
felé hajlik el.
A diffrakció
ékba hatolá
diffrakció az „árny
„árnyé
hatolás” jelensé
jelensége
A hang az útjá
tjába kerü
kerülő tárgyat annak mé
méreté
retétől
valamint a frekvenciá
frekvenciától fü
függő
ggően megkerü
megkerüli.
A reflexió
reflexió a visszaverő
visszaverődés (ld. teremakusztika)
A hangenergia egy ré
része visszaverő
visszaverődik, egy kisebb ré
része
áthatol az akadá
akadályon, egy legkisebb ré
része pedig a
súrló
rlódási vesztesé
veszteség hatá
hatására, hő
hő formá
formájában felszabadul.

Reflexió








Reflexió
Reflexió elő
előfordulhat sű
sűrűségvá
gváltozá
ltozás hatá
határán is (levegő
(levegő
vs. betonfal)
A visszhang a reflexió
reflexió speciá
speciális esete. Kb. 50 ms az a
hatá
határ, amit echó
echóküszö
szöbnek nevezü
nevezünk, ehhez minimum
17 mé
méter tá
távolsá
volság szü
szüksé
kséges a forrá
forrás és a visszaverő
visszaverő
felü
felület kö
között.
A visszhang az eredeti hang és annak ké
késleltetett,
csillapí
csillapított verzió
verzióinak a fü
fülbe érkezé
rkezése.
Ha ez az idő
időkülönbsé
nbség jó
jóval meghaladja az 50 msms-t, nem
visszhangot fogunk érzé
rzékelni, hanem ké
két kü
különbö
nböző
hangforrá
hangforrást; ha lé
lényegesen kisebb ná
nála, akkor pedig egy
„zengő
zengőbb”
bb” hangé
hangérzetet.
Nagyobb termek tervezé
tervezésénél igyekeznek tartani, hogy a
forrá
forrás és a hallgató
hallgató között sehol ne legyen meg a 17
méteres útkü
tkülönbsé
nbség lehető
lehetősége

Diffrakció és refrakció








Diffrakció
Diffrakciónál az akadá
akadály összemé
sszemérhető
rhető méretű
retű a hullá
hullámhosszal. Ha az
akadá
akadály kisebb, a jelensé
jelenség elhanyagolható
elhanyagolható, ha nagyobb, akkor
árnyé
rnyékolá
kolás lé
lép a helyé
helyébe. Akkor kö
következik be, ha a hang lyukon
halad át. Ha az kicsi, akkor a lyuk pontforrá
pontforráské
sként viselkedik, ha tú
túl



nagy, akkor zavartalanul átáramlik







A diffrakció
diffrakció és a reflexió
reflexió mérté
rtéke attó
attól fü
függ,
mekkora a hullá
hullámhossz (λ
(λ) a geometriai
méretekhez ké
képest.
Az akusztiká
akusztikában „kicsi”
kicsi” tárgy mindig a
hullá
hullámhossz (a frekvencia) fü
függvé
ggvénye és ahhoz
képest értendő
rtendő
Kis tá
tárgy eseté
esetén (pld. a seprű
seprűnyé
nyél) a diffrakció
diffrakció
nagy, a reflexió
reflexió kicsi. Nagy tá
tárgyná
rgynál fordí
fordítva: a
diffrakció
diffrakció gyengü
gyengül, a reflexió
reflexió nő.

1. Fal kis nyí
nyílással
Egyenletes, gö
gömbhullá
mbhullámú terjedé
terjedés lé
lép fel a nyí
nyílás utá
után
is. A nyí
nyílás új pontforrá
pontforráské
sként mű
működik, azaz „elfelejti”
elfelejti”
honnan jö
jött. Csak kis energia jut át a nyí
nyíláson, a nagy
része annak falá
faláról visszaverő
visszaverődik.
2. Fal nagy nyí
nyílással
Ekkor az energia nagy ré
része átáramlik és sí
síkhullá
khullám
jelleggel terjed tova a nyí
nyílás má
másik oldalá
oldalán. A reflexió
reflexiók
a „tükörforrá
rforrásbó
sból” jönnek.
3. Kis mé
méretű
retű korong (akadá
(akadály)
A kis mé
méretű
retű akadá
akadályt a hang kikerü
kikerüli (diffrakció
(diffrakció), kicsi
a hangá
hangárnyé
rnyék és a reflexió
reflexió is.
4. Nagy mé
méretű
retű korong
Ebben az esetben a hangá
hangárnyé
rnyék és a reflexió
reflexió is nagy, a
diffrakció
diffrakció azonban csö
csökken.

Zajszintmérés
 Környezeti,

munkahelyi zaj stb.

– A -6dB6dB-es „szabadté
szabadtérben”
rben” kéne mé
mérni, ha
létezik egyá
egyátalá
talán
 Ható
Hatóság

= ÁNTSZ
 Szabvá
Szabványok!
 Munkahelyi elő
előírások: fü
fülvé
lvédő
ajá
ajánlott/kö
nlott/kötelező
telező?
 Drá
Drága mű
műszerek

Teremakusztika








A teremakusztika a termek
akusztiká
akusztikájával, hangzá
hangzásával foglalkozik.
A tervezé
tervezés sorá
során a cé
cél egyré
egyrészt a jobb
hangzá
hangzás, má
másré
srészt a
hangszigetelé
hangszigetelés/hanggá
s/hanggátlá
tlás: zajmentessé
zajmentesség
kiki- és befelé
befelé
Egy akadá
akadályba (fal) ütkö
tköző hanghullá
hanghullám
egy ré
része visszaverő
visszaverődik, kisebb ré
része
áthatol azon, a legkisebb ré
é
r sze pedig hő
hő
formá
formájában melegí
melegíti azt.
Az alfa elnyelé
elnyelési té
tényező
nyező (0(0-1) kö
közötti
szá
szám.
A terem mellett az épület rezgé
rezgései is
fontosak (ld. Nemzeti Szí
Színhá
nház és a dé
déli
vasú
vasúti hí
híd)

Ha a λ hullá
hullámhossz jó
jóval kisebb a fal felü
felületé
leténél, a beesé
beesésisi- és
visszaverő
visszaverődési szö
szögekre, a hangutak kiszá
kiszámításához alkalmazható
alkalmazhatók
a fé
fénytö
nytörési tö
törvé
rvények (geometriai akusztika, sugá
sugárkö
rköveté
vetés)
 50 msms-nál talá
található
lható a visszhangvisszhang-küszö
szöb (ez kb. 17 mé
méteres
távolsá
volságnak felel meg), e felett visszhangot fogunk érzé
rzékelni.
 A visszhang ká
káros jelensé
jelenség, rontja a beszé
beszédérthető
rthetőséget és a
hangzá
hangzást is. A jó
jó hangzá
hangzáshoz visszaverő
visszaverődésekre is szü
szüksé
kség van.

Diffúz/zengő tér







A sok visszaverő
visszaverődés diffú
diffúz hangteret hoz lé
létre.
Ebben nincs kitü
kitüntetett hangterjedé
hangterjedési irá
irány és
bármely té
térfogategysé
rfogategységben azonos az
energiasű
energiasűrűség.
Az energia eloszlá
eloszlása tehá
tehát egyenletes, amennyi
egy adott té
térfogatba beá
beáramlik, annyi ki is, a
hangnyomá
hangnyomás idő
időátlaga helyfü
helyfüggetlen.
Zengő
Zengő szoba mé
mérési cé
célokra (alfa mé
mérésére – ld.
később)

Egyéb felületek



 Kupola?
 Paraboloid

tü
tükör fó
fókuszá
kuszálása (lá
(lásd dió
diósdi
antennamú
antennamúzeum)
 Új Wembley stadion VIP pá
páholyholy-ablakait 5
fokkal elforgattá
elforgatták, hogy ne legyen rossz
akusztiká
akusztikájú rész.
 Csö
Csörgő
rgővisszhang üres panellaká
panellakásban
(té
(téglalap)

Az utózengési idő

Energia és módusok

A hangenergia egy pontban a
direkt és a visszavert hullá
hullámok
energiá
energiájának az összege. Ez
lehet erő
erősítés és kioltá
kioltás is
(interferencia).
 A terem komplex rezoná
rezonátor,
termé
természetes rezgő
rezgő módosukkal.
 A terem termé
természetes mó
módusai
(rezonanciá
(rezonanciái) helyi
maximumokat és minimumokat
hoznak lé
létre, amelyek a
geometriai alaktó
alaktól és mé
mérettő
rettől
és a hullá
hullámhossztó
mhossztól fü
függ.
 A konkurensen, idő
ő
ben
id
eltoló
eltolódva megjelenő
megjelenő módusok
hozzá
hozzák lé
létre a diffú
diffúz teret.








Az utó
utózengé
zengési idő
időről elmondhatjuk, hogy
– τ nagy, ha sok a reflexió
reflexió (pl. fü
fürdő
rdőszobá
szobában)
– τ kicsi, ha kevé
kevés a reflexió
reflexió (pl. bú
bútorok kö
között)
– τ frekvenciafü
frekvenciafüggő
ggő: kis frekvenciá
frekvenciákná
knál hosszabb
(nehezebb elnyelni)
– τ hatá
határozza meg a terem felhaszná
felhasználható
lhatóságát
– a nagy τ rontja a beszé
beszédérthető
rthetőséget és a zene
élvezhető
lvezhetősége is csö
csökken
– zené
zenéhez kb. τmax = 1...3 s szü
szüksé
kséges
– a stú
stúdió
dió 1 s alatti utó
utózengé
zengési idő
idővel rendelkezik,
koncerttermek 11-2 s kö
közöttivel, nagyobb templom
belső
belső tere 3 ss-nál hosszabb idő
idővel is rendelkezhet
– diagrammal is megadhatjuk érté
rtékét





A legfontosabb
paramé
paramétere egy
teremnek az utó
utózengé
zengési
idő
idő (reverberation
time), jele a τ.
Az az idő
időtartam, ami
alatt adott, kezdeti
hangnyomá
hangnyomásszint szint
60 dBdB-t esik (1000(1000-ed
részé
szére csö
csökken a
nyomá
nyomás).

A betá
betáplá
plált hangenergia
egy teremben fokozatos
elvé
elvész, ezé
ezért ha ott állandó
llandó
energiaszintet akarunk
tartani, akkor a
vesztesé
veszteségeknek
megfelelő
megfelelően azt állandó
llandóan
pótolni kell.
Ha ez a betá
betáplá
pláló forrá
forrás
leá
leáll, az energia
exponenciá
exponenciálisan esni kezd.
Echogram:

Mérés, számítás






Szá
Számítás:
– Sabine,
– Eyring formulá
formulák
– Szá
Számítógépes
programok!
Mérés:
– zajjal
– vagy impulzussal
Elnyelé
Elnyelési té
tényező
nyező
mérése?

