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Hangstúdió felvételi és szerkesztési gyakorlat 2009. 

március 9. 
1) A hangstúdió hangrendszerének rövid ismertetése 
2) Mikrofon iránykarakterisztikák szemléltetése hangfelvétellel, (kör, nyolcas, vese 

iránykarakterisztika) 
3) Mono hangfelvétel készítése PC-re, a hangfelvétel editálása, manipulálása (chorus, 

time stretch, pitch shift, kompressor, EQ…) 
4) Többsávos (rájátszásos, multi track) párbeszéd készítése, editálása, keverése 
5)   Segédanyagok: 
 

A) Egy kis stúdiótechnika 
1. Hangfelvétel: 
A hangfelvétel készítésének célja valamilyen művészi produkció (könnyűzene, 
hangjáték, riport, hangverseny) rögzítése a hangmérnök és a hangrendező ízlésének 
megfelelően, vagyis a felvételek milyenségét az objektív tényezők (hangtechnikai 
eszközpark) és a felvételt készítő szakemberek hangi elképzelése, ízlésvilága 
befolyásolja. 
A felvétel készülhet „külső” helyszíneken (koncertterem, templom, kultúrház) vagy 
stúdiókörülmények között. 
Ebben a   fejezetben  a stúdióban történő hangfelvételekkel foglalkozunk. 
  
 A hangstúdió építészeti és akusztikai kialakítása: 
A felépítés természetesen sokféle lehet, a helyiségek számától, méretétől, akusztikai 
kialakításától, a kapcsolódó kiszolgáló helyiségektől függően. 
Vizsgáljuk meg a legegyszerűbb kialakítást, amely elégséges egy hangfelvétel 
elkészítéséhez. (1.1. ábra) 
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1.1. ábra. Egy hangstúdió lehetséges kialakítása 
A hangstúdió két helyiségből áll: 
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- A stúdióból, amelyben a hangfelvétel készül. A helyiség műszaki berendezései a 
fejhallgatók (2), a mikrofonok (1), a stúdió utasító hangszóró (7) valamint a felvételt 
jelző piros lámpa (8). 

- A technikai helyiségből, ahol a hangmérnök és a rendező tartózkodik. Ebben a 
helyiségben van a keverőasztal és tartozékai a hangberendezések csatlakozó táblájával 
(3), az effekt berendezések (4), hangrögzítők (5) és lehallgató hangszórók (6). 
A hangrögzítő berendezéseket gyakran egy pormentes, klimatizált helyiségben 
helyezik el.(Szaggatott vonallal rajzolt) 
A stúdió és a technikai helyiség között egy többrétegű üvegablak biztosítja a rálátást a 
művészekre úgy, hogy akusztikailag elválasztja a két helyiséget egymástól. 
A bejárati ajtók hanggátlása nagyon fontos, ezért jól illeszkedő, gumi szigeteléssel 
ellátott, dupla ajtókra van szükség. 
A stúdiótér mérete változó, 100 m3-től több ezer m3-ig. Követelmény a jó hanggátlás a 
külső zajoktól, valamint a hangmérnöki helyiségtől. Igényes stúdiók dupla fallal és 
padlózattal, mennyezettel készülnek, a határoló falakon belül egy önálló szoba a 
stúdiótér, („ház a házban”) amely gumi rugókon áll, hogy a külső hangok, rezgések 
bejutását megakadályozza. A stúdióbelső tömege és a gumirugók egy mechanikai 
aluláteresztő szűrőt képeznek, amely a szűrő határfrekvenciája fölötti frekvenciájú 
rezgéseket csillapítja, így a belső tér ezeket nem veszi át. Ez a határfrekvencia 
tipikusan 2-5 Hz. 
 
Tudjuk azt, hogy egy teremben a hangforrás megszólalásakor a hangforrás közelében 
alakul ki a közvetlen hangtér, ahol a hangenergia csökkenésének jellege megegyezik 
a szabad térben mérhető csökkenéssel, majd távolabb a zengő hangtér (diffúz tér), 
amely a határoló falakig közel azonos hangenergiával bír. (1.2. ábra) 
 

 
 
 

1.2  ábra.      Zárt térben működő hangforrás energia eloszlása 
 

A hangstúdióban a hangszerre (művészre) jellemző közvetlen hangot szeretnénk a 
mikrofonnal átalakítani, tehát a közvetlen hangteret lehető legnagyobbra kell 
kialakítani. Másképpen megfogalmazva az energiaegyensúlyi felületnek lehető 
legközelebb kell esni a határoló falakhoz. 
Ez azt jelenti, hogy viszonylag nagy elnyelést kell beállítani, tehát kis utánzengési idő 
adódik. 
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Az utánzengési  idő közelítő,  tapasztalati képlete így szól: 
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Ahol k a terem alakjától függő állandó, V a terem köbtartalma, F az összes felület,    
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vagyis az összes elnyelés osztva az összes felülettel. 
A pontszerű, irányítatlan hangforrás közelében az intenzitás csökkenését a jól ismert 
képlet fejezi ki 
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ahol W a hangforrás (akusztikus) teljesítménye, r pedig a vizsgált pont távolsága a 
hangforrástól. 
 
A zengőtéri intenzitás, amely a diffúz, negyed hangtérben mérhető, (négyes szorzó a 
számlálóban) a következők szerinti 
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A nevezőben szereplő „Fα ” ismerős, az utánzengési idő meghatározásában (kis α  
érték esetén) szerepel. 
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Ezt az értéket Iz képletébe helyettesítve kapjuk: 
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vagyis a diffúz tér hangintenzitása a hangteljesítménnyel és utánzengési idővel 
egyenesen, a terem köbtartalmával fordítottan arányos. 
Meghatározhatunk egy ún. teremállandót, amelyet „R”-rel jelölünk és amely jellemzi a 
termet, hiszen benn van a terem köbtartalma és utánzengési ideje is! 
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A teremállandó függvényében kiszámolhatjuk az energiaegyensúlyi felület sugarát, 
ugyanis itt definíciószerűen  

         Ir=Iz , vagyis         
R

W

r

QW 4

4 2
=

π

 

 



 4 

Ahol „Q” az irányítási tényező, szabadban, pontszerű hangforrásra Q=1, féltérben 
(nagy felületre helyezve) Q=2,  negyedtérben (a padló és fal találkozási vonalába 
helyezve) Q=4 
 

     R=
π16

RQ
 

 
A relatív hangnyomásszintet ábrázolja az 1.3. ábra a hangsugárzótól mért távolság,  és 
a teremállandó, mint paraméter függvényében. 

