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BEVEZETŐ
Ha számítógépes zeneszerzéssel foglalkozunk, 

akkor a stúdiónk legfontosabb eleme minden 
bizonnyal a hangkártya. Az interfész biztosítja, hogy a 
jelet továbbítani tudjuk különböző audio eszközökre: 
mikrofonokra, hangsugárzókra, szintetizátorokra, 
külső berendezésekre és bizonyos esetekben a 
MIDI eszközökre. Egy megbízható hangkártya ezt 
megszakítás nélkül biztosítja a nap 24 órájában, 
és ezzel lehetővé teszi, hogy az idő 100%-ában a 
kreativitásunkra fókuszálhassunk.

Bevezető
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A HANGKÁRTYA
ANATÓMIÁJA

Ami a kimeneti vezérlőket illeti, itt az opciók száma interfészenként változik. A leg-
alapvetőbb opciók, mint például a monitorszint-szabályzó vagy a fejhallgató-hangerő, a 
Focusrite 2i2 interfészen is megtalálhatók. Néhány eszközön találunk MUTE (némítás) 
és DIM (kimeneti jelcsillapítás) funkciót is, amelyek konzolszerű vezérlést biztosítanak 
a monitorok kezeléséhez. Az interfész előlapján lévő egyéb gombok és kapcsolók 
lehetővé teszik a mintavétel és az órajel manuális kiválasztását, így a beállítások gyors 
konfigurálása elvégezhető anélkül, hogy bele kellene merülnünk a vezérlőszoftverbe.

Másik fontos előlapi funkció a jelszintmérő. A kijelző színét figyelve könnyebben 
beállíthatjuk a megfelelő jelszinteket. A Focusrite Scarlett interfészekben úgynevezett 
„gain halo” háromszínű jelszintmérő található. A zöld szín a jel meglétét jelzi, a sárga 
szín mutatja, ha az előerősítő már majdnem clippel, a piros pedig a clippelést jelzi, amit 
célszerű elkerülni.

Az interfész képességeitől függően találhatunk állapotjelző LED-eket is. Ilyen például 
a „connected”, ami a stabil adatkapcsolatot jelzi a számítógép és az interfész között, 
vagy a „locked” jelzés, ami arról ad információt, hogy az órajelünk lockolva van (stabilan, 
szinkronban működik).

Az audio interfész előlapján 
különböző vezérlőket találunk 
bizonyos funkciók beállításaihoz. 
Az előlapi vezérlés nélküli funkciók 
a vezérlőszoftver segítségével 
állíthatók be.

Az interfészek a balról jobbra 
irányú munkafolyamatot követik, 
tehát a bemeneti vezérlők bal 
oldalon, a kimeneti vezérlők pedig 
jobb oldalon helyezkednek el. 
Mindegyik mikrofon-előfoknál külön 
megtalálod a gain szabályzást és 
a bemenetválasztást. Ez utóbbi 
lehetővé teszi a mikrofon, a 
vonalszintű és a hangszerbemenet 
opciók közötti választást. 

Az audio interfészen egyéb 
előerősítés-szabályzók is 
megtalálhatók, mint a fantomtáp, 
a PAD (bemeneti jelcsillapítás) és a 
fázisfordítás.

AZ ELŐLAP

KOMBÓ BEMENETEK
EZEK A BEMENETEK 6,3 MM-ES JACK ÉS XLR
CSATLAKOZÓKAT EGYARÁNT FOGADNAK
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KIVEZÉRLÉS MÉRŐK
A „GAIN HALO” JELSZINTMÉRŐK 
A BEMENETI SZINTET JELZIK. 
ZÖLD AZT JELENTI JÓ, A SÁRGA 
AZT JELENTI ERŐS, A PIROS 
PEDIG HOGY A KONVERTEREK 
CLIPPELNEK, TÚLVEZÉRLŐDNEK 
(ROSSZ!)

AIR
KIEMELI A MAGAS FREKVENCIÁJÚ 
ÖSSZETEVŐKET, MELYEK 
JAVÍTJÁK AZ ÉNEK, A GITÁROK ÉS 
MÁS AKUSZTIKUS HANGSZEREK 
JELENLÉTÉT.
KLASSZIKUS TRANSZFORMÁTOR 
ALAPÚ ISA MIKROFON ELŐFOK 
SZIMULÁCIÓ. 