Doppler effektus



DopplerDoppler-effektus: a mozgó
mozgó forrá
források frekvenciavá
frekvenciaváltozá
ltozása
A jelensé
jelenség hangszó
hangszórókná
knál is meg van, kü
különösen, ha egy utas
a hangsugá
hangsugárzó
rzó, és azonos membrá
membránnak kell lesugá
lesugároznia mé
mély
és magas frekvenciá
frekvenciákat is. Ilyenkor a nagy teljesí
teljesítmé
tményű
nyű kis
frekvenciá
frekvenciás mozgá
mozgás mintegy „modulá
modulálja”
lja” a kisfrekvenciá
kisfrekvenciás
hullá
hullámokat azzal, hogy elő
előrere-hátra mozog, mikö
miközben sugá
sugároz.

f új =


c ± vm
f
c ± vf

Ahol f a kisugá
kisugárzott frekvencia, vf a forrá
forrás, vm a megfigyelő
megfigyelő
sebessé
sebessége. A ké
képletben szereplő
szereplő + és – jelek haszná
használatá
latához
azt vegyü
vegyük figyelembe, hogy kö
közeledé
zeledéskor nő
nő a frekvencia,
tehá
tehát azt az elő
előjelet kell vá
választani, ami nö
növeli a frekvencia
érté
rtékét.

Fourier-tétel és sorfejtés, a
spektrum fogalma
 Doppler

hangban:

– Trafipax
– Radar (lopakodó
(lopakodó vadá
vadászgé
szgép?)
– Sonar (Ultrahang)
 Doppler

fé
fényben:






– Vöröseltoló
seltolódás a kozmoló
kozmológiá
giában



 „Receptkö
Receptkönyv”
nyv”,

ami visszafelé
visszafelé is ké
képes
analizá
analizálni a kimenet alapjá
alapján meghatá
meghatározza
a bementi komponenseket.
 Átvitel? Szű
Szűrési feladatok?
Linearitá
Linearitás/torzí
s/torzítás?
 A legalapvető
legalapvetőbb mű
művelet (komplex a
spektrum, de ez most nem annyira
fontos), kö
kölcsö
lcsönösen egyé
egyértelmű
rtelmű
megfelelteté
megfeleltetés az idő
idő- és a
frekvenciatartomá
frekvenciatartomány kö
között.
 Egyé
Egyéb: korrelá
korreláció
ció, kovariancia, cepstrum
analí
analízis

A kü
különbö
nböző frekvenciá
frekvenciájú jelek eredő
eredője
egyé
egyértelmű
rtelműen felbontható
felbontható komponenseire
Végtelen soká
sokáig integrá
integrálunk és vé
végtelen tagbó
tagból
áll elmé
elméletben
Elektronikusan: FFT (Fast Fourier Transform)
Ha az összetett rezgé
rezgés összetevő
sszetevői egymá
egymás
egé
egészszá
szszámú többszö
bbszörösei (zené
(zenénél), akkor a
legkisebbet alaphangnak, annak egé
egészszá
szszámú
többszö
bbszöröseit felharmó
felharmónikusoknak nevezzü
nevezzük,
melyek szá
száma a tizet is meghaladhatja
Lehet a spektrum folytonos (integrá
(integrál) vagy
digitá
digitális, periodikus jel eseté
esetén vonalas (szumma)

Az 1000 Hz, 1000+3330 Hz jel idő
idő
–és frekvenciatartomá
frekvenciatartománybeli ké
képe

Linearitás
Egy periodikus jel (a) leí
leírható
rható
szinuszos és koszinuszos
függvé
ggvények vé
végtelen összegeké
sszegeként
 Ennek a folyamatnak az első
első három
elemé
elemét mutatja a (b) ábra, miké
miként
közelí
zelít a sorfejté
sorfejtés az eredeti
négyszö
gyszögjelhez
 A né
négyszö
gyszögjel spektruma fejbő
fejből
ismert: pá
páratlan felharmonikusok
(torzí
(torzítás vizsgá
vizsgálatok!)










Lineá
Lineáris átviteli út: nincs torzí
torzítás
Az átvitt jel formá
formája, idő
időbeni lefutá
lefutása csak egy
konstansban té
térhet el az eredeti bemenő
bemenő jeltő
jeltől. Ha ez
egyné
egynél nagyobb, erő
erősítőről beszé
beszélünk, ha kisebb,
csillapí
csillapítóról.
Olyan frekvenciá
frekvenciájú jel nem jö
jöhet ki belő
belőle, ami nem
ment be.
Nem lineá
lineáris átvitelné
tvitelnél új komponensek is megjelennek,
amik az eredeti jelben nem voltak benne. Ilyenkor az
átviteli utat leí
leíró átvitel fü
függvé
ggvényben bizonyosan
talá
található
lhatók hatvá
hatványozó
nyozó tagok.
Lineá
Lineáris átvitel = konstanssal való
való szorzá
szorzást és
idő
időkéslelteté
sleltetés megengedett.







Egé
Egészszá
szszámú
többszö
bbszörösei adott
frekvenciá
frekvenciájú
komponensnek:
harmonikus torzí
torzítás
Lehet nem
harmonikus is
HiFi THD 0,1%
Néha direkt torzí
torzítunk
(gitá
(gitár)

Átviteli függvény







Demo
 Adobe

Audition wavewave-editor

– Zaj és szinusz generá
generátor, né
négyszö
gyszögjel
– Zene
– Spektrum, Spectrogram
– Effektek (ké
(késlelteté
sleltetés, kó
kórus, FFT filter stb.)

Analóg technika








A digitális technika


Digitá
Digitális technika cé
célja:
– Nem a minő
minőség javulá
javulása
(lehet rosszabb az analó
analógná
gnál)
– Elvi hiba is van benne (kerekí
(kerekítés miatt)
– Reproduká
Reprodukálható
lhatóság! Minő
Minőségkonzervá
gkonzerválás!
– Analó
Analóg-Digitá
Digitális átalakí
talakítás utá
után rö
rögzí
gzítés és/vagy
átvitel, majd a vé
végén Digitá
Digitálislis-Analó
Analóg átalakí
talakítás.
– Nem cé
cél az alakhű
alakhű átvitel, csak dö
dönté
ntéskor kell jó
jól
dönteni. Hibajaví
Hibajavítás mindig ré
része!!!
– Copy? Master? Clone?

Adott vagy mé
mérjü
rjük
A frekvenciá
frekvenciában értelmezett („
(„mit enged át”)
Impulzusvá
Impulzusválasz transzformá
transzformáltja
Gyors mé
mérés de kicsi a jeljel-zajzaj-viszony
Fehé
Fehérzajjal
rzajjal is lehet mé
mérni.
Nagyobb jeljel-zajzaj-viszony, de tö
több idő
idő.
Legjobb jeljel-zajzaj-viszony: szinuszos mé
mérés.
Végtelen ideig tartana.
SweepSweep-jel: vé
végigpá
gigpásztá
sztázza az egé
egész
frekvenciatartomá
frekvenciatartományt rö
rövid ideig tartó
tartó
szinuszjelekkel.

Analó
Analóg technika, ahol az észlelt jelet idő
időben és
amplitú
amplitúdóban egyará
egyaránt „folytonosan”
folytonosan” kezeljü
kezeljük, rö
rögzí
gzítjü
tjük.
„Nincs benne elvi hiba”
hiba”.
Érzé
rzékeny nagyon a zajokra, zavarokra. Ún. „alakhű
alakhű”
átvitelre van szü
szüksé
kség.
Nincs benne semmifé
semmiféle hibajaví
hibajavítás.
Másolá
soláskor a minő
minőség romlik, nem lé
létezik ké
két egyforma
másolat.
Szá
Számítógépen és optikai rö
rögzí
gzítőkön (CD, DVD) nem
tárolható
rolható és haszná
használható
lható.
Át kellkell-e té
térni a digitá
digitális techniká
technikára?

Analóg-digitális átalakítás (1)
Mintavé
Mintavétel (sampling): az analó
analóg jelbő
jelből
mintá
mintát veszü
veszünk adott idő
időközönké
nként. Így
idő
időben diszkré
diszkrét mintasorozatot kapunk,
amely szá
számsorozat (mé
(még) vé
végtelen sok
tizedestö
tizedestörtbő
rtből áll.
 Mintavé
Mintavételi tö
törvé
rvény: az analó
analóg jel
legnagyobb frekvenciá
frekvenciájú tagjá
tagjánál legalá
legalább
kétszer gyorsabban kell mintá
mintát venni,
ekkor a jel a szá
számsorozatbó
msorozatból
visszaalakí
visszaalakítható
tható.
 Ahhoz, hogy rö
rögzí
gzíthessü
thessünk, ezeket az
érté
rtékeket kerekí
kerekíteni kell.


A/D átalakítás (2)
A

kerekí
kerekítés sorá
során a fenti érté
rtékeket a
legkö
legközelebbi lé
lépcső
pcsőre kerekí
kerekítjü
tjük. Ezzel
véglegesen elvesznek, tehá
tehát vesztesé
veszteséget,
vissza nem állí
llítható
tható hibá
hibát okozunk.
 A kettő
kettő együ
együtt mű
működik, és a cé
cél az, hogy
ezeket a hibá
hibákat má
már ne vegyü
vegyük észre, ne
lássuk meg a ké
képen, ne halljuk meg a
hangban.
 A tú
túl finom felbontá
felbontásra nincs szü
szüksé
kség
(96/24)

Az analóg jel digitális leírása

D/A átalakítás
A

folyamat vé
végén a digitá
digitális jelet analó
analóggá
ggá
kell visszaalakí
visszaalakítani (az erő
erősítő és a
hangszó
hangszóró szá
számára).
 Ehhez egy egyszerű
egyszerű szű
szűrő szü
szüksé
kséges.
 A folyamat bonyolultabbá
bonyolultabbá is vá
válhat a
minő
minőség javí
javításának érdeké
rdekében.

Bitsebességek


CD hang: 44100 x 16 x 2 = 1,4 Mbps.
(stú
(stúdió
dióban 48 kHz is van)
– 20 Hz – 20000 Hz, nagy dinamika (kb. 16x6 dB)
– PCM (é
(és mé
még 2x ennyi egyé
egyéb adat!)



