
Hangformátumok
Konverzió, Tömörítés



 A fül, a hallás által érzékelt inger

 Rezgés (frekvencia,  amplitúdó)

 Tulajdonságai:
 Hangosság (a hullám amplitúdójával kapcsolatos)

 Hangszín (összefügg a hang összetételével, spektrumával )

 Magasság (alapfrekvenciával függ össze)

   try sin

A hang

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Sin_drawing_process.gif&filetimestamp=20080222190303
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Sin_drawing_process.gif&filetimestamp=20080222190303


A hang tárolása

 Természetes hang:forrása valamilyen természeti jelenség, 

anyagi mozgás vagy élőlény, és megszólalását nem 

mesterséges beavatkozás váltja ki

 Mesterséges hang:valamilyen ember alkotta készülék vagy 

berendezés működése közben keletkezik, vagy ezek 

működtetésével, megszólaltatásával kelthető 



Tárolás régen és most

 Mágneses hangrögzítés (szalagos)

 Hanglemezek

 Számítógépek  digitalizálás



Konverzió (ADC)

 PCM (PulseCode-Modulation; impulzuskód-moduláció)

kettes számrendszerben ábrázolja a jel pillanatnyi szintjét 0V-hoz 

viszonyítva, előjellel, egy adott hosszúságú szóban (kvantálási bitmélység) a 

mintavételi frekvencia (Fs) által meghatározott szabályos időközönként. A 

CD esetén pl. 16 bit: 2^16=65536 kvantálási szint lehetséges, a mintavételi 

frekvencia  44100 KHz

 PAM:

Az impulzuskód-modulációt meg kell hogy előzze egy impulzusamplitúdó-

modulációs (Pulse Amplitude Modulation) eljárás, amelynek során az 

időben és értékben folyamatos analóg hangfrekvenciás jelet időben 

diszkrét impulzusok (minták) sorozatává alakítjuk át.



Konverzió (DAC)

 A digitalizált hangjel újra hallhatóvá tételéhez a PCM jelet 

újra időben és értékben folytonos jellé kell alakítani. 

Általánosságban a teljes visszaalakítási folyamat 3 

szakaszra bontható. 

 Multibites, egybites konverzió



Hangformátumok I.
 Egyszerűek:

 RAW

nem tartalmaz információkat a file tartalmával kapcsolatban (nem 
mondja meg, hogy hány bites, stb.)

 WAV

rugalmas felépítése miatt lett népszerű (például rögzíthetjük a WAV 
file-ban az adott zene vagy hangminta készítőjének vagy az összes 
közreműködőnek a nevét, és még rengeteg más, esetenként nagyon 
fontos adatot is).



Hangformátumok II.

 Modul típusúak:

 MOD, S3M, XM, IT : modulok lényegében egy vagy több hangmintát 

és egy speciális „kottát” tartalmaznak. 

 MIDI : … egy szabványosított hangszer készletből építkezik. (elvileg 

minden gépen ugyanúgy hangzik) (Beatles "Real Love" )

 Hangszer formátumok:

 egy hangszerből (pl. zongora) különböző hangmagasságokban (pl. 

oktávonként egy hang) vett mintákat tartalmaznak

 XI, PAT, SBF



Tömörített
Hangformátumok III



Hangtömörítés I.

 Veszteségmentes: az adatok mérete csökken amellett, hogy annak 
minősége bármilyen módon változna; adatvesztés nem következik be. A 
veszteségmentesen elérhető méretcsökkenés jelentősen kisebb, mint a 
veszteségesen elérhető, tipikus mértéke 15%–50%

 Eljárások:
 Meridian Lossless Packing – MLP

 Free Lossless Audio Codec – FLAC

 Apple Lossless – ALAC

 Monkey's Audio – APE

 Shorten – SHN

 WMA Lossless – WMA

 The True Audio codec – TTA (egy szabad, egyszerű, valós idejű, 
veszteségmentes eljárás).