LED JELZÉSEK
A LED JELZÉSEK A KÜLÖNFÉLE AUDIO INTERFÉSZ FUNKCIÓK 
ÁLLAPOTÁT MUTATJÁK. AZ USB SZIMBÓLUM AKKOR VILÁGÍT, 
HA SIKERES KAPCSOLAT JÖN LÉTRE A SZÁMÍTÓGÉPPEL.
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FEJHALLGATÓ
MINDEGYIK FEJHALLGATÓ 
ALJZATHOZ KÜLÖN 
SZINTSZABÁLYOZÓ 
TARTOZIK.
EGYEDI FEJHALLGATÓ 
MIXEK KÉSZÍTHETŐK A 
VEZÉRLŐSZOFTVERBEN. 

GAIN SZABÁLYZÓK
A GAIN SZABÁLYZÓ NÖVELI A BEMENETI 
JEL SZINTJÉT. FONTOS, HOGY MÉG 
A FELVÉTEL MEGKEZDÉSE ELŐTT 
MEGFELELŐEN ÁLLÍTSD BE.

FANTOMTÁP
A MIKROFON ELŐERŐSÍTŐN 
LÉVŐ FANTOM GOMB EGY 
+48 VOLTOS TÁPOT KAPCSOL 
BE, AMELY A MIKROFON 
KÁBELÉN KERESZTÜL 
AKTIVÁLJA A KONDENZÁTOR 
MIKROFON BELSŐ 
ÁRAMKÖRÉT.

PAD-EK
A PAD BEKAPCSOLÁSA 
CSÖKKENTI A BEMENETI 
JEL ERŐSSÉGÉT, AMI AKKOR 
HASZNOS, HA A BEMENETI 
JEL NAGYON MAGAS.
EZ JÓL JÖN PL. HA SZINTIT 
VAGY DOBGÉPET HASZNÁLSZ.
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Amikor a Scarlett széria elérkezett 
a harmadik generációváltáshoz, egy 
összehasonlító teszt kapcsán hosszasan 
fejtegettem, hogy érezhető különbség 
van a RED Evolution szériás előerősítők 
által megvalósított AIR funkció és a 
Scarlettekbe implementált AIR funkció 
között, a nagymúltú névadó szériáról nem 
is beszélve. 

Ettől függetlenül, ha Scarletted van 
otthon, érdemes tenni vele egy próbát. 
Ügyfeleim és tanítványaim közül többen 
is arról számoltak be, hogy kifejezetten 
inspirálóan hatott rájuk a használata, mert 
a felvételek olyan részleteire világított rá, 
amik kapcsán egészen más úton indultak 
neki az utómunkának, és elégedettebbek a 
végeredménnyel. 

Tulajdonképpen ez az, ami valóban 
számít, függetlenül attól, hogy ezt az 
elégedettséget éppen egy ki/be menő 
trafós ipari legenda, egy Evolution preamp-
pal felszerelt nagy RED, vagy épp egy 
tiltezett bemenetű Scarlett váltja ki. 

SZŐKE
CSABI
GAINLAB STUDIOS

„ÜGYFELEIM ÉS TANÍTVÁNYAIM KÖZÜL 
TÖBBEN IS ARRÓL SZÁMOLTAK BE, HOGY 
KIFEJEZETTEN INSPIRÁLÓAN HATOTT RÁJUK 
A HASZNÁLATA...”
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AZ
ALAPOK
Kapacitástól függetlenül, az 
összes interfész rendelkezik közös 
jellemzőkkel.

HASZNÁLD A
HANGKÁRTYÁD
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ANALÓG
BEMENETEK

Az analóg audio bemenetek lehetővé teszik 
a különféle hangforrások csatlakoztatását az 
interfészhez. A források általában három különböző 
kategóriába sorolhatók: mikrofonok, hangszerek 
és vonalszintű eszközök. Az egyes kategóriákat az 
elektromos jelek jellege határozza meg.

A mikrofonjelek alacsony feszültségűek, ezért az 
alacsony impedanciát előerősítővel kell növelni.  
A hangszerek által kiadott jelek hasonlóan alacsony 
feszültségűek, azzal a különbséggel, hogy magas 
impedanciájú áramkört kell létrehozni, hogy 
kialakuljon az elektromos egyensúly. A vonalszintű 
jel erősebb, és általában nem szükséges előerősíteni 
azelőtt, hogy belépne az A-D átalakítóba.