Beszé
Beszédátvitel (telefon):
– Redundancia, hibajaví
hibajavítás, beszé
beszédérthető
rthetőség
paramé
paraméter
– 8 bit x 8 kHz = 64 kbps
– 300300-3400 Hz

Zenei hangkeltés







Hangszerek: vonó
vonós (hú
(húros), fú
fúvós, membrá
membrános
(ütős), ének (elektronikus(elektronikus-test nem fontos).
Vonó
Vonós: megfeszí
megfeszített hú
húrok pengeté
pengetése megfelelő
megfelelő
üregű
regű testen kiké
kiképezve.
Fúvós: lé
légoszlopok rezgé
rezgése, fú
fújással gerjesztjü
gerjesztjük
és szabá
szabályozzuk a lé
légoszlop magassá
magasságát.
A precí
precíz kialakí
kialakítás fontos: a fé
fémtö
mtölcsé
lcsér alakja,
felü
felülete; a hegedű
hegedű teste, anyaga, lakkré
lakkrétege. A
különbö
nböző hangszerek felé
felépítése szí
színezi a
hangot.
Membrá
Membrános: nem toná
tonális, má
más a kotta is

A megfeszített húr
A megfeszí
megfeszített hú
húr arra tö
törekszik,
hogy a lehető
lehető legrö
legrövidebb legyen,
vagyis egyenes "szeretne" lenni.
 A hú
húr hajlé
hajlékony, nem csak
egyszerre tud rezegni az egé
egész,
hanem ré
részleteiben is.
 A kö
közönsé
nséges mó
módon
megpengetett hú
húr hangjá
hangjának
vannak termé
természetes felhangjai.
felhangjai.
Nem vesszü
vesszük észre őket, mert jó
jól
harmonizá
harmonizálnak az alaphanggal,
annak felharmonikusai.
 Transzverzá
Transzverzális hullá
hullámok:
vastagsá
vastagság, megfeszí
megfeszítés, hossz.








A rezgő
rezgő húr hangmagassá
hangmagassága fü
függ tehá
tehát a
feszí
feszítéstő
stől, a hossztó
hossztól és hosszegysé
hosszegységre eső
eső
tömegtő
megtől (sű
(sűrűségtő
gtől, vastagsá
vastagságtó
gtól). A
hosszabb hú
húr alacsonyabb hangot ad ki, a
frekvencia fordí
fordítottan ará
arányos a hosszal:
A lazá
lazább hú
húr szinté
szintén mé
mélyebb hangot ad ki,
a frekvencia a megfeszí
megfeszítés né
négyzetgyö
gyzetgyökével
ará
arányos:
A sű
sűrűbb, „nehezebb”
nehezebb”, vastagabb hú
húr
mélyebb hangot ad ki, a frekvencia
fordí
fordítottan ará
arányos a sű
sűrűség
négyzetgyö
gyzetgyökével:

Hangközök és a fizika









Felhangarányok

Ha a frekvenciá
frekvenciák ará
aránya 1:2 akkor ez a ké
két hang egy
OKTÁ
OKTÁV hangkö
hangközt alkot. Az oktá
oktáv a zeneelmé
zeneelmélet
legfontosabb hangkö
hangköze, alapegysé
alapegysége.
Az oktá
oktáv hangkö
hangközt alkotó
alkotó hangok nagyon jó
jól szó
szólnak
együ
együtt, hasonlí
hasonlítanak egymá
egymásra.
A 2:3 ará
arányú
nyú hangkö
hangköz neve: KVINT. Ez a má
második
legfontosabb hangkö
hangköz. Ez is nagyon jó
jól szó
szól együ
együtt. A
hegedű
hegedű szomszé
szomszédos hú
húrjait kvint hangkö
hangközökre hangoljá
hangolják.
A 3:4 ará
arányú
nyú hangkö
hangköz neve: KVART. Egy kvint meg egy
kvart összesen egy oktá
oktávot tesz ki. Kvart hangkö
hangközre
hangoljá
hangolják a nagybő
nagybőgő és a basszusgitá
basszusgitár hú
húrjait, illetve
egyegy-egy hangkö
hangköz kivé
kivételé
telével a lant és a gitá
gitár hú
húrjait is.
A 4:5 ará
arányú
nyú hangkö
hangköz a NAGYTERC, az 5:6 pedig a
KISTERC. A ké
két hangkö
hangköz összege egy kvint.
Kotta: tempo (idő
(időzítés), hangok, hangerő
hangerőssé
sség
(”él
”élénken”
nken”)

Akusztikai eszközök

2. alkalom vége
 Demok:

– Videok
– Hangok



Átalakítók

– Mikrofonok
– Hangszórók



Kábelek

– Analóg fajták
– Digitális (SPDIF, HDMI, USB?): koax vagy optika



Erősítők

– Analóg vagy digitális „szorzó” (ritkán)
– Méret, tömeg? Teljesítményerősítő mindig analóg.



Rögzítők

– Analóg vagy inkább manapság már digitális.

Mikrofonok
















A mikrofonok jellemzé
jellemzésére az érzé
rzékenysé
kenységet, az
érzé
rzékenysé
kenység frekvenciameneté
frekvenciamenetét és az
irá
iránykarakterisztiká
nykarakterisztikát szoká
szokás megadni.
Az érzé
rzékenysé
kenység az egysé
egységnyi hangnyomá
hangnyomás
hatá
hatására leadott feszü
feszültsé
ltséget jelenti. (mV/Pa)
A frekvenciamenet az érzé
rzékenysé
kenység
frekvenciafü
frekvenciafüggé
ggését jelenti.
Az irá
iránykarakterisztika a beé
beérkező
rkező hanghullá
hanghullámok
irá
irányá
nyától való
való érzé
rzékenysé
kenységfü
gfüggé
ggést fejezi ki.

Kisfrekvenciá
Kisfrekvencián kevé
kevésbé
sbé
irá
irányí
nyítottak a mikrofonok, mí
míg
nagyobb frekvenciá
frekvencián egyre
jobban.
A gö
gömbkarakterisztika mé
mérési cé
célú
általá
ltalában.
A legjobban kedvelt kis mé
mérté
rtékű
irá
irányí
nyítottsá
tottságú karakterisztika a
vese (kardioid). Ezek szembő
szemből
maximá
maximális, oldalró
oldalról és há
hátulró
tulról
csö
csökkentett érzé
rzékenysé
kenységűek.
– Hiper, szuper…
szuper…
Létezik mé
még a nyolcas
karakterisztika, de ezt manapsá
manapság
ritká
ritkán alkalmazzá
alkalmazzák.
Speciá
Speciális: puskamikrofon
Gyakran 2D sí
síkmetszeti ábrá
brán
adjuk meg (szintfelü
(szintfelületek, mint a
térké
rképeken).

Átvitel és irányfüggés







Dinamikus mikrofon






Kondenzátor mikrofon









Elve, hogy a membrá
membrán (fé
(fémfó
mfólia)
és az ún. alsó
alsó fegyverzet
mögötte egy lö
lötyö
työgő fegyverzetű
fegyverzetű
kondenzá
kondenzátort alkot, melynek
légré
grése vá
változik a membrá
membrán
mozgá
mozgásának hatá
hatására.
Ezá
Ezáltal e kondenzá
kondenzátor kapacitá
kapacitása
is (a tá
távolsá
volsággal fordí
fordítottan)
ará
arányosan mó
módosul.
Egyenfeszü
Egyenfeszültsé
ltséget igé
igényelnek
(ún. elő
előfeszí
feszítést vagy preprepolarizá
polarizáció
ciót)
Erő
Erősítőt is igé
igényel (pre(pre-amp,
elő
előerő
erősítő).
Hangstú
Hangstúdió
dióban inká
inkább ilyeneket
haszná
használunk, mé
mérésre pedig
mindig.

Az átviteli fü
függvé
ggvény az érzé
rzékenysé
kenység frekvenciamenete.
Az érzé
rzékenysé
kenység adja meg, hogy egy mikrofon adott
hangnyomá
hangnyomásra (a membrá
membránjá
nján) mekkora kimenő
kimenő
feszü
feszültsé
ltséggel vá
válaszol.
Miné
Minél nagyobb ez az érté
rték, anná
annál jobb a mikrofon.
Miné
Minél nagyobb a membrá
membrán felü
felülete, anná
annál nagyobb az
érzé
rzékenysé
kenység, hiszen tö
több hanghullá
hanghullámot tud „befogni”
befogni”,
de egyben jobban zavarja is a hangteret.
Az irá
iránykarakterisztika a legfontosabb paramé
paraméter, az
átviteli fü
függvé
ggvény té
térbeli vá
változá
ltozást írja le: kü
különbö
nböző
irá
irányokbó
nyokból milyen a vé
vétel erő
erőssé
ssége (mint egy
antenná
antennánál). Általá
ltalában szintfelü
szintfelületekkel ábrá
brázoljuk, ahol
az azonos vé
vételi pontokat kö
kötjü
tjük össze, hasonló
hasonlóan a
térké
rképeken, ahol az azonos magassá
magasságú pontokat kö
kötjü
tjük
össze.

A dinamikus mikrofonok kevé
kevésbé
sbé jó minő
minőségűek,
mint a kondenzá
kondenzátor mikrofonok.
A dinamikus hangszó
hangszóró inverze: a hangnyomá
hangnyomás
által megmozgatott membrá
membránhoz csatlakozott
lengő
lengőcsé
cséve az állandó
llandómágneskö
gneskör ré
részeké
szeként
mozgá
mozgásba jö
jön a lé
légré
grésben. Ennek hatá
hatására
feszü
feszültsé
ltség induká
indukálódik benne, a
membrá
membránmozgá
nmozgással ará
arányosan.
Olcsó
Olcsók és tá
tápfeszü
pfeszültsé
ltséget sem igé
igényelnek.
Hangosí
Hangosítási cé
célra mé
még megfelelő
megfelelő, de
stú
stúdió
diófelvé
felvételre má
már kevé
kevésbé
sbé, mé
mérési cé
célokra
pedig egyá
egyáltalá
ltalán nem.