 Vawpack –VW

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=MLP&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/FLAC
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=ALAC&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=APE&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=SHN&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/WMA
http://hu.wikipedia.org/wiki/TTA
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Val%C3%B3s_idej%C5%B1&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vesztes%C3%A9gmentes_t%C3%B6m%C3%B6r%C3%ADt%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/VW


Hangtömörítés II.
 Veszteséges tömörítés:  a tömörítés folyamán információ vész 

el: a cél az, hogy ez az információvesztés ne okozzon hallható 

minőségromlást, illetve a minőségromlás minél kisebb legyen.

 A módszer lényege az úgynevezett „pszichoakusztika”, vagyis hogy az 

emberi fül nem minden létező hangot hall meg, illetve nem minden 

hangmagasságra egyformán érzékeny. Az eljárások megpróbálják a kevéssé 

hallott, vagy nem hallható részeket elhagyni, vagy beolvasztani a jobban 

hallható részekbe úgy, hogy ezzel adatcsökkenést tudjanak elérni.



Hangtömörítés III.
 Eljárások:

 OggVorbis

 Ogg Speex (speciális beszédtömörítő eljárás) 

 MP3

 MP2

 RealAudio

 AAC (az Apple által favorizált formátum) 

 Dolby AC-3

 ATRAC – (a Sony védett formátuma) 

 Musepack (MPC) 

 Windows Media Audio – WMA

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ogg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vorbis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ogg
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Speex&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/MP3
http://hu.wikipedia.org/wiki/MP2
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=RealAudio&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=AAC&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Apple
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=AC-3&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=ATRAC&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Musepack
http://hu.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Audio
http://hu.wikipedia.org/wiki/WMA


Veszteséges I.

MP3

 1995 első felében jelentek meg a hálón olyan programoknak 

köszönhetően, mint a Winamp és a Napster.

 128kbps-os bitsűrűségnél már hűen visszaadja a CD hangzását

 Tömörítőprogramtól is függ a minősége



MP3

 Hibák az MP3-ban:

 Nem lehet tömöríteni a pontos lejátszási idejét a zenének 
(Vorbis) 

 Az időbeni felbontás túl alacsony az igen változékony 
jelekhez (AAC, Vorbis) 

 A bitsűrűség behatárolt 320 kbps-ig (AAC, Vorbis)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vorbis
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=AAC&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vorbis
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=AAC&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vorbis


Veszteséges II.
 Az MP3 eljárás szabadalmi oltalom (?)valamint licenc alá esik, 

melynek tulajdonosa a Thomson Consumer Electronics. 

 Jogdíjat köteles fizetni, aki MP3 fájlokat kezelő programot, 

hardvert, eljárást készít, vagy MP3 kódolású fájlokat terjeszt 

 Ez programonként 1–5 USD, de évente minimum körülbelül 

15 000 USD…

Ogg Vorbis (Xiph.ord Foundation)

Tárolóformátumok, konténerformátumok

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomson_Consumer_Electronics&action=edit
http://wiki.xiph.org/index.php/Main_Page
http://www.youtube.com/watch?v=xbw3ItwCrv8


(http://www.hongkiat.com/blog/25-free-digital-audio-editors/)

 Mp3DirectCut

 Power Sound Editor

 Audacity (Valaki bemutatná?)

 Music Editor Free

 Wavosaur

 Traverso DAW

 Ardour

 Rosegarden

 Sound Engine

 DJ Audio Editor

25 ingyenes hangszerkesztő

http://www.hongkiat.com/blog/25-free-digital-audio-editors/
http://mpesch3.de1.cc/mp3dc.html
http://www.free-sound-editor.com/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.music-editor.net/
http://www.wavosaur.com/
http://www.traverso-daw.org/
http://ardour.org/
http://www.rosegardenmusic.com/
http://www.cycleof5th.com/products/soundengine/?lang=en
http://www.program4pc.com/dj_editor.html