Számos interfész rendelkezik összetett 
bemenetekkel, amelyek lehetővé teszik bármilyen 
eszköz csatlakoztatását. Ezeket gyakran egy 
kombinált aljzattal szerelik, amely képes az XLR és  
a 6.3 mm-es jack csatlakozókat is fogadni. Ezeknek 
a bemeneteknek az erősítés-szabályzói általában 
az előlapon helyezkednek el, hogy könnyedén 
csökkenthessük, illetve növelhessük a jelek 
erősítését.

A kizárólag vonalszintű bemenetek gyakran nem 
rendelkeznek erősítés-szabályzókkal, mivel egy 
adott referenciaszinten működnek, amelyet általában 
„egységes erősítés”-nek nevezünk.

Használd a hangkártyád: az alapokHasználd a hangkártyád: az alapok
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fantom tápra, amelyet a zenekészítő 
készülékeknél általában „+48V” 
jelöléssel látnak el. A fantomtáp 
bekapcsolásakor az XLR kábel egy 
körülbelül 48 Voltos extra feszültséget 
továbbít a csatlakoztatott mikrofonhoz, 
ami lehetővé teszi a mikrofon belső 
áramkörének működését. Vedd 
figyelembe, hogy a +48V-os fantomtáp 
ellenére a mikrofonnak ugyanúgy 
szüksége van előerősítésre, hiszen a 
a fantom táp csak arra szolgál, hogy 

meghajtsa a kondenzátor mikrofon 
kapszuláját. Régebbi mikrofonok 
használata esetén a fantom tápot 
kezeljük óvatosan!

Mint ahogy minden hangmérnök 
javasolja, a legjobb gyakorlati tanács az 
összes mikrofon csatlakoztatására az, 
ha a fantomtáp kikapcsolt állapotban 
van a mikrofonok csatlakoztatásakor, 
majd lehetőleg csak azokon a 
csatornákon aktiváljuk a fantomtápot, 
ahová olyan mikrofont csatlakoztattunk, 
ami azt igényli.
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analóg kimenete van. A legtöbb 
mono vonalszintű kimenet, amelyek 
lehetővé teszik a stúdiómonitorokhoz 
és a külső eszközökhöz, például 
kompresszorokhoz, effektekhez, 
konzolokhoz és keverőkhöz való 
csatlakozást.

Az interfész általában szimmetrikus 
kimenetet biztosít, bár néhány 
alacsonyabb árkategóriájú eszköznek 
csak aszimmetrikus csatlakozása 
van. A komolyabb audio interfész 
berendezések lehetővé teszik a 
kimenetek referenciaszintjének 
megváltoztatását (általában -10dBu 
és +4dBu között). Ez fontos tényező 
a professzionális eszközöknél, 
mint például a felvételi konzolok 
esetében, amelyek szeretnének 
magasabb szintet látni, valamint igaz 

a szintetizátorokra és az alacsony 
árfekvésű effektekre is, amelyek 
gyakran alacsonyabb szintű jelet 
bocsájtanak ki. A tapasztaltabb stúdió-
felhasználó számára nyilvánvalónak 
tűnhet, de fontos megjegyeznünk, 
hogy a legtöbb esetben csak a sztereó 
monitor kimenetei és a fejhallgató 
csatlakozása rendelkeznek jelszint-
szabályzóval.

Hogy miért? Nos, a hangsugárzók és 
a fejhallgató jelszintjének szabályzása 
igen fontos tényező munka közben, 
hiszen ennek segítségével könnyedén 
tudjuk monitorozni az egyes 
hangforrásokat anélkül, hogy fulladna, 
vagy összeomlana a mix. Azokban 
a rendszerekben, ahol analóg külső 
eszközöket csatlakoztatunk, alapvető 
fontosságú az egységes jelszint 
betartása.

Használd a hangkártyád: az alapok
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A JEL/ZAJ VISZONY
ÉS A TELJES HARMONIKUS 
TORZÍTÁS + ZAJ

Bár az összes vonalszintű kimenet 
egyenlőnek tűnhet, ám vannak olyan 
meghatározó tényezők, amelyek 
befolyásolhatják az interfészt elhagyó 
audio jelek minőségét.