Hangszórók
A dinamikus hangszó
hangszóró
Az állandó
llandó mágneses má
mágneskö
gneskör
légré
grésében talá
található
lható a lengő
lengőcsé
cséve,
ami a membrá
membránhoz csatlakozik. Ez
tengelyirá
tengelyirányú
nyúan mozog. A
mágneskö
gneskörhö
rhöz rö
rögzí
gzített kosá
kosár tartja a
rimet. A kivezeté
kivezetéseken a tekercsbe
áramot bocsá
bocsátunk. Tengelyirá
Tengelyirányú
nyú erő
erő
keletkezik. Az erő
erő mozgá
mozgásba hozza a
membrá
membránt és ezá
ezáltal hanghullá
hanghullámokat
kelt.
 Kisebb minő
minőségi igé
igényekre (AM rá
rádió
dió)
elegendő
elegendő egy hangszó
hangszóró. A teljes
hangfrekvenciá
á
s
sá
á
vot
tö
ö
bb
k
é
t
vagy
hangfrekvenci s
t
három - különbö
nböző frekvenciasá
frekvenciasávra
tervezett hangszó
hangszóróval lehet
lesugá
lesugározni.















A legnagyobb problé
probléma a hatá
hatásfoka:
η = P akusztikai/Pelektromos ≅ 1...2%
Ez nagyon alacsony, a befektetett villamos teljesí
teljesítmé
tmény
alig 11-2%2%-a alakul akusztikus teljesí
teljesítmé
tménnyé
nnyé!
A hangszó
hangszóróknak megadott üzemi paramé
paramétere a
„maximá
maximális megengedett villamos teljesí
teljesítmé
tmény”
ny”, amit
feltü
feltüntetnek. Ez mondja meg, hogy mekkora villamos
teljesí
teljesítmé
tmény kapcsolható
kapcsolható a kapcsaira ané
anélkü
lkül, hogy az
tönkremenne. Egy 100 Wattos hangszó
hangszóróból akkor jö
jön ki
1 W hangteljesí
hangteljesítmé
tmény, ha való
valóban rá
ráadunk 100 Wattot a
kapcsaira.
A hasznos akusztikai teljesí
teljesítmé
tmény a való
valós vesztesé
veszteségi
mechanikai ellená
ellenállá
lláson vehető
vehető le, ez a sugá
sugárzá
rzási
impedancia.
Pakusztikai hasznos = ?

A kó
kónusznusz-sugá
sugárzó
rzók általá
ltalában kis teljesí
teljesítmé
tménnyel
dolgoznak, ezé
ezért gyakran a mé
mélysugá
lysugárzó
rzókbó
kból
kettő
kettőt is beleraknak a dobozba a teljesí
teljesítmé
tmény
növelé
veléséhez.
A magas frekvenciá
frekvenciákhoz dó
dóm-sugá
sugárzó
rzókat
(kalotta) haszná
használnak, jellemző
jellemzően fé
fémbő
mből ké
készü
szült,
merev felfü
felfüggeszté
ggesztésű, szemmel nem lá
látható
tható
módon rezgő
rezgő membrá
membránt alkalmaznak.
Közepes frekvenciá
frekvenciákhoz?

Paraméterek








A terhelhető
terhelhetőség adja meg Wattban a kapcsokra adható
adható maximá
maximális villamos
teljesí
teljesítmé
tményt.
Az átviteli tartomá
tartomány a fenti megismert átviteli fü
függvé
ggvény -3 dBdB-es pontjai
között értelmezett. A dinamikus hangszó
hangszóró alapjá
alapjában felü
felüláteresztő
teresztő-jellegű
jellegű,
és csak az alsó
alsó törésponti frekvenciá
frekvenciát adjuk meg.
A névleges impedancia: az 1 kHzkHz-en mutatott impedancia abszolú
abszolút
érté
rtékének 4, 6, 8, 16 Ω–ra kerekí
kerekített érté
rtéke.
Az impedancia az erő
erősítővel összhangban kell legyen. Abbó
Abból nem szá
származik
problé
probléma, ha a hangszó
hangszóró impedanciá
impedanciája nagyobb az erő
erősítő által
igé
igényelthez ké
képest, pusztá
pusztán a hangerő
hangerőszabá
szabályzó
lyzót kell feljebb tekerni
ugyanakkor a hangerő
hangerőssé
sséghez. Fordí
Fordított esetben azonban veszé
veszélyeztetjü
lyeztetjük
az eszkö
eszközöket, hiszen a hangszó
hangszóróra kö
könnyen tú
túlfeszü
lfeszültsé
ltség juthat, ha
ellená
ellenállá
llása kisebb az elő
előírtná
rtnál.
A hangszó
hangszórók, mivel korlá
korlátozott tartomá
tartományban sugá
sugároznak, nem alkalmasak
a teljes 20 HzHz-20 kHzkHz-es tartomá
tartomány lesugá
lesugárzá
rzására. A tö
többutas
hangsugá
hangsugárzó
rzók ezé
ezért rendszerint ké
két vagy há
három hangszó
hangszórót tartalmaznak,
esetleg reflexnyí
reflexnyílással. A hangsá
hangsávot általá
ltalában egyszerű
egyszerű, passzí
passzív elemekbő
elemekből
álló
lló analó
analóg vá
váltó
ltószű
szűrővel vá
választjá
lasztják szé
szét, és vezetik rá
rá az egyes „utakra”
utakra”.



A magas frekvenciá
frekvenciák lesugá
lesugárzá
rzása nem problé
probléma, kö
könnyedé
nnyedén tudunk
5050-100 kHz magassá
magasságban sugá
sugárzó
rzó eszkö
eszközt gyá
gyártani.
– De kell ez? Halljuk?
– A 20kHz feletti felhangok levá
levágása okozhat visszahatá
visszahatást a hallható
hallható
tartomá
tartományra (?)








A mé
mélyekné
lyeknél a helyzet sokkal nehezebb (mé
(mélynyomó
lynyomó), nagy mé
méret,
hatalmas dobozok, nagy felü
felületű
letű membrá
membrán és tö
több reflexnyí
reflexnyílás is
talá
található
lható rajtuk.
Tipikus alsó
alsó hatá
határfrekvenciá
rfrekvenciájuk 8080-120 Hz kö
környé
rnyékén van, az 50 HzHzet is lesugá
lesugározni ké
képesek má
már a drá
drágább kategó
kategóriá
riába tartoznak.
A szubjektí
szubjektív hangzá
hangzásérzetet azonban drá
drámaian javí
javítja. (Rezgé
(Rezgések
érzé
rzékelé
kelése).
Dobozba vagy „végtelen falba”
falba” építés az akusztikai rö
rövidzá
vidzár ellen.
Nagyon gondos tervezé
tervezést igé
igényel a hangszó
hangszórók megvá
megválasztá
lasztása,
elhelyezé
elhelyezése, a doboz és a reflexnyí
reflexnyílás kialakí
kialakítása!
– Reflexnyí
Reflexnyílás, ún. HelmholtzHelmholtz-rezoná
rezonátor.

Helmholtz-rezonátor









A Holmholtz-rezonátor olyan
akusztikus rezgőkör, amely egy
csőből és egy üregből áll,
gyakorlatilag az LC-kör
akusztikus megfelelője.
Fontos tulajdonsága, hogy a
rezonancia frekvenciájánál
hangelnyelő szerepe van, a
bejutó hangok nem jönnek ki.
„Fütyülős barack”
A rezonátor hangolása a
geometriai méretekkel
történik.
A rezonancia frekvenciát a
Thomson-képlet analógiájára
állítjuk elő:

ω0 =

1
=
ma C a

1

ρ 0 l l 2 A2
A1 κP0

Akusztikai hálózatok



Elektro-mechanikai-akusztikai „világ”
A világok átjárhatók:
– Tekercs-kondenzátor-ellenállás
– Tömeg-rugó-ellenállás
– Cső-üreg-ellenállás



Számítások?
– Cső: mindkét végén nyitott cső (együttmozgó
légdugó)
– Üreg: egyik végén zárt üreg (rugó)
– Ellenállás pld. szövet a hangszóró előtt.

A mikrofonok membránja
különösen érzékeny, arra
csavaros fémháló-fedelet
szerelünk.
 Elsődleges szerepe mechanikai
védelem, másodlagos akusztikai.
 A fedélen lévő lyukak és
„akadályok” a méretektől
függően tömegként, akusztikus
ellenállásként viselkednek, a
legfontosabb a membrán és a
fedél között keletkezett üreg.
 Eredőben a felső
határfrekvenciát feljebb tolja,
javítja az átvitelt. Kis
frekvenciákon kiemelést a
mágneskör megfúrásával
érhetünk el, amely
mélyfrekvenciás (akusztikus)
rezgőkört fog létrehozni a
tömeggel.


Exponenciális tölcsérsugárzó







A hatá
hatásfok nö
növelé
velésének egyszerű
egyszerű módja, ha a hangszó
hangszóró
elé
elé exponenciá
exponenciálisan tá
táguló
guló szá
szájnyí
jnyílású tölcsé
lcsért helyezü
helyezünk.
A tö
tölcsé
lcséres hangszó
hangszóró dinamikus, csak a membrá
membrán nem
önmagá
nmagában sugá
sugároz, hanem egy szá
szájnyí
jnyíláson keresztü
keresztül.
Pld. megafonok és a sziré
szirénák, irá
irányí
nyítottabb és nagyobb
hatá
hatásfokú
sfokú sugá
sugárzá
rzást tesznek lehető
lehetővé.
Az elé
elért hatá
hatásfok 25% kö
körüli. (A torok és a szá
szájnyí
jnyílás
felü
felületé
letének né
négyzeté
gyzetének ará
arányá
nyában nő
nő)
Ezeknek az eszkö
eszközöknek a cé
célja nem a jó
jó hangminő
hangminőség.
Az átviteli sá
sáv megsí
megsínyli ezt a trü
trükkö
kköt, a tö
tölcsé
lcsér hatá
hatására
keskenyebb sá
sávú sáváteresztő
teresztő jellegű
jellegűvé válik. Ezé
Ezért
nehé
nehéz érteni a megafonban kiabá
kiabáló ember hangjá
hangját.

Hangszórók beépítése





A dinamikus hangszó
hangszórót dobozba építjü
tjük, amivel
erő
erősen befolyá
befolyásoljuk annak átviteli fü
függvé
ggvényé
nyét.
A doboz feladata kettő
kettős: egyré
egyrészt mechanikai
tartó
tartószerkezet, má
másré
srészt elszigeteli a membrá
membrán
két oldalá
oldalát egymá
egymástó
stól. (Akusztikus rö
rövidzá
vidzár)
Szoká
Szokás mé
még a mé
mélyfrekvenciá
lyfrekvenciás átvitel
növelé
velésének érdeké
rdekében reflexnyí
reflexnyílást nyitni a
dobozra.
A fejhallgató
fejhallgatók speciá
speciális, csak a fü
fülre korlá
korlátozó
tozódó
hangteret állí
llítanak elő
elő.