 
 

                    1.3   ábra. Hangnyomás változása zárt térben, a hely függvényében 
 

Megjegyzendő, hogy a diffúz hangtérre vonatkozó képletek csak 3,0<α  esetén 
érvényesek. 
Célunk tehát a stúdióban, hogy minél nagyobb legyen a közvetlen hangtér a stúdió 
belső méreteihez képest, ehhez viszont intenzív hangelnyelés, kis utánzengési idő 
tartozik. 
Stúdió körülmények között ilyen „száraz” hangtérben vesszük fel a hangeseményt, 
majd ha kell, az ismert módszerek segítségével mesterséges utánzengést adunk a 
hanghoz. 
Az igényesen, nagy költséggel megépített hangstúdióban a teremakusztikai tényezők 
(V,T,α ) változtathatóak, így alakítva ki különböző utánzengésű tereket. 
 
A hangfelvétel szempontjából az ideális az lenne, ha a teljes hangsávban azonos 
utánzengési idejű lenne a terem, így a terem akusztikája nem befolyásolná a felvétel 
frekvenciaspektrumát. 
Ezt egyszerű eszközökkel (homogén falburkolat) nehéz megoldani, mert a kis 
frekvenciák (60 – 500 Hz) elnyelése meglehetősen nehéz feladat. 
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Ennek érdekében használjuk elnyelésre a hangolt rezonátorokat , az ún. Helmholtz-
rezonátort. 
 
Eme rezonátornak a klasszikus megjelenési formája látható az 1.4. ábrán, egy 
gömbhöz csatlakozó csődarab 

 
 

 
 

1.4  ábra. Helmholtz-rezonátor fizikai megvalósítása 
 

Az egymáshoz csatolt gömb és henger közül a gömbbe zárt levegő képezi a Ca 
akusztikai kapacitást, míg a hengerben helyet foglaló ma tömegű levegő az akusztikai 
tömeget. A rezonancia frekvencia: 

f0=
aacmπ2

1
 

                        
Ezen a frekvencián a hengeres nyakban a levegőrészecskék intenzív rezgésbe jönnek, 
és az oldalfalakkal, valamint egymással való súrlódás következtében energiájuk 
felemésztődik. 
 
A Helmholtz rezonátor eme megjelenési formáját ma már nem alkalmazzuk, de az 
ókori görögök a színházak falába épített, ilyen működési elvű, szájjal kifelé néző 
amforákat helyeztek el, a szelektív hangelnyelés céljából. 
 
A mai megoldás egy, a faltól bizonyos távolságra szerelt perforált lemez, amelynél a 
fal-lemez közötti levegőréteg adja a ca akusztikai kapacitást, a furatokban 
elhelyezkedő levegő pedig az  ma akusztikai tömeget. 
 
A rezonancia frekvenciát így számolhatjuk: 
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ahol p az összes furat felületének és a lemez területének aránya, „d” a fal-lemez 
távolság, „l” a lemez vastagsága, „R” a furatok sugara. (Tarnóczy, Akusztika 1984.) 
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Egy elkészült konstrukciót megmérve a következő grafikont kaphatjuk: 
 

 
1.5 ábra. Helmholtz rezonátor elnyelési tényezője a frekvencia 

függvényében 
 

A technikai helyiség (hangmérnöki, lehallgató helyiség) akusztikai kialakítása szintén 
fontos, hiszen itt ítélik meg hangminőségi és művészeti szempontból a felvételt. Az 
alapelv általában az, hogy a hangmérnöki helyiség akusztikája ne befolyásolja, ne 
szépítse a hanganyagot. 
Az utánrezgési idő beállítása nagyon fontos, általában a lakószobákban szokásos 0,3-
0,4 s körüli érték.  
Nem közömbös a lehallgató hangsugárzók akusztikai frekvenciamenete sem a 
hangmérnök és rendező helyén, ezért szokás a frekvencia átvitelt megmérni, és 
amennyiben szükséges, egy soksávos ekvalizátorral kiegyenlíteni. 
Annak érdekében, hogy a hangmérnök ne csak a „steril” hangsugárzókon hallgathassa 
meg a felvétel (keverés) végeredményét, alkalmaznak kisebb méretű, a 
hangmérnökhöz jóval közelebb elhelyezett, ún. közeltéri lehallgató hangszórókat is. 
(NFM, near field monitor) 
 

 A hangfelvétel eszközei, az eszközök használata 
 

Ebben a részben felsorolásra kerül az összes, hangfelvételhez szükséges berendezés, 
kibővítve azzal az ismeretanyaggal, amely a „Hangtechnika” jegyzetben nem szerepel. 
 
Épp ezért ez a rész nem részletezi a mikrofonok, hangszórók, keverőasztalok, 
jelrögzítők, teljesítmény erősítők, effekt berendezések működési módját, a digitális 
hangtechnikát, a sztereo hangfelvételi eljárásokat; az ezekkel a témakörökkel 
kapcsolatos ismereteket a „Hangtechnika” jegyzetből kell felfrissíteni. 
 

            1.2.1. Mikrofonok, használatuk 
 

A hangfelvételeket nagy többségében kondenzátormikrofonokkal készítjük. Erre okot 
ad a kondenzátor mikrofon kiváló frekvenciamenete és a viszonylag „nagy” néhány 
mV-os kimenő feszültsége, kielégítő jel-zaj viszonya. További előnyt jelent az 
átkapcsolható irány-karakterisztika (nem minden mikrofonnál). 
Az esetleges kellemetlenséget jelentő fantomtáplálást a keverőasztalok „elintézik”, így  
a kondenzátor mikrofon egyetlen hátránya az, hogy drága. 
Valljuk azért be, van még egy hátránya, igaz ez a paraméter ritkán kerül szóba: kisebb 
az elviselhető maximális hangnyomás értéke, mint a dinamikus mikrofon esetében. 
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Tudjuk, hogy a kondenzátor mikrofonoknak létezik egy másik típusa is, ez az elektret 
kondenzátor mikrofon. Ezt a típust zömében a rádiómikrofonoknál használják, majd 
abban a fejezetben ejtünk szót róla. 
 
A dinamikus mikrofon használata sem kizárt a stúdióban olyan feladatra, ahol nagy 
hangnyomást kell elviselni, például dob felvételénél, előszeretettel alkalmazzák. 
A mikrofon kiválasztása történhet egyéni ízlés szerint is, van olyan hangmérnök, aki 
minden felvételre magával viszi dédelgetett dinamikus (szalag) mikrofonját. 
 
A stúdióban üzemelő mikrofonok sokasága egy, a stúdióban elhelyezkedő fali 
csatlakozó táblára csatlakozik, amely összeköttetésben van a keverőasztalon található 
hangfrekvenciás csatlakozó táblával, amit az angol szóhasználat patch-bay-nek mond. 
A továbbiakban mi is ezt a kifejezést használjuk, részben mert a szakmán belül 
mindenki ismeri és használja, részben mert a magyar elnevezés nagyon hosszú! 
 