Ez a tényező pedig a jel/zaj viszony 
(dB-ben mérve), valamint a jel zajának és 
torzulásának mértéke a teljes harmonikus 
torzítás és a zaj százalékában mérve, vagy 
röviden a THD+N.

Ahogy a neve is sugallja, a jel/zaj  
viszony a legmagasabb jel és a 

jel zajszintje közötti különbség. 
Általánosságban elmondható, hogy minél 
magasabb ez a szám, annál nagyobb 
dinamikatartományt képes elérni az 
interfész.

Ennek ellenére számos más tényezőtől 
is függ, hogy az interfész valóban képes 
lesz-e kihasználni ezt a tartományt.  
A feltüntetett érték általában a készülék 
maximális teljesítménye, ami a 
legideálisabb esetben valósul meg.

18 19Használd a hangkártyád: az alapokHasználd a hangkártyád: az alapok
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JELSZINT
JELSZINT
JELSZINT
JELSZINT
JELSZINT

A legegyszerűbb audio interfészeket 
leszámítva szinte minden hangkártya 
rendelkezik valamilyen mérési funkcióval. 
A mérés fontos az egészséges rögzítés 
biztosítása érdekében: ha túl magas a 
jelszint, akkor fennáll a torzulás veszélye, 
ha pedig túl alacsony, akkor a bevitt hang 
egyszerűen gyenge lesz.

Régebben a sokcsatornás analóg 
eszközökön, illetve a szalagos 
eszközökön gyakori volt, hogy a jelet 
túlvezérelték a piros tartományba, ami 
egy fülnek kedvező szónikus torzítást 
eredményezett. Ez az eljárás viszont nem 
működőképes az audió interfészek, illetve 
a DAW esetében, hiszen ott a 0 dBFS-es 

tartomány felé eső jelek egy kellemetlen 
digitális torzítást eredményeznek. 
A DAW-val történő rögzítéskor 
aranyszabály, hogy a felvétel előtt 
ellenőrizzük a beérkező jeleket. A jelszint 
beállításakor kérjük meg az énekesünket 
vagy a gitárosunkat, hogy énekeljen/
gitározzon a lehető legintenzívebben, 
így könnyedén beállíthatjuk az ideális 
erősítési szintet az adott csatornákon.

Egy utolsó tanács: hagyjunk némi 
kivezérlési tartalékot (headroom-ot) az 
adott csatornákon, hiszen a zenészek 
hajlamosak egyre intenzívebben, 
hangosabban előadni a felvétel közben.

A torzításmentes jel maximális mennyiségének az átlagos szinthez viszonyított 
aránya, amelyre a rendszert tervezték. Ha olyan jeleket rögzítünk, ahol a bemeneti 
szint kiszámíthatatlan (pl. bármilyen akusztikus hangszer, ének, akár szintetizátor 
vagy dobgép), mindig jó ötlet, ha hagyunk némi „teret”, headroom-ot. Ez azt 
jelenti, hogy nem maximalizáljuk a bemeneti szinteket, épp az olyan esetek miatt, 
amikor pl. egy dobon káva ütést, vagy basszusgitáron slap technikát alkalmaznak. 

JELSZINTMÉRŐK

HEADROOM

Használd a hangkártyád: az alapok20 Használd a hangkártyád: az alapok
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SZEKERES GÉZA
CHILLIUM TRIO
IMPRO SCHOOL
BUDABEATS RECORDS

„LAPTOP, FÜLES, MIKSI, 4i4, ALSÓGATYA, 
TÖRÖLKÖZŐ… KB. KÉSZ IS A KÉZIPOGGYÁSZ.”

A Focusrite számomra mindig is a megbízha-
tóságot és az angol minőséget jelentette. 
Emlékszem, a kétezres évek elején a Platinum 
sorozat Pentájával és Twintrak-jével kezdtem, illetve 
az első mobil hangkarim is egy Saffire volt. Aztán 
jött a 2i4, amivel már színpadra is mertünk menni, 
sosem hagyott cserben. Most egy 4i4-el tolom, 
atomstabil, gyors és mindig kéznél van.

Csípem az Air előfokokat, a