Műfejes technika

Fejhallgatók


Két tí
típus:

– ritká
ritkábban haszná
használatos, nem stú
stúdió
diótechnikai má
mágneses fejhallgató
fejhallgató,
– a hangá
hangátvitelhez alkalmasabb, jobb minő
minőségű dinamikus.

Utó
Utóbbi kis mé
méretű
retű dinamikus hangszó
hangszórót tartalmaz.
A má
mágneses fejhallgató
fejhallgató átviteli sá
sávja keskeny, ilyen van a
telefonkagyló
telefonkagylókban.
 Átvitel? A halló
hallójárat „kapacití
kapacitív rugó”
rugó” : ideá
ideális átvitel a
mélyfrekvenciá
lyfrekvenciák felé
felé. Rá
Rá kell nyomni a fejre! Az átviteli fü
függvé
ggvény
tartalmazza a halló
hallójáratot és a lezá
lezáró üreget is.
 Mérés?



–
–
–
–

Műfülüreg, mű
műfej
Individuá
Individuálisan?
SupraSupra-aurá
aurális vagy kismé
kisméretű
retű fülbelbe-illeszthető
illeszthető, bassbass-boost?
Speciá
Speciális: a kü
külsejé
lsején mikrofon (a kü
külső
lső hangté
hangtér bent is hallható
hallható)
 Vakok
 Active Noise Control

Dinamikus
mikrofon
akusztikus
kompenzálása

 Virtuális

valóság szimulációja

– Individuális?
– Fejhallgató mérése és kiegyenlítése
 Mérőeszköz

– Fejhallgatóhoz
– Az emberi fül átviteli függvényeihez
– Binaurális hangfelvételhez (?)
– Szájszimulátor
 BME

AKL forgóasztalos rendszer

Rögzítők
A

stú
stúdió
diótechnika legfontosabb ré
része a
hang (é
(és a ké
kép) megfelelő
megfelelő minő
minőségben
törté
rténő rögzí
gzítése. Az ehhez szü
szüksé
kséges
felvevő
felvevő berendezé
berendezéseket rö
rögzí
gzítőknek
hívjuk.
 Léteznek má
mágnesszalagos analó
analóg és
digitá
digitális, merevlemez alapú
alapú vagy
memó
memóriaká
riakártyá
rtyás, illetve optikai elven
rögzí
gzítő lézerlemezes rendszerek.

Korai analó
analóg má
mágnesszalagos
rögzí
gzítés

Egy kis hangrögzítés történelem
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MÁGNESES RÖGZÍTŐK
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DIGITÁLIS
SOKCSATORNÁS
MÁGNES LÉZERFÉNY

FÉLVEZETŐK

LÉZERL.

LEMEZ
DVD

CD

RAM:1>500M>1000GB>

A fej-szalag kapcsolat

Mágnesszalagos rögzítés


A fizikai elvet az alá
alábbi eredő
eredő
mágnesezé
gnesezési (indukció
(indukciós) egyenlet írja
le:
B = µ0(H+M).



A H a má
mágnesező
gnesező térerő
rerőssé
sség, az M a
mágnesezettsé
gnesezettség, azaz ami megmarad
a szalag má
mágnesré
gnesrétegé
tegében, miutá
miután az
belekerü
belekerült a HH-térbe.
Az MM-függvé
ggvény a HH-térerő
rerőssé
sségtő
gtől fü
függ,
és ha ábrá
brázoljuk az MM-H sí
síkon, akkor
az ismert hiszteré
hiszterézis gö
görbe első
első
szakaszá
szakaszát kapjuk. Ez az M=f(H)
függvé
ggvény az ún. remanencia függvé
ggvény.





Törlé
rlés: nagyfrekvenciá
nagyfrekvenciás telí
telítésbesbevezé
vezérlé
rlés; de a torzí
torzítások miatt a
felvé
felvételhez is hozzá
hozzáadjuk.






M

Első mágnesezési görbe

Remanencia
görbe

H



Tükörfelületnek nevezzük (jele S)
azt a felületet, ahol a magnófej a
szalaggal érintkezik.
A törlőfej viszonylag nagy
munkalégrésű (0,22 mm), vasból
készült fej. A tekercsek rajta kis
menetszámúak, nagy áramúak.
Ugyanez igaz a felvevő fejekre is,
bár a munkalégrés kisebb (10
mikron körüli) és létezik egy hátsó
légérés is (kb. 0,1 mm). A
tekercsek a külső zavaró terek
ellen nyújtanak védelmet.
A lejátszó fejeken nincs hátsó
légrés, a munkalégrés 1 mikron
körüli. Tekercsei nagy
menetszámúak és kis áramúak.
Olcsóbb eszközökben a felvevő és
lejátszó fej egybe van építve.

S : tükörfelület
s : első (munka) légrés
mágnesszalag
tekercs(ek)
mágnes mag

ll : hátsó légrés

A tárolás elve

Lejátszás problémai


A lejátszófej mérete nem végtelen
nagy, így a kapcsolódás a szalaggal
sem lehet végtelen nagy felületű
(S≠∞). Nagyfrekvenciás határolás.



A valóságban a rés felett nem nulla a
távolság a mágnesrétegig és a
mágnesréteg sem végtelen vastag.
Nagyfrekvenciás határolás.



Felülátersztő jelleg: a frekvenciától
függően, a nagyhullámhosszú
(mélyfrekvenciás) erővonalak egy
része megkerüli a nem végtelen
nagyságú lejátszófejet. Ezek a fejen
kívül záródnak és nem kerülnek
kiolvasásra.














Digitá
Digitális korszak – átmenet?
Ál-videó
videó rendszerek: videó
videómagnó
magnót és
szalagot haszná
használtak hangrö
hangrögzí
gzítésre,
digitá
digitális formá
formában.
Az első
első A/DA/D-átalakí
talakítós processzor a
SONY PCM processzor volt, az
akkoriban elé
elérhető
rhető 44100 HzHz-es
mintavé
mintavételi frekvenciá
frekvenciával és 16 bites
felbontá
felbontással.
Az álló
llófejes magnó
magnók kora hamar
leá
leáldozott, a sá
sávszé
vszélessé
lesség-igé
igény
miatt.
A forgó
forgófejes rendszerekben a
magnó
magnófej „ellenforog”
ellenforog” a szalag
haladá
haladási irá
irányá
nyának, ezzel nö
növelve a
kettő
kettőjük kö
közötti relatí
relatív sebessé
sebességet.
Az RR-DAT a digitá
digitális má
mágneses
rögzí
gzítés stú
stúdió
dióban is elfogadott
vesztesé
veszteségmentes, CDCD-minő
minőségű
írható
rható/tö
/törölhető
lhető formá
formátuma.









Harmadik alkalom vége

Önlemágneseződés: a
rétegvastagsághoz képest kis
hullámhosszú erővonalak nem lépnek
ki (lusták). Így a fej ezt nem tudja
kiolvasni.

S

}φ
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A mai világ a stúdióban szinte teljesen digitális és „nem
lineáris”.
A felvételkészítés és lejátszás nem soros (lineáris)
hozzáférésű, hanem párhuzamos.
Nem kell a szalagot csévélni, hanem a merevlemezen
tetszőlegesen, gyorsan lehet ugrani, ami növeli a munka
gyorsaságát.
A mai kor lehetővé teszi a hangfeldolgozáshoz szükséges
háttérkapacitás és számolási igény otthoni elérését is,
így ez már nem akadály.
A végleges tárolás azonban optikai lemezeken vagy
memóriakártyákon történik.

Digitális rögzítés



φ

λ /2

A korá
korábbi elvek igazak analó
analóg és digitá
digitális rö
rögzí
gzítésre is.
A hibá
hibák má
máské
sképp jelentkeznek, hiszen digitá
digitális
rögzí
gzítéskor csak az a cé
cél, hogy kiolvasá
kiolvasáskor a bitek
helyesen legyenek dekó
dekódolva. Az idő
időfüggvé
ggvény torzulá
torzulásai
mindaddig nem lé
lényegesek, amí
amíg ezt hibamentesen
megtehetjü
megtehetjük (nem elvá
elvárás az alakhű
alakhűség). Az általá
ltalános
blokkvá
blokkvázlat az alá
alábbi:

r1

Hibák és javítás





Egyszeri bithibák: véletlenül helyezkednek el,
ellene pld. Reed-Solomon (RS) kód véd.
„Börsztös” hibacsomó, ami ellen keresztátszövés
(interleaving) szükséges az RS elé. Más Cd-n,
más a szalagos magnókon és más kisugárzott
jelek esetén!
Ha nem lehet kijavítani: némítás vagy
interpoláció (csak kép és hang esetén).

Hibajavítás szalagos esetben
A hibajavítás itt is, ahogy az
összes digitális szalagos
felvevőnél a páros-páratlan
minták és a jobb-bal csatorna
szétválogatásán alapul.
 Ez valósítja meg az
interleaving-et, a burstös hibák
elleni védelmet, mely az RSkódoló után jön.
 Így létrejönnek bal-páros, balpáratlan, jobb-páros és jobbpáratlan minták. Ha ezeket
ügyesen „szórjuk szét”, akkor
hatékony lesz az interpoláció a
rendszerben.