1.2.2. Térhatású felvételek készítése 

 
A korábbiakban megismertük a sztereo mikrofonozási módszereket, az 
időkülönbségen alapuló A-B felvételi módszert, az intenzitáskülönbségen alapuló X-Y 
módszert, valamint az M-S technikát. 
 
A térhatású felvételek készítésének másik módja, amikor a hangszereket, 
hangszercsoportokat, szólistát külön-külön felvételi sávra rögzítik, általában nem is 
ugyanabban az időben (soksávos felvételi technika) és csak az utómunkálatok során, a 
keverésnél „helyezik el” a térben az előadókat a panoráma szabályozó segítségével.  
 
Ehhez persze az szükséges, (ha azonos időben játszanak) hogy minden hangszert, 
hangszercsoportot szinte egymástól függetlenül vegyenek fel a különböző sávokra, a 
másik szereplő hangszere, hangja csak nagyon kevéssé legyen hallható az adott 
mikrofonban, mert így lehet csak a különböző szereplőket külön-külön szabályozni, 
keverni, zengetni stb. Ehhez irányított mikrofonok és viszonylag nagy távolság kell a 
különböző hangszerek között. Ha ez nem megoldható, a zenészeket hangelnyelő 
táblákkal, paravánokkal kell elválasztani egymástól. 
Az elválasztás más szempontból is hasznos! 
Képzeljünk el egymás mellett ülő három zenekari tagot és ragadjuk ki a középső 
zenész  (fő mikrofon) mikrofonjának jelét. 
A mikrofonba először kis késéssel megérkezik az ő hangszerének a jele, de egy idő 
után a szomszéd hangszerek jelei is jelentkeznek, ha nincs jól elkülönítve 
akusztikailag  a három hangszer egymástól. 
Ezután következnek a falakról az első visszaverődések, majd a szomszédok első 
visszaverődései, természetesen mind különböző késleltetéssel. Az emberi fül a tér 
nagyságát leginkább az első visszaverődések időkülönbsége alapján ismeri fel, így ha 
az 1.6. ábrát vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a három mikrofon összegjele olyan, 
mintha a visszaverődések korábban érkeztek volna, vagyis mintha sokkal kisebb 
teremben játszanának a zenészek. 
 
Ezen az okozott hibán túl a sűrűsödött visszaverődések a felvétel hangszínét is 
eltorzítják, és általában nem a jó irányba! 
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1.6 ábra. Több, nem jól elválasztott mikrofon hatása a térérzetre 
 

Végül a ma divatos, 5.1 felvételi mikrofon összeállításra egy példa 1.7. ábra (Takács 
Ferenc: Hangstúdiótechnika, 2004) 
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1.7 ábra      Zenei felvétel 5.1 csatornás térhangrendszerben 
 
 

Az 5.1 rendszer mikrofoncsatornáinak elnevezése magyarul, angolul: 
BE - bal első – left (L) 
C – centrál – center (C) 
JE –jobb első – right (R) 
KF – kis frekvenciás – subwoofer , low frequency effekt (SW, LFE) 
BH – bal hátsó– left surround (LS) 
JH – jobb hátsó – right surround (RS) 
 
Az 5.1 jelölés jelenti az 5 különálló hangcsatornát: L, C, R, LS, RS; a pont mögötti 
egyes (.1) pedig a külön mélyhang csatornát, amelyet nem kötelező használni, csak 
ajánlott! 
Ebben a mikrofon összeállításban a hátsó csatornák csak a falakról visszaverődött jelet 
veszik, így alakítják ki a térérzetet, mintha a hallgató „benne ülne” a hangeseményben. 
A mozifilmek hangosításánál többször előfordul, hogy a surround csatornák konkrét 
hangeseményt közvetítenek (Pl. fejünk felett, hátulról érkező repülőgép átrepül 
felettünk) 
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 1.2.3.   Fejhallgatók, használatuk 
 

A stúdióban található fejhallgatókat a soksávos, rájátszásos felvételi technika során 
használjuk 
Ismert, hogy a rájátszásos technika alkalmazásakor az egyes hangszereket, 
hangszercsoportokat nem egy időben veszik fel, hanem külön-külön időpontban, külön  
-külön sávra. A már felvett sávok jeleit a keverőasztalon összegzik (keverőasztal 
monitor mixer), és az újonnan felvételre kerülő zenész hallgatja egy fejhallgatón az 
eddig felvett sávok összegzett jelét, hogy azokkal szinkronban tudjon játszani 
(énekelni). 
Tudjuk,  hogy két fajta fejhallgató létezik: zárt és nyitott.  
A zárt fejhallgató rásimul a koponyára a fül körül, így a fejhallgató öblében és a külső 
fülben levő levegő egy akusztikai kapacitást képez, erre a kapacitásra, mint lezáró 
impedenciára dolgozik az elektrodinamikus átalakító. 
A nyitott fejhallgató fülünktől néhány centiméterre helyezkedik el, így ez a típus a 
szabadtérbe sugároz. 
A rájátszásos technikánál a zárt fejhallgatót részesítik előnyben, hiszen az érzékeny 
mikrofonok „meghallanák” a nyitott fejhallgatóból szűrődő többi hangszer hangját, így 
már nem csak az éppen rájátszó (ráéneklő) szereplő hangja kerülne felvételre. 
 
1.2.4.   A keverőasztal 
 
 A hangfelvételek során a keverőasztal kettős szerepet játszik: 
 
a) a bemeneti mikrofoncsatornákra kötött mikrofonok jelét erősíti, a mikrofon jelének 

spektrumát módosítja (hangszínszabályozás), a megfelelő keverőasztal kimenetre 
irányítja a felerősített jelet (routing) 

b) A rájátszás során néhány, a keverés során az összes felvett sáv jelét összegzi 
megfelelő szintbeállítások után 

 
A keverés során kerülnek még inkább előtérbe a különböző beavatkozások: 
hangszínszabályozás, expander-kompresszor-limiter használata, bizonyos sávokra 
mesterséges utánzengés hozzáadása, tehát a különböző effekt berendezések kimenő 
jelének felhasználása. 

 
A keverőasztal vonalszintű bemeneti csatornáinak száma több, mint a hangrögzítő 
felvett sávjainak száma, hiszen az effekt berendezések kimenő jeleit külön csatorna 
bemenetére vezetve nagyobb vagy kisebb mértékben adjuk hozzá az összegjelhez. 
(Hangtechnika jegyzet) 
 
Sztereo végtermék esetén a keverőasztal főkimenetein (L, R) jelenik meg a kész 
hanganyag, 5.1 keverésnél hat különálló kimeneti csatorna (GROUP) használata 
szükséges. 
  