MiniDisc (MOD)

Digitá
Digitális má
mágneslemezes rö
rögzí
gzítés
 Két

alapvető
alapvető fajtá
fajtája van: a
vesztesé
veszteségmentes, hardhard-disk alapú
alapú
professzioná
professzionális felhaszná
felhasználás, illetve az
általá
ltalában vesztesé
veszteséges adattö
adattömörítést
alkalmazó
alkalmazó konzumelektronikai.
 Az elő
előbbivel a sokcsatorná
sokcsatornás
stú
stúdió
diómegoldá
megoldás és az otthoni (CD
grabbelé
grabbelés)
 Utó
Utóbbi: MiniDisk (MOD)

Analó
Analóg és digitá
digitális soksá
soksávos
rögzí
gzítés
Kezdetben a sztereó
sztereó felvé
felvételeket ké
két mikrofonnal ké
készí
szítetté
tették.
A tö
többcsatorná
bbcsatornás rö
rögzí
gzítés azt jelenti, hogy annyi csatorná
csatornánk van,
ahá
ahány mikrofonunk. Ez tipikusan 4, 8, 16, 24, 48 stb.
csatornaszá
csatornaszámok szoktak lenni.
 A szalagosokat lineá
lineáris editoroknak is nevezzü
nevezzük, hiszen a hozzá
hozzáférés
az adatokhoz, a csatorná
csatornák egyes ré
részeihez soros mó
módon tö
törté
rténik:
oda kell csé
csévélni a szalagot. Ez nagyon sok idő
időbe telik és pontos
idő
időkód szinkronizá
szinkronizáció
ciót igé
igényel. Lineá
Lineáris editor tehá
tehát lehet analó
analóg és
digitá
digitális is, de mindenké
mindenképpen szalagos. A nem lineá
lineáris editorok enné
ennél
jobbak, ez a szinonimá
szinonimája a hardhard-disk alapú
alapú merevlemezes
rögzí
gzítőknek. A PC otthon is ilyen eszkö
eszköz.
 Az ilyen felvevő
felvevőknek (szalagos esetben) annyi lejá
lejátszó
tszó, felvevő
felvevő és
törlő
rlőfeje van, ahá
ahány csatorná
csatornán dolgozik. A hozzá
hozzá tartozó
tartozó szalag is
lényegesen vastagabb a megszokottná
megszokottnál, mert pá
párhuzamosan tö
több
csatorna fut.











MiniDisc nem professzioná
professzionális eszkö
eszköz, a stú
stúdió
diókhoz alkalmatlan
(ellenté
(ellentétben az RR-DATDAT-al), mert vesztesé
veszteséges adattö
adattömörítést
alkalmaz.
MP3MP3-szerű
szerű, itt ATRACATRAC-nak hí
hívjá
vják az eljá
eljárást.
Célja volt: hordozható
hordozható (MiniDisc walkman) és kö
könnyen
felhaszná
felhasználható
lható írható
rható/tö
/törölhető
lhető eszkö
eszközt adjon a felhaszná
felhasználók kezé
kezébe.
Nem professzioná
professzionális és nem is életké
letképes (nem kompatibilis, drá
drága).
Alternatí
Alternatíva: MP3 (CD(CD-n vagy memó
memóriá
rián).
MOD a MagentoMagento-OpticalOptical-Disc rö
rövidí
vidítése, magyarul a má
mágnesesgnesesoptikai lemezé
lemezé. Az ilyen lemezek tulajdonsá
tulajdonsága, hogy a rö
rögzí
gzítés a
lemezen má
mágneses elven tö
törté
rténik (domé
(doménekben), de a kiolvasá
kiolvasás
optikai utó
utón, lé
lézerrel tö
törté
rténik. A lé
lézer a beí
beírás sorá
során is ré
részt vesz a
folyamatban. A MOD lemezt tehá
tehát úgy ké
képzeljü
pzeljük el, mint egy kis
floppy lemezt, amit lé
lézerrel olvassunk ki.



Fostex 8 csatornás merevlemezes rögzítő,
1.3GB SCSI HDD-vel











A sztereó
sztereó hangké
hangkép nem a felvé
felvétel sorá
során áll elő
elő, hanem a
hangmé
hangmérnö
rnök keveri ki a keverő
keverőasztalná
asztalnál a felvett csatorná
csatornákbó
kból.
A nagy elő
előnye a dolognak, hogy nem kell egyszerre zené
zenélni
(rá
(rájátszá
tszás).
Különösen az énekes szokott tö
többszö
bbször pró
próbálkozni, és aká
akár tucatszor
is felé
felénekli ugyanazt a szá
számot, majd kivá
kiválogatjá
logatják belő
belőlük a
legjobban sikerü
sikerült ré
részeket.
Az utó
utólagos korrekció
korrekciós lehető
lehetőségek is szé
szélesebbek: nem kell az
egé
egész felvé
felvételt, elé
elég az adott sá
sávokat vá
változtatni, vá
vágni, erő
erősíteni,
sebessé
sebességet vá
változtatni, effektekkel dú
dúsítani.
Van undo!
A csatornaszá
csatornaszámmal együ
együtt a szalag szé
szélessé
lessége is nö
növekedett (4
sávhoz 1 collos szalag, 24 sá
sávhoz má
már 2 collos kellett).
Manapsá
Manapság merevlemezesek vannak.

Lézerlemez rendszerek
 Harmadik

alkalom vé
vége
 Házi feladatok?
– Emlő
Emlősök, majmok egyé
egyéb állatok hallá
hallása,
hallá
halláskü
sküszö
szöbe, frekvenciá
frekvenciája
– Gyerekek té
térhallá
rhallása vakon
– Tengerimalac teszt?
– Fülkagyló
lkagyló „leragasztá
leragasztása”
sa”, gyurmá
gyurmával kitö
kitölté
ltése,
úszó
szósapka haszná
használata té
térhallá
rhalláshoz?

Védőréteg

Kiolvasás elve

0.11 µm Forgásirány

2 µm
2 µm

Aluminium bevonat
1.7/1.0 µm

CD/DVD µm

0.833/0.4 ~ 3.056/2.13 µm

0.5/0.3 µm
1.6/0.74 µm

Forgásirány
Lézer folt

 Hullá
Hulláminterferencia
A

Hordozó

Lézersugár

Pit

Optikai (lé
(lézeres)
beí
beírás és kiolvasá
kiolvasás
 CD és a DVD az
alaprendszer


pitpit-ek a landland-ekné
eknél lambda/4lambda/4-el
mélyebbek, így a visszavert hullá
hullámot
hozzá
hozzáadva a kiadotthoz vagy erő
erősítés vagy
kioltá
kioltás lesz.
 Az egé
egész felü
felület visszaverő
visszaverő, és a
púposodá
posodást kell lé
létrehozni.

CD
 Három

folt: segé
segédfoltok a sá
sávkö
vköveté
vetéshez,
autofó
autofókusz.
 NRZI beí
beírás: 11-es bit a pit és a land
hatá
á
r
á
n,
0s
bit
a mé
hat
0
mélyedé
lyedésben és a tető
tetőn.
 1,4Mbps nettó
nettó helyett hibajaví
hibajavítással,
redundanciá
redundanciával 4,3Mbps4,3Mbps-re nő
nő.
 Hiba ellen: ReedReed-Solomon kó
kód és
keresztá
keresztátszö
tszövés. (Szalagos esetben és
digitá
digitális rá
rádió
diózásban is van.)

Hiba esetén
 Kép

és hang eseté
esetén: interpolá
interpoláció
ció

– Lineá
Lineáris (á
(átlagké
tlagképzé
pzés)
– Betartjuk a ShannonShannon-tételt!
– Nagyfrekvenciá
Nagyfrekvenciás informá
információ
ció veszik el általa.
 Adat

eseté
esetén nem lehet: CDCD-ROMROM-nél
járulé
rulékos hibajaví
hibajavítás (640 MB csak a
hasznos hely).
 Megé
Megéri a redundancia! Jó
Jól haszná
használható
lható a
CD a bakelithez ké
képest.

DVD
A DVD rö
rövidí
vidítés: Digital Versatile Disc (sokoldalú
(sokoldalú lemez),
vagy az újabb a Digital Video Disc.
 A cé
cél az volt, hogy
- megtartsá
megtartsák a CDCD-nél megszokott 12 cm átmé
tmérőjű lemezt.
- A DVD lejá
lejátszó
tszók kompatibilisek legyenek „lefelé”
lefelé”,, azaz ké
képesek
legyenek lejá
lejátszani a CDCD-ket (gyá
(gyárit és írottat), valamint a VCD
(Video CD) lemezeket is.
- Ráférjen legalá
legalább egy film, extra szolgá
szolgáltatá
ltatásokkal, melyek a
videó
videón nem lehetsé
lehetségesek (pld. tö
több nyelvű
nyelvű hang, feliratok, kö
közvetlen
jelenetvá
jelenetválasztá
lasztás, extrá
extrák stb.)
- Régió
ó
k
ó
dolt
legyen
é
s
má
á
solá
á
své
é
dett.
gi
m sol sv
 A problé
probléma megoldá
megoldás kettő
kettős volt: egyré
egyrészt a lemez technoló
technológiailag
lett fejlettebb: sű
sűrűbbek és vé
vékonyabbak a pitek, így eleve tö
több adat
kerü
kerülhet egy oldalra. Tová
Továbbá
bbá, ké
két ré
réteget hoztak lé
létre, amely ismé
ismét
megduplá
megduplázta egy oldal adatmennyisé
adatmennyiségét.






A ké
kétré
trétegű
tegű lemezek „felső
felső” rétege fé
féligá
ligáteresztő
teresztő
jellegű
jellegű, így arra a lé
lézer nem csak rá
ráfókuszá
kuszálni
tud, hanem át is haladni. A kiolvasá
kiolvasás elve
pontosan ugyanaz, mint a CDCD-nél, csak itt
pontosabb fó
fókusz és sá
sávkö
vköveté
vetés szü
szüksé
kséges.
Lehető
Lehetőség van tová
továbbá
bbá két oldalas/ké
oldalas/két ré
rétegű
tegű
lemezek gyá
gyártá
rtására is, azonban utó
utóbbi nem
terjedt el. Ennek oka, hogy technoló
technológiailag
egyszerű
egyszerűbb és olcsó
olcsóbb ké
két darab egyoldalas
lemezt elké
elkészí
szíteni, és „látvá
tványosabb”
nyosabb” is.