Az eddig leírtak analóg keverőasztalra vonatkoztak, de jól tudjuk, hogy a digitális 
keverőasztalok is rendelkeznek mindazon funkcióval, mint analóg társaik. 
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A felhasznált keverőasztal jellemzői tehát: 
 

- működési mód (analóg, digitális) 
- típus (split, in-line) 
- csatornaszám (mikrofon és vonalszintű) 
- kimenetek száma 
- alkalmazott hangszínszabályzó(k) típusa, száma 
- egyéb szolgáltatások  (kivezérlésmérők, fantom táp, monitor keverő,            
      monitorozó bemenetek száma, irányszabályzók típusa, automatika) 
- elektromos paraméterek (erősítés, túlvezérlési tartalék, EIN, torzítás,  
      frekvenciamenet, áthallások, be-kimenő impedanciák) 

 
1.2.5.   Csatlakozások a keverőasztalhoz 
 
A keverőasztal a hangfelvételi rendszer központja, ide csatlakoznak a mikrofonok, a 
hangrögzítők (bemeneti, kimenetei), effekt berendezések (bemeneti, kimenetei), a 
lehallgató rendszer hangerősítőinek bemenetei, a csatlakoztatható kivezérlésmérők 
(szintmérő, spektrum analizátor, gonioszkóp). 
 
Keverőasztalaink be- és kimenetei általában földfüggetlen szimmetrikus rendszerűek, 
ezért a csatlakozók is három pólusúak ( + fázis, - fázis, árnyékolás). 
 
Két fajta csatlakozó terjedt el, a földfüggetlen, szimmetrikus jelek csatlakozására, az 
XLR és az ¼ inch  átmérőjű sztereo jack (1.8. ábra/ 1.9 ábra) 
      

 
     

                                        1.8  ábra   XLR csatlakozó típusok 
 
 

Mindkettőből létezik kábelre szerelhető és berendezésre szerelhető típus. 
 

Megállapodás rögzíti, hogy az XLR csatlakozók, ha kimeneti jelet csatlakoztatnak, 
akkor tüske (papa) csatlakozót kell használni, ha a bemeneti csatlakozó az XLR, akkor 
hüvely (mama) csatlakozót használunk. 
 
Nagyon fontos a helyes bekötési sorrend, ha nem tartjuk be, a helytelenül 
csatlakoztatott jel fázisa megfordul ellentétesre, ami különösen nagy hibát okoz a 
sztereo felvételeknél. 
 Képzeljünk el ugyanis egy pont középen elhelyezkedő hangforrást, amely a két 
mikrofonban ugyanakkora jelet kelt. Ha az egyik jel fázisa ellentétesre változik, akkor 
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fülünkhöz két egyforma jel érkezik ellentétes fázisban, vagyis a jelek kioltják egymást 
a várható összegzés helyett, a hangszer (énekes) hangja nem hallható. 
 Egy kis fázis- és szintkülönbség mindig lesz a különböző mikrofonok, keverőasztal 
csatornák, esetleg különböző terjedési viszonyok miatt, ezért  a hangfrekvenciás 
tartomány nagyobb frekvenciáinál nem jön létre a teljes kioltás, csak a kis frekvenciák 
(mély hangok) fognak hiányozni a műsoranyagból, de ez is óriási hiba. Éppen ezért, 
ha két jelet összegzünk pl. keverőasztalon, és a két jel spektruma külön-külön 
hallgatva tökéletes, az összegük viszont mélyhang hiányos, joggal gyanakodhatunk 
helytelen fázisú mikrofonkábelre! 
 
Megállapodás szerint a helyes bekötés a következő: 
  XLR     l/4 inch st jack 
1  árnyékolás    csúcs (tip) + fázis 
2  + fázis     gyűrű (ring) -  fázis 
3  -  fázis     közös (screen) árnyékolás 
 
Az ¼ inch sztereo jack kábelre és berendezésre szerelhető típusa látható  az 1.9 ábrán 
 
                         

 
 

1.9 ábra ¼ inch átmérőjű sztereo jack csatlakozó 
 

Egyes    keverőasztalokon  előfordulnak  olyan bemenetek, kimenetek, amelyek nem 
földfüggetlen szimmetrikus jelvezetésűek, ezekhez a jelet vagy mono ¼ inch jack 
csatlakozón, vagy RCA csatlakozón vezetjük. Ezek általában a kis távolságra 
vezetendő „monitor” bemenetek, kimenetek. 
 
A csatlakozók bekötése a következő: 
  ¼ inch mono jack   RCA 
  tip  „meleg” ér   csúcs „meleg” ér 
  screen „hideg”  ér   köpeny „hideg” ér 
 

                                     
 

1.10 ábra  RCA papa kábelre szerelhető, és mama táblára szerelhető csatlakozó 
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A sok bemenettel/kimenettel rendelkező keverőasztalokon nem férne el a nagyszámú 
XLR csatlakozó, ezért a bemeneteket, kimeneteket, insert pontokat sokpólusú 
csatlakozóval (pl. 85 pólusú EDAC) helyettesítik.( 1.11) ábra 
                                     

                                      
 
   1.11 ábra   85 pólusú csatlakozók 

 
A keverőasztalra történő jelcsatlakoztatás változhat a különböző típusú hangfelvételek 
során (mikrofonok más bemenetelre kerülnek, a keverőasztal kimenetei más felvételi 
sávokra, más csatornákból kell elvezetni a jelet az effekt berendezésekhez, más 
csatornákra érkeznek az effekt berendezések kimenő jelei) 
A keverőasztalok csatlakozási pontjai általában nehezen hozzáférhető helyre kerülnek 
a keverőasztal beépítése után (keverőasztal alja, háta), ezért a fontos csatlakozási 
pontokat általában a keverőasztal mellé beépített, hangfrekvenciás csatlakozó táblára 
(patch-bay) vezetik ki, a jelösszekötéseket ezen a táblán végezzük el, un. átkötő 
kábelek segítségével.(1.12 ábra) 
                                  

 
1.12  ábra Átkötő kábel ¼ inch sztereo jack-kel 

 
Az átkötő kábel két végén lévő csatlakozókat a megfelelő patch-bay kimenetekbe-
bemenetekbe dugjuk, így hozzuk létre a kívánt kimenet-bemenet összekötést. 
A patch-bay általában 6,35 vagy 3,5 mm átmérőjű sztereo jack hüvelyekből épül fel 
méghozzá úgy, hogy két jack hüvely egymás alatt-felett alkot egy hüvely párt. 
A felső mindig egy berendezés kimenete, az alsó egy berendezés bemenet. (felső – A 
hüvely; alsó – B hüvely) 
 