Tömörítés (MPEG)







5 GB sem elé
elég a tö
tömörítetlen adatok rö
rögzí
gzítésére. Ne feledjü
feledjük, hogy a szí
színes
kép sebessé
sebessége 8080-200 Mbps, a sztereó
sztereó hangé
hangé újabb 1,4 és ekkor mé
még nincs
semmifé
semmiféle hibajaví
hibajavító kódolá
dolás!
A megoldá
megoldás aztá
aztán az MPEG 1 és 2 ké
kép- és hangtö
hangtömörítési eljá
eljárás.
A tö
többletszolgá
bbletszolgáltatá
ltatások: interaktí
interaktív, animá
animált (mozgó
(mozgó) menü
menük, amelyeket a
távkapcsoló
vkapcsolón át érhetü
rhetünk el, összesen 8 kü
különbö
nböző hangsá
hangsáv (nyelv) és 32
felirat helyezhető
helyezhető el a szabvá
szabvány szerint, melyek bá
bármelyike lehet
többcsatorná
bbcsatornás tö
tömörített (Dolby Digital, dts) vagy lin. PCM. Vá
Változó
ltozó
képará
parányok (4:3, 16:9, anamorf szé
szélesvá
lesvásznú
sznú), gyermekzá
gyermekzár, koncertekné
koncerteknél
különbö
nböző kameraá
kameraállá
llások, karaoke opció
opció és kivá
kiváló képminő
pminőség tartozik a
lehető
lehetőségek kö
közé.
Az MPEGMPEG-2 egy kifinomult tö
tömörítési technoló
technológia, amelyet a Motion Pictures
Expert Group (Mozgó
(Mozgókép Szaké
Szakértő
rtők Csoportja) fejlesztett ki. Szá
Számos
algoritmust tartalmaz, amelyek a videoké
videoképeket ismé
ismétlő
tlődés és redundancia
szempontjá
szempontjából vizsgá
vizsgáljá
lják. Ezzel lehető
lehetővé válik a lejá
lejátszá
tszáshoz szü
szüksé
kséges
adatok nagysá
nagyságrendekkel tö
törté
rténő csö
csökkenté
kkentése. Minden DVD lejá
lejátszó
tszó
belsejé
belsejében talá
található
lható egy MPEGMPEG-2 dekó
dekóder chip, amely a film kitö
kitömörítéséről
gondoskodik a lejá
lejátszá
tszás sorá
során.

A CD rendszer fejlesztése
 Három

paramé
paraméter: csatorná
csatornák szá
száma, bitek
és a mintavé
mintavételi frekvencia (?)
 HDCD: 20 bites, de a normá
normál lejá
lejátszó
tszó az
idő
ő
5
10%ban
csak
15
bites
cseré
id
10%
cserébe.
 2.0 helyett 5.1
 44,1 és 48 kHz helyett tú
túlmintavé
lmintavételezé
telezés
 16 bit helyett 24 bit
 96/2496/24-es rendszerek.

Előnyök
 Dinamika

16 bit x 6 dB=96 dB, teljes
kivezé
kivezérlé
rlés mellett, de átlagban csak 1010-11
bit = 6060-70 dB.
24 bit x 6 dB = 144 dB! (jobb a hallá
hallásná
snál)
 Túlmintavé
lmintavételezé
telezéskor
– Szű
Szűrők meredeksé
meredeksége csö
csökken (fá
(fázis jobb!)
– Kvantá
Kvantálási zaj is javul (+6dB ké
kétszerezé
tszerezéskor)
– Át lehet vinni 5050-100 kHzkHz-ig is a felhangokat.

BD vs. DVD

A BD lemezek maximális tudása 1920*1080 (1080p!) pixel a képszabványban,
mely a HDTV-t is felülmúlja, csak megfelelő megjelenítő és HDMI 1.3 kell
hozzá. A legújabb a HDMI 1.4 ami 3D átvitelhez is jó és kétirányú
kommunikációra („Audio return”).

Stúdióban
 Szá
Számítási

mű
műveletek miatt a bitszá
bitszámok
nőhetnek 2424-32 bitre is, amit vissza kell
butí
butítani: kvantá
kvantálási zaj nő
nő.
 Már ré
régóta 96/24 vagy ún. „1-bites”
bites” DSD
rendszerek vannak (utó
(utóbbit is le kell
butí
butítani PCM jellé
jellé).
 2x tú
túlmintavé
lmintavételezé
telezés ÉS -1 bit kvantá
kvantálás =
állandó
llandó minő
minőség. 64x esetben lehet
egybites (é
(és nem PCM) a jel!

HD hangformátumok

High definition audio














A DVD Video és Audio alapja a DVD ROM. Ugyanaz a
hordozó
hordozó, csak elté
eltérő mennyisé
mennyiségű és minő
minőségű hang ill.
képanyaggal.
DVDDVD-V: AC3 (Dolby Digital) 5.1 hangsá
hangsáv kerü
kerül a lemezre,
mely max. 448 kbit/s bitsebessé
bitsebességet engedé
engedélyez.
A DVD Audio eseté
esetén a hangsú
hangsúly a hangon van. A
szabvá
szabvány szerint lehető
lehetőség van hat csatorná
csatornán kihaszná
kihasználni
a 96 kHz/24 bit felbontá
felbontást az ún. Meridian Lossless
Packing (MLP) vesztesé
veszteségmentes tö
tömörítő eljá
eljárással,
hasonló
hasonlóan a WinZip elvé
elvéhez.
Tová
Továbbá
bbá lehető
lehetőség van egy sztereó
sztereó 24bit/192 kHzkHz-es
hang rö
rögzí
gzítésére is. Lehető
Lehetőség van az ún. "Scalable
Audio" megoldá
megoldásra, ahol a hat csatorna elté
eltérő
mintavé
mintavételi frekvenciá
frekvenciával dolgozik egy idő
időben.









Videoanyag is rö
rögzí
gzíthető
thető a korongra, de tekintettel a
nagy hangadatra, ez általá
ltalában rö
rövid és inká
inkább álló
llóképek
sorozata.
Lehető
Lehetőség a RealReal-timetime-text, amely vagy a lejá
lejátszó
tszó
kijelző
kijelzőjén vagy a monitoron (TV(TV-n) jelenik meg, pl. kotta
vagy dalszö
dalszöveg.
Az MPEG video itt legfeljebb egy videoklip hosszú
hosszúságú
lehet (esetleg Making of Video) és teljesen megfelel a
DVDDVD-Video szabvá
szabvány elő
előírásainak.
A DVD Audio player mindegyike lejá
lejátssza a DVD Video
formá
formátumú
tumú lemezeket is. A csak DVD Video lejá
lejátszó
tszók
nem tudjá
tudják a DVD Audio informá
információ
ciót lejá
lejátszani.

A DVD Audio nem vé
védett ré
régió
giókóddal.
A má
másolá
solásvé
svédelem első
első lépcső
pcsője a CSSCSS-2 (Copy
Scrambling System) illetve a SACDSACD-nél is ismert
vízjel. Ez egy el nem tá
távolí
volítható
tható "szá
"származá
rmazási
azonosí
azonosító", amely alapjá
alapján má
másolatok sokasá
sokasága
utá
után is visszakö
visszakövethető
vethető az eredet.
A ví
vízjel nem akadá
akadályozza meg a má
másolá
solást, de a
másolatot illegá
illegálisnak tű
tűntet(het)i fel. A cé
cél nem
a sajá
saját cé
célú másolá
solások megakadá
megakadályozá
lyozása,
hanem a nagyü
nagyüzemi hamisí
hamisítás.
DVD AUDIO READY kell legyen minden eszkö
eszköz!

SACD







A DSD felvé
felvételi eljá
eljárás (Direct Stream Digital) nagyon jó
jó
minő
minőségű felvé
felvételt eredmé
eredményez.
A rö
rögzí
gzítés kö
közvetlenü
zvetlenül a hangforrá
hangforrás utá
után tö
törté
rténik.
Itt az analó
analóg jelet 6464-szeres tú
túlmintavé
lmintavételezé
telezéssel 11-bites
digitá
digitális jellé
jellé alakí
alakítjá
tják, de a PCMPCM-el ellenté
ellentétben nem
hoznak lé
létre multibites szavakat.
A felvé
felvétel az eredeti 1 bites formá
formátumban áll elő
elő és
elé
eléggé
ggé érzé
rzéketlen az átviteli útra és a csatorná
csatornára.
A mintavevő
mintavevő-tartó
tartó negatí
negatív visszacsatolá
visszacsatolás útjá
tján dö
dönt a
kimeneti bitrő
bitről: ha egy mintavé
mintavételi idő
idő alatt a bemenő
bemenő jel
feszü
feszültsé
ltsége nagyobb, mint a negatí
negatív visszakapcsolá
visszakapcsolásban
érkező
rkező érté
rték (ami az elő
előző mintá
mintákbó
kból szá
származik), a
kimeneti bit 1 lesz. Ennek kö
következmé
vetkezménye lesz, hogy a
pozití
pozitív hullá
hullámforma 1, a negatí
negatív 0 bitet eredmé
eredményez, mí
míg
a zé
zérust az alterná
alternáló 101010…
101010…sorozat reprezentá
reprezentálja.










A dekó
dekódolá
doláshoz tehá
tehát elé
elég egy egyszerű
egyszerű alulá
aluláteresztő
teresztő
szű
szűrő.
A bitsebessé
bitsebesség 2 822 400 bps. A Super Bit Mapping Direct
lehető
lehetővé teszi ennek 16 bites kompatibilis PCMPCM-é
alakí
alakítását, a maximá
maximális jelminő
jelminőség megő
megőrzé
rzése mellett.
Könnyedé
nnyedén konvertá
konvertálható
lható egyszerű
egyszerű szorzá
szorzással és
osztá
osztással minden szokvá
szokványos PCM mintavé
mintavételi
frekvenciá
frekvenciára.
A DSD bitfolyambó
bitfolyamból (mivel 1 bites jelsorozat) az analó
analóg
jel "lá
"látható
thatóan" elő
előállí
llítható
tható, ellenben a PCM jellel, ahol a
digitá
digitális PCM jelbő
jelből az analó
analóg jel viselkedé
viselkedése nem
rekonstruá
rekonstruálható
lható.
PDM: pulzus sű
sűrűség modulá
moduláció
ció: a pillanatnyi
jelvá
jelváltozá
ltozással ará
arányos az 11-0-sorozat sű
sűrűségével.

DSD jelfolyam (PDM)
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A keverőasztal
A

keverő
keverőasztal csatornamoduljai azok,
amelyek kü
különbö
nböző feladatokat lá
látnak el a
hangkeveré
hangkeverés, mixelé
mixelés sorá
során.
 Ez lehet egyszerű
egyszerű hangerő
hangerőssé
sség-változtatá
ltoztatás
(szintszabá
(szintszabályzó
lyzók), lehet ún. irá
iránykeverő
nykeverő,
hangszí
hangszínszabá
nszabályzó
lyzó, sá
sávhatá
vhatároló
roló és szű
szűrő,
csú
csúcshatá
cshatároló
roló vagy limiter. De ide
tartoznak az effektek és a kivezé
kivezérlé
rlésmé
smérés
is.

Csatorna
kimenete
k

Kivezérlésmérők Lehallgató rendszer

. ..

. ..

D/A
Lehallgató
kapcsoló

Vonal bemenet
Keresztsínes
csoportképzés

vonal

Mikrofon
bemenet

A/D

Szabályozható
érzékenységű
előerősítő

mikrofon

Analóg
digitális
átalakító

Csatorna
szabályzók

...