Az alsó és felső hüvely egymáshoz kapcsolásától függően beszélünk 
a.) nem normalizált 
b.) fél normalizált 
c.) normalizált    
hüvely párról. (1.13 ábra) 
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                Félnormalizált                   Nem normalizált               Normalizált 

 
1.13  ábra   Fél normalizált, nem normalizált, normalizált hüvely pár 

 
 

a.) A nem normalizált hüvely pár alapállapotban egymással nincs 
összeköttetésben, a hüvelyeken lévő berendezéseket mindig átkötő kábel segítségével 
kapcsoljuk össze egymással, vagy egy másik berendezéssel. 
 
b.) A fél normalizált pár felső tagja (kimenet) össze van kötve az alsó taggal 
(bemenet)  alap állapotban, amikor nem dugtunk csatlakozót egyik hüvelybe sem. Ha 
a felső hüvelybe (kimenet) csatlakozunk, az összeköttetés nem szűnik meg, és a 
csatlakoztatott átkötő kábelen megjelenik az „A” hüvelyen lévő berendezés kimeneti 
jele, így ezt egy másik berendezés bemenetére is el tudjuk vezetni úgy, hogy az eredeti 
összeköttetés megmarad. Ha az alsó hüvelybe csatlakoztatunk egy átkötő kábelt, az 
átkötő kábelen szállított jel kerül a „B” hüvelyen lévő berendezés bemenetére, a páron 
belüli átkötés megszakad. Az „A” hüvelyen viszont továbbra is jelen van az „A” 
berendezés kimeneti jele. 
c.) A normalizált hüvely pár alapállapotban (nincs dugó bedugva) összeköti az 
„A” berendezés kimenetet a „B” berendezés bemenettel. Ha bármelyik hüvelybe dugót 
dugunk, a fennálló összekötés megszakad, és a csatlakoztatott dugón lévő jel kerül a 
„B” bemenetre, illetve az „A” berendezés kimenő jele kerül az átkötő kábel 
csatlakozójára. A leggyakrabban a fél normalizált hüvely pár fordul elő. Ilyenkor ha 
egy dugó sincs bedugva, egy alap felvételi rendszer szerinti összeállítás valósul meg. 
Ha ezen változtatni akarunk, adott kimenetet másik bemenetre is akarjuk 
csatlakoztatni, akkor használjuk az átkötő kábelt. 
A valóságban a patch-bay 16,  24, vagy 48 jack párból áll. 
Egy 2 x 16 csatlakozóból álló, ¼ inch sztereo jack hüvelyekből felépített patch-bay 
látható az 1.14 ábrán. 
 
 

 
 

 

 
1.14 ábra        2x16    patch-bay 
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Az 1.15  ábrán példaként egy olyan összeállítás látható, ahol három mikrofonnal 
vesszük fel a műsort, egy sztereo hangrögzítőn rögzítjük, és a 3. mikrofon jeléhez 
utánzengést  keverünk. 
    
    

  
 

1.15 ábra    Egyszerű hangfelvevő rendszer fél normalizált pach-bay használatával 
 
 

A patch-bay fél normalizált, így ha nincs is átkötő kábel bedugva a csatlakozókba, , a 
rendszer működik, a berendezések megfelelő be- és kimenetei egymással össze vannak 
kötve. 
 
1.2.6.   Kivezérlést mérő műszerek 
 
A hangstúdió berendezései jól meghatározott szinttartományban üzemelnek, ami 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden berendezésre definiált egy „nulla szint”, amely 
a berendezés teljes kivezérlését idézi elő. 
 
a.) Analóg működésű kivezérlés mérők: 
 
A jól megtervezett stúdiókban azonos nulla szintű berendezések üzemelnek, 
kapcsolódnak egymáshoz.. 
(Keverő asztal kimenet-hangrögzítő bemenet, effekt berendezések be- és kimenet, 
lehallgató erősítő bemenet.) 
Ezen szint nagysága általában + 4 dBm, vagyis 1,23 Veff. Ehhez tartozik egy 
túlvezérlési tartalék, melynek nagysága szokásosan 20 dB körüli érték, analóg 
működésű berendezések esetén. 
Természetesen a túlvezérlési tartalékot kihasználni csak elektronikus berendezésekben 
(erősítők, analóg működésű effekt berendezések) lehet, a mágneses hangrögzítők nulla 
szintje éppen a mágneses telítődéshez közeli érték, a további bemenő jelnövekedés 
már torzítást eredményez. 
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A kivezérlés mérő műszerek segítségével vizuálisan értékelhetjük a hangesemény 
energiáját. 
Ismert, hogy két típus létezik, az átlag energiát mérő VU (volume unit) műszer, 
valamint az energia csúcsokat láthatóvá tévő PPM (peak programm meter). 
Ha az egymással összekapcsolt berendezések azonos nulla szinttel rendelkeznek, elég 
pl. a keverőasztal kimeneti jelét mérni, erre szolgálnak a keverőasztalon található 
(VUM vagy PPM) műszerek. 
A keverőasztalhoz kapcsolható külső, tehát nem a keverőasztalba épített kivezérlés- 
mérő is, ha más karakterisztika szerint mérő műszeren akarjuk a kivezérlést 
ellenőrizni. 
A kivezérlésmérő műszerek nem mutatják, hogy a vizsgált hangesemény energiája a 
hang frekvencia tartományban milyen eloszlású. 
Az igényesebb keverőasztalok tartalmazzák, a többihez csatlakoztatni lehet spektrum 
analizátort, amely a jel energiájának frekvencia tartománybeli eloszlásáról tájékoztat, 
így a nagyobb frekvenciákon jelentkező túlvezérlést, amit a PPM esetleg nem jelez, a 
hangszínszabályzó jó beállításával megakadályozhatjuk.  
 A sztereo felvételek során jelent segítséget az a műszer, amely a hangforrások 
elhelyezkedésének irányáról tájékoztat, ez a gonioszkóp, vagy gonio méter. (1.16 
ábra) 

 
 

1.16 ábra        Gonioszkóp működési elve 
 

Ez a műszer egy oszcilloszkóp ernyőjére rajzolja az M = J+ B (mono) és az S = J – B 
(sztereo) információt úgy, hogy a függőleges eltérítést a mono jellel, a vízszintest a 
sztereo jellel vezéreljük. 
Ha a jel mono, akkor J – B = 0, tehát egy függőleges vonalat látunk, csak baloldali 
információ esetén – 45  -os egyenest (- B = M), csak jobb oldali információ esetén egy 
45  -os egyenest ( J = M). 
Összetett hangkép esetén nem vonalakat látni, hanem valamilyen összetett ábrát, de 
kis gyakorlattal ki tudjuk értékelni ezt az információt is. 
A gonioszkópokat általában kiegészítik egy korreláció mérő műszerrel is, amely 
megmutatja, hogy van-e a sztereo hangképben fázisfordított jel, ami mint tudjuk, 
egészen más sztereo hangélményt eredményezne. 
A korreláció mérő műszer értéktartománya – 1 – 0 – 1. ahol a – 1 szakasz jelenti az 
ellenfázisú jelösszetevőt (hibás mikrofonkábel) 
 
 
 
 
 



 17 

b.) Kivezérlés mérése digitális jelek esetén 
 
A digitális jelek mérésére alkalmas kivezérlés mérő megjelenésében nagyon hasonlít 
az analóg technikában is használt világító diódás műszerekre, ahol a fénycsík hossza 
tájékoztat a jel nagyságáról, energiájáról. 
Amíg az analóg rendszerekben a hangjel egyenirányítása és átlagolása után kapjuk 
meg a fénycsíkot vezérlő jelet, addig digitális jel esetén a minták számértékeit kell 
konvertálni a fénycsík vezérléséhez. Analóg és digitális mérőknél is létezik egy csúcs 
szint tartó (peak hold) üzemmód, amely a jel csúcsértékeit néhány másodpercig 
megtartja, időt adva a szemnek az érték leolvasására. 
Analóg esetben ez egy relatív bonyolult áramkör, digitális esetben egyszerűbb a 
helyzet. Egy bizonyos ideig memóriában kell tárolni a legmagasabb szintet jelentő 
szám értékét, ami viszonylag egyszerű digitális áramkörökkel megvalósítható 
(digitális komparátor, tároló.) 
A kérdés ezek után az, hogy mekkora túlvezérlést engedhetünk meg a digitális 
hangtechnikában, összehasonlítva az analóg mágneses jelrögzítéssel? 
A válasz  pedig: semekkorát, ugyanis a digitális rendszereknél létezik a pozitív és 
negatív irányú,  maximális jelet reprezentáló számérték, ennél nagyobbat a rendszer 
nem tud ábrázolni! Ha az ábrázolható maximális amplitúdót meghaladja a jel, akkor a 
tényleges jelváltozás helyett a túlvezérlés idejére a maximális digitális számértéket 
adja ki a rendszer. (1.17. ábra) 
 

                                  
 

1.17 ábra.       Túlvezérlés digitális rendszerekben 
 

De történik nagyobb baj is a túlvezérlés során! 
Ismert, hogy a Nyquist-frekvenciánál nagyobb frekvenciájú bemenő jel esetén a 
mintavételezéskor sávátlapolódás keletkezik, ami már többé nem hozható helyre, a 
sávátlapolódás pedig kiküszöbölhetetlen torzítást okoz! Márpedig a túlvezérelt jel 
sokkal több harmonikust tartalmaz, mint a bemeneti LPF által meghatározott 
maximális frekvenciájú összetett jel, tehát nem tartottuk be a Shannon-féle 

mintavételi tételt, 

fmax < 
2

sf
   !! 

 
Az egy-két mintavételi periódusig taró túlvezérlés még nem okoz általában hallható 
hibát, de az ennél hosszabb ideig tartó túlvezérléseknek jól hallható torz hang lehet az 
eredménye! 
 



 18 

A hangmérnök feladata a digitális hangfelvételkor nem egyszerű: törekednie kell 

a maximális kivezérlésre a jó jel-zaj viszony érdekében, ugyanakkor nem szabad  

túlvezérlést előidézni. 
 
A digitális kivezérlés mérő műszerek pontosan mutatják a kivezérlést (segítség: peak-
hold), sőt mutatják az esetleg túlvezérelt minták számát is! 
Mégis sokan használnak analóg (PPM) kivezérlés mérőt a digitális hangfelvétel 
készítésekor, mert ezt szokták meg, és esetleg zavarja őket az „idegesítően vibráló” 
digitális kivezérlés mérő. 
Annak érdekében, hogy PPM típusú műszerrel is megbízhatóan tudjanak dolgozni, a 
„digitális nullát”, a maximális digitális értéket nem az analóg műszer 0 dB értékéhez 
rendelik, hanem az alá kb. 16 dB-lel. 
Ez azt jelenti, hogy a hanganyagban előforduló csúcsértékek, amelyeket a PPM nem 
tud jelezni a „viszonylag nagy” felfutási idő miatt (10 ms) sem vezérlik túl a digitális 
berendezés bemeneti áramköreit. 
Természetesen ez azt jelenti, hogy 16 bites rendszert feltételezve az átlagos kivezérlési 
szint 16 dB-lel a maximális érték alatt van, vagyis miután 1 bit elhagyása kb. 6 dB  jel-
zaj viszony  romlást eredményez, olyan, mintha egy 13 bites rendszert használnánk, a 
maga kb. 6 x 13 = 78 dB jel-zaj viszonyával. 
E megállapítás után mondhatjuk, hogy igenis, a 20-24 bites rendszerek még a most 
megfogalmazott túlvezérlési tartalékkal is elegendően nagy jel-zaj viszonyt tudnak 
produkálni, tehát létjogosultságuk megkérdőjelezhetetlen! 
 
1.2.7.   Analóg és digitális hangrögzítők 
  
a.) Analóg hangrögzítők 
 
A stúdiótechnikában a 80-as évekig az analóg mágneses (szalagos) hangrögzítők 
egyeduralma volt tapasztalható. Az egyre precízebb mechanika, a korszerű 
magnetofonfejek és szalagok, valamint az analóg erősítő technika lehetővé tették a kis 
zajú berendezések gyártását. (65-70 dB jel-zaj viszony).  
A stúdiók részére kifejlesztett zajcsökkentő eljárásokkal Dolby A, SR az elérhető 
dinamika 85-90 dB körül mozgott, amely már nagyon jó minőségű analóg 
hangfelvételt biztosított. 
A magnetofonoknál felvehető sávok száma is nőtt, köszönhetően a kiszajú 
áramköröknek, szalagoknak és zajcsökkentő technikáknak, a csúcskategóriás 
készülékek 24-48 felvételi sávot kínáltak először 2 inch később 1 inch szélességű 
magnetofon szalagon. 
 A berendezések futómű és elektromos távvezérlése, automatikus pozícionáló 
funkciója (autolocator) megnyugtatóan megoldottak voltak. 
 Egy nagyon fontos funkció, a magnetofon szinkronfuttatása más berendezésekkel 
szintén megoldott volt. 
 Ami továbbra is hátrányként említhető: a viszonylag nagy tömegű szalagok 
mozgatása, tárolása, a műsorok átmásolásakor elméletileg is fellépő frekvencia 
tartomány és dinamika csökkenése, valamint a műsorszámok keresése, a lineáris 
technológiával. 
 Ugyanis a szalag elején és végén elhelyezkedő műsorok egymás után történő 
másolásához végig kellett várni a szalag áttekercselését, pozícionálását. 
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Az 1.18 ábrán egy abban az időben (és a maga nemében ma is) korszerű, 16 sávos, 2 
inch szalaggal működő berendezés képe látható. 