Mono, sztereo
kvadro, térhangú
1, 2,4,5.1...
kimenet

Főcsatornák
főszabályzókkal
1.
2. Segédcsatorna
3.

bemenetre

Utasító csatorna
Bejátszó
csatorna
Bejátszó
csatorna
szabályzók

Bejátszó
csatorna
összegző



Szintszabályzó
Szintszabá
Szintszabályozá
lyozásnak nevezzü
nevezzük az egyes csatorná
csatornák
erő
erőssé
sségének (hangerejé
(hangerejének) beá
beállí
llítását.
Ez tipikusan potmé
potméterekkel tö
törté
rténik vagy grafikus
felü
felületen.
A legkorá
legkorábbi megoldá
megoldás az ellená
ellenállá
lláslá
slánc (ellená
(ellenállá
llás
létrahá
trahálózat) volt, amely diszkré
diszkrét érté
rtékeket tett lehető
lehetővé
egy csú
rintkező
ővel.
csúszóé
szóérintkez







A fejlettebb csúszóérintkezős megoldás már nem
ellenállásokat kapcsolt, hanem egy kristályos
szénrétegen csúszott. Ez folyamatos és pontos
szabályozást tett lehetővé.
A következő lépcső a fejlődésben a
feszültségvezérlet erősítők megjelenése volt.
Ezek a VCA-k (voltage controlled amplifier) DC
feszültséggel voltak vezérelhetők.
Érintkezők Kimeneti sín

Vezető csík (rövidzár)

VCA

Be
Kristályos
szénréteg

Be

+
-

Ki

Be

A finom szabályzás
tartománya



Legmodernebb fajtájuk már digitális vezérlésű és az állapottárolás
is megoldható. Egyes esetekben maga a potméter motorikusan
mozgatható, így a kimentett állapot későbbiekben motorikusan
automatikusan visszaállítható. Manapság a szabályozás számítással
történik, közvetlenül a mintákon (digitális osztás, szorzás).
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A/D

Szorzó





Proceszszor

Szabályzó szerv

Átviteli
fv

Digitális
ki

Egér

Képernyő

Átviteli
fv

Frekvencia






Átviteli
fv.


Frekvencia


Frekvencia II

Szabályzó szerv

A hangszí
hangszínszabá
nszabályzó
lyzó egyszerű
egyszerű első
elsőfokú
fokú szű
szűrő. Alulá
Aluláteresztő
teresztő vagy
felü
felüláteresztő
teresztő jellegű
jellegű.
A sávhatá
vhatároló
roló ugyanezt a cé
célt szolgá
szolgálja, tö
törésponti frekvenciá
frekvenciák, kiemelé
kiemelés
állí
llítható
tható (má
(másodfokú
sodfokú szű
szűrők).
A prezenszprezensz-szű
szűrő szinté
szintén má
másodfokú
sodfokú, cé
célja a beszé
beszélő egyé
egyéni jellegé
jellegének
kiemelé
kiemelése (prezensz = jelenlé
jelenlét). Ezek is sá
sávszű
vszűrők, de egy adott beszé
beszélő,
énekes felső
felső formá
formánsaira vannak hangolva, amelyek – láttuk a
magá
magánhangzó
nhangzók spektrumá
spektrumában – a beszé
beszélőre jellemző
jellemzőek.
Parametrikus szű
szűrő többfrekvenciá
bbfrekvenciás prezenszprezensz-szű
szűrő, a kü
különbsé
nbség csak
annyi, hogy nem szabá
szabályozhatjuk a sá
sávkö
vközépfrekvenciá
pfrekvenciát (nem
hangolhatjuk), hanem ké
kész szű
szűrőkészletbő
szletből vá
válogathatunk.
A digitá
digitálisan FIRFIR-szű
szűrőkkel megvaló
megvalósított grafikus szű
szűrők „mindent”
mindent” lehető
lehetővé
tesznek, tetsző
tetszőleges paramé
paramétert állí
llíthatunk. Figyelni azonban kell a
fázisviszonyokra, mert kö
könnyen lé
létrehozhatunk átlapoló
tlapolódó szű
szűrőket, ezé
ezért
az ilyenek kezelé
kezelése nem egyszerű
egyszerű. Lehető
Lehetőség van oktá
oktávsá
vsávos,
harmadoktá
harmadoktávsá
vsávos (tercsá
(tercsávos) szű
szűrésre is.

Kivezérlésmérők

Frekvencia

Frekvencia I

A durva szabályzás
tartománya

Hangszínszabályozás


Digitális
be

Ki

Ki

A legegyszerű
legegyszerűbb kivezé
kivezérlé
rlésmé
smérő a
VUVU-méter (Voltage Unit).
Gyakorlatilag a mutató
mutatós mű
műszert
nevezté
nevezték így, amely analó
analóg és
tisztá
tisztán elektrodinamikus elven
működik.
Az átlagolá
tlagolás a mutató
mutató mechanikai
tehetetlensé
tehetetlensége által való
valósul meg
(annak tö
tömegé
megét kell nö
növelni
nagyobb idő
időállandó
llandóhoz).
Az átlagolá
tlagolási idő
idő viszonylag nagy,
100100-200 ms nagysá
nagyságrendű
grendű, ezé
ezért
a nagy „beü
beütések”
sek”,
amplitú
amplitúdócsú
csúcsok nem lá
látszanak
(kiá
(kiátlagoló
tlagolódnak).
Kijelzé
Kijelzéskor az átlagos energia
tartomá
tartományá
nyában mozog a mű
műszer,
ahol az átlagolá
tlagolás ideje a fenti.
Manapság: LED-ekkel. Csúcs-szint
tartás?

Csörgővisszhang

Effektek


A legegyszerű
legegyszerűbb effekt a visszhang. Ezt egy egyszerű
egyszerű elő
előrecsatolt
késleltető
sleltetővel tudjuk realizá
realizálni, hiszen a visszhang nem má
más, mint az
eredeti hang és annak ké
késleltetett, kisebb amplitú
amplitúdójú verzió
verziója. Ha
tehá
tehát összegezzü
sszegezzük az eredeti hangot, és annak TT-vel ké
késleltetett és
a-val szorzott verzió
verzióját (a<1), ké
kész a visszhangvisszhang-effekt. Ennek
bonyolultabb, tö
többszö
bbszörös visszaverő
visszaverődések által lé
létrehozott fajtá
fajtája az
ún. csö
csörgő
rgővisszhang.






Csú
Csúcshatá
cshatároló
rolók

Egyéb effektek






A hangzá
hangzásszí
sszínezé
nezés az összefoglaló
sszefoglaló neve azoknak az
effekteknek, melyek a hangzá
hangzást „dúsítjá
tják”. Ilyen
lebegteté
lebegtetés, elhangolá
elhangolás, fá
fázislebegteté
zislebegtetés, kó
kórus, aural
exciter (zengeté
(zengetés).
Kórusrus-hatá
hatást úgy érhetü
rhetünk el, ha periodikusan ismé
ismétlő
tlődő
és vá
változó
ltozó késlelteté
sleltetéssel adjuk hozzá
hozzá önmagá
nmagához a jelet.
Ettő
Ettől fog úgy tű
tűnni, mintha tö
többen énekelné
nekelnék azt. A
periodikus ké
késlelteté
sleltetést egy kisfrekvenciá
kisfrekvenciás oszcillá
oszcillátorral
állí
llítjuk elő
elő.
Zengeté
Zengetésnek nevezzü
nevezzük a felharmonikusban dú
dúsítást,
amikor szű
szűrővel levá
leválasztjuk az eredeti jelbő
jelből a
felharmonikusokat, és azokat erő
erősítve adjuk vissza az
eredeti jelhez.

Lehallgató rendszer









A jól visszaverő, egymással szemben levő párhuzamos
falak között ide-oda verődik a tapsolás hangja, és a
visszavert hang szabályos időközönként éri el a fülünket.
A csörgővisszhang impulzusszerű, sok nagyfrekvenciás
összetevőt tartalmazó hangokkal hozható létre
Küszöböljük ki az egymással szemben levő párhuzamos
felületek okozta csörgővisszhangot. Ezt legegyszerűbben
úgy érhetjük el, hogy a két felület visszaverő képességét
nagymértékben eltérőre állítjuk be. Ha például a padlót
szőnyeg borítja, a mennyezet és a padló között már nem
alakulhat ki csörgővisszhang.

A lehallgató rendszer a stúdió egyik kritikus része, hiszen ezen
hallgatjuk vissza a készterméket, itt dől el, milyen lesz a hangzás.
Ide tartozik a hangsugárzó, az erősítők, a kábelek és a terem
akusztikája. Ezt nevezzük monitorláncnak.
Az erősítőknek is nagy teljesítménytartalékkal kell rendelkezniük.
Nem csak a nagy teljesítményű lehallgatáshoz, hanem a torzítatlan
tranziensek is igénylik ezt.
Az aktív többutas rendszerek a legjobbak, ez tartalmazza az
erősítővel egybeépített hangsugárzót, általában további
(teljesítmény) erősítőt és aktív keresztváltót.
A többutas megoldás mindenképpen előnyös, így a mélyfrekvenciák
nem modulálják meg (Doppler hatás) a magasakat.
Tény, hogy a kábelek okozhatnak hangzásbeli különbséget, de
ennek szerepe nem olyan lényeges, mint amennyire misztifikálják.













A lehallgató helység akusztikája a legnehezebben megragadható
paraméter.
Kevés párhuzamos felület lehet a szobában és sok hangelnyelő
anyag.
Az utózengési idő beállítása és a reflexiók megszűntetése a cél.
A közeltéri-monitor: közel tesszük a hangmérnökhöz, aki csak a
direkt hangterjedéssel szembesül, így az akusztikai kialakítást
megspóroljuk.
Ezek általában nem adják vissza a teljes frekvenciasávot.
A közeli falak és felületek hatását ugyancsak nem lehet kiküszöbölni,
különösen a keverőpultra helyezett típusok magas hangjai verődnek
vissza a pultról (ezért jobb a monitorokat a keverő mögé és nem rá
helyezni).
Arra is számítsunk, hogy a hangszóró környezetében lévő
akadályokba beleszámít a felvételi és a lehallgatási szobát elválasztó
üvegablak, ami a legrosszabb hatást okozza. Érdemest ezt
elfüggönyözni, eltakarni a keveréskor.
Ennek ellenére sokan élnek ezzel a kompromisszummal, mert olcsó
megoldás, de nagyon fontos a hangsugárzó minősége.