 
 

 
1.18 ábra.      Analóg, 16 sávos, 2 inch-es szalaggal működő magnetofon 

 
 

b.) DASH 
 
Az analóg hangrögzítés korábban említett hátrányai közül a hangjelek digitális 
rögzítése lehetővé tette a veszteségmentes műsor másolást. 
Az első, sorozatban gyártott digitális hangrögzítők megjelenésükben nagyon 
hasonlítottak analóg elődeikre, hasonló szalagot használtak és a magnetofonfejek 
elrendezése is hasonló volt. 
Ezt a típust nevezzük DASH magnetofonnak, (Digital Audio Stationary Head) vagyis 
állófejes digitális hangrögzítőnek. 
A digitális jelek nagyfokú zavarvédettsége lehetővé tette a sokkal keskenyebb mágnes 
csíkok használatát, így a 24 sávos DASH fél collos szalagra dolgozott, míg analóg 
testvérének ehhez 2 collos szalagra volt szüksége, tehát a szalagok információ 
sűrűsége négyszeresére nőtt, a tömegük negyedrészére csökkent. 
A mintavételi frekvenciák választási lehetőségei: 32, 44.1, 48 kHz. 
A rendszereket 16 bites lineáris PCM átalakításra fejlesztették ki, később előfordultak 
20-24 bites rendszerek is. 
A szalagsebesség a 76 cm/s szabványos érték, de a jobb szalag kihasználás érdekében 
lehetőség volt a sebesség csökkentésére, de ekkor a felvehető sávok száma is 
csökkent, a kisebb sebességből  eredő kisebb csatornakapacitás (bit/sec) miatt. 
 
A hanginformációt kibővítették hibafelismerő és javító kódokkal, majd az egészet ún. 
csatorna kódolták. 
A csatorna kódolás azt jelenti, hogy a kibővített, már felvételre szánt digitális 
jelfolyamot egy kódtáblázat segítségével megváltoztatják, átkódolják,  amely után 
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olyan digitális kód alakul ki, ami a jelrögzítés-lejátszás fizikai megvalósításához 
„testre szabja” az adatfolyamot. A csatornakódolás eredménye, hogy  sem túl sok 
egyes, sem túl sok nulla nem következik egymás után, tehát az információ sebesség 
nem növekszik, illetve a jel nem tartalmaz egyenáramú komponenst. 
Lejátszáskor a kódtábla segítségével dekódolják a csatorna kódot, majd szétválasztják 
a hibajavító és hanginformációkat, a hibajavítás megtörténte után pedig a digitális 
hanginformáció a D/A konverterre kerül, a kimeneten pedig analóg jelet kapunk. (1.19 
ábra) 
 
                   
 

 
 

1.19 ábra Digitális hangrögzítő berendezés lejátszó funkciója 
 

c.) PCM prosesszor + VHS 
 
- A digitális sztereó hangtechnika információ sebessége azonos nagyságrendbe 
esik videó magnetofonok csatornakapacitásával, így az első házi használatra szánt 
digitális, mágneses hangrögzítők egy jelátalakító processzor közbeiktatásával Betamax 
vagy VHS videó magnetofonra vették fel a sztereó hanginformációt. A SONY cég 
gyártott először erre a célra jelátalakítót, ezt SONY PCM-nek nevezték, 16 bites 
felbontással dolgozott és 44,1 kHz mintavételi frekvenciával. Ezt követték a sikeres 
PCM-501, 601, 701 típusszámú processzorok, kibővített szolgáltatásokkal. A 
berendezéseket házi használatra szánták, mégis sok sikeres felvétel készült a 
stúdiókban ezek segítségével. 
 
d.)  R-DAT 
 
- Ugyancsak házi használatra lett kifejlesztve a 80-as években az R-DAT 
(Rotary Head-Digital Audio Tape) rendszer is, 44,1 vagy 48 kHz-es mintavételi 
frekvenciájú, 16 bites, 2 csatornás rendszer. Feltétel volt a kis kazettaméret és kis 
szalagsebesség, méret 73 x 54 x 10,5 mm, szalagsebesség 8,15 mm/s. 
 A Fostex cég hamar felismerte, hogy a DAT lehet az első digitális, szinkron járatható 
berendezés, és kifejlesztette a szubkódok helyére beírt időkódok segítségével 
szinkronizálható DAT-ot. 
Ettől kezdve a stúdiók DAT kazettán cserélték műsoraikat, és még ma is (2005) sok 
esetben ez a formátum a sztereo master anyagok stúdiók közti műsorcseréjének 
formátuma. 
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e.) Soksávos, kazettás digitális hangrögzítők 
 
Korábban említettük, hogy a digitális hangtechnika információsebessége a videó 
magnetofonokéhoz közeli érték, így viszonylag olcsó megoldásként született meg 
korábban a SONY PCM-F1 processzor, amely házi használatú videó magnetofonra 
rögzített két hangsávot. A következő lépés a többsávos rendszerek kifejlesztése volt, 
így nem meglepő, hogy a kialakult két rendszer is videó magnetofon futóművet és 
kazetta méretet használ, az S-VHS és Hi-8 formátumot. 
 
Az Alesis ADAT rendszer 
 
Ez a formátum az S-VHS rendszerre épült, 8 sávos, 16 bites, 48 kHz mintavételi 
frekvenciával működik, de később kifejlesztették az ADAT Type II. rendszert, amely 
20 bites felbontású. 
A kazetta S-VHS méretű, de nem azonos a standard S-VHS kazettával. 
A nagy adatsűrűség miatt a szalagsebesség az S-VHS sebességének háromszorosa, 9,5 
cm/s, így a 120 perces kazettán 40 percet lehet rögzíteni. 
A tervezők nagy ötlete volt, hogy 16 berendezést lehet egymással szinkron járatni, így 
a hangsávok maximális száma s = 8 x 16 = 128.  
 
A Tascam DA-88 rendszer 
 
A rendszer a Hi8 videó formátumra épül, annak kazettaméretét használja, „metál” 
szalaggal töltve. 
A sávok száma nyolc, a felbontás 16 bit, a mintavételi frekvencia 44,1 vagy 48 kHz. 
A Tascam Digitális Interfészen (TDIF) keresztül ugyanúgy több berendezés 
összekapcsolható, mint az ADAT esetében. 
A DA-88 sikerén felbuzdulva a tervezők több, különböző szolgáltatású típust hoztak 
létre, a DA-98 kibővített, és a DA-38 leegyszerűsített szolgáltatású berendezést. 
A DA-98 két fő többletszolgáltatása a felvétel közbeni monitorozási lehetőség, illetve 
a beépített szinkronizátor, amelyik lehetővé teszi a DA-98 használatát olyan videó 
editorokkal, mely a Sony P2 protokollt használja. 
Az idővel egyre növekvő felbontású rendszerek arra ösztönözték a Tascam céget, 
hogy elkészítse nagyfelbontású felvevőjét, amely 24 bites, típusszáma DA-78 HR 
(High Resolution). 
 
f.) Merevlemez alapú rögzítők 
 
A számítógép alapú, merevlemezes rögzítők hatalmas előnye a szalag alapú 
rögzítőkkel szemben a nem lineáris hozzáférés a különböző műsorrészletekhez, vagyis 
nem kell megvárni a szalag oda-vissza csévélését, ha különböző helyekről 
montírozunk össze, vagy keresünk  egy anyagot. Sokféle működtető szoftver létezik a 
kétsávostól a negyvennyolc sávosig, de egyes rendszereknél lehetőség adódik a belső 
merevlemez hangsávok tetszőleges konfigurációjára is. 
A mintavételi frekvencia és a felbontás szoftveresen állítható. 
Ma már (2005) a merevlemezek kapacitása sem korlátozza a rögzíthető műsoridőt, az 
átlagos merevlemezek tárolókapacitása 100 GB körüli érték. 
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Ez elegendő, ha meggondoljuk, hogy 44,1 kHz mintavételi frekvencia és 16 bit 
felbontás mellett kb. 1,4 Mbit/s az információ sebessége sztereó műsor esetén, vagyis 
a CD kb. 75 perces játékideje 635 MB „helyet” foglal el. Ha feltételezzük, hogy a 
készülő CD anyagát 16 sztereo sávon rögzítjük, a zene soksávos felvételéhez alig 
több, mint 10 GB merevlemez kapacitás szükséges. (16 x 0,635 = 10,16) 
Egy merevlemezre tehát több produkció is elfér, illetve cserélhető merevlemez 
alkalmazásával tetszőleges számú produkció elkészítéséhez lesz alkalmas a digitális 
hangrögzítő berendezésünk. 
 
1.2.7.    Effektberendezések 
A stúdiók akusztikai paramétereinek tárgyalása során láthattuk, hogy a hangfelvétel 
szempontjából a kis után zengési idejű stúdió az optimális. 
Az ilyen környezetben rögzített hang elég „száraz”, utánzengés mentes, a hangkép 
megkívánta utánzengést mesterségesen adjuk hozzá a felvett anyaghoz. 
A műsor spektrumának, vagy szint arányainak megváltoztatása is sokszor kívánatos, 
ezeket a beavatkozásokat végezhetjük el – az összefoglaló néven – effekt 
berendezésekkel. 
Az utánzengést, visszhangot, kórus effektust szimuláló berendezések ma már 
kizárólag digitális jelfeldolgozásúak, számtalan előre beállított, kiválasztható 
utánzengető algoritmussal, de néhány berendezés lehetővé tesz a felhasználó általi 
beállítást is! 
Az EQ-k, kompresszorok, limiterek, expanderek zajkapuk léteznek analóg és digitális 
megvalósításban is. 
A 90-es évek végétől ismét divatba jött az elektroncsöves erősítőtechnika és az analóg 
hangrögzítés. 
Léteznek olyan digitális processzorok, amelyek az említett analóg technológiák 
hangzását utánozzák, elektroncső esetén ez a páros felharmonikusok kiemelését 
jelenti, az analóg hangrögzítésnél pedig a kivezérlési csúcsok közelében, a 
magnetofon szalag lassú átmenettel történő telítődését utánozzák. 
A speciális effekt berendezések közül két berendezést említünk meg. 
 
a.) De-esser: 
A berendezés – tulajdonképpen egy frekvencia függő limiter, a sziszegő „sz”-betűket 
igyekszik kiküszöbölni azzal, hogy a sziszegő hangokra jellemző nagyfrekvenciás 
komponenseket csökkenti úgy, hogy a hangfelvétel spektrumát nem torzítja el. 
Nagyon óvatosan kell a berendezést használni, a határfrekvenciát és működési szintet 
beállítani, különben a végeredmény sokkal rosszabb lesz, mint a javítandó, sziszegő” 
felvétel. 
 
b.) Exciter: 
Az impulzus szerű, magas hangok meglehetősen kis energiatartalommal rendelkeznek, 
ezek markánsabb megszólalását segíti elő az exciter. (1.20. ábra) 
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1.20 ábra      Exciter elvi működési sémája 
 

A hangtartományt szétválasztja egy kisebb és egy nagyobb frekvenciás részre, a 
kisfrekvenciás tartományba nem avatkozik be. 
A nagyobb frekvenciás tartományt, ahová az említett, impulzusszerű hangok 
spektruma esik, egy speciális torzítón vezetik keresztül. Korábbi tanulmányainkból  
ismert, hogy egy jel torzulása az eredeti spektrumhoz képest szélesebb spektrumot ad, 
ezáltal növelve meg a jel energiatartalmát. 
A felüláteresztő határfrekvenciája néhány kHz körüli érték, amely állítható, 
(természetesen az aluláteresztő határfrekvenciájával együtt) ezzel megkeresve azt a 
frekvenciatartományt, amelynek torzítása során az adott impulzusszerű hang nagyobb 
energiájú, „teltebb” lesz. 
 
1.2.8.  Kommunikációs berendezések 
 
A felvétel során a stúdióban tartózkodó művészeknek ad instrukciókat a hangmérnök 
és a rendező. 
A keverőasztalon található egy kis mikrofon, melynek jele erősítés után általában a 
keverőasztal egyik segéd kimenetén (AUX.OUT) jelenik meg, ha a megfelelő 
nyomógombot működteti a hangmérnök vagy rendező. 
A stúdiótérben elhelyezett, teljesítményerősítővel rendelkező (aktív) hangsugárzó ezt a 
jelet hallhatóvá teszi. 
Egy automatika gondoskodik arról, hogy ilyen esetben a hangmérnöki lehallgatás 
hangereje csökkenjen, egyébként a stúdióban elhelyezett mikrofonok miatt akusztikus 
begerjedés keletkezne! 
A hangfelvételek során fontos szerepe van a felvételt jelző, pirosan világító 
„FELVÉTEL” feliratnak, amely a stúdió térben, valamint a stúdió bejárati ajtai felett 
található, figyelmeztetve arra, hogy ez idő alatt tilos a stúdióba belépni, illetve a 
szereplők figyelmét hívja fel a felvétel kezdetére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) A PPKE ITK stúdió hangmérnöki helyiség  blokksémája 
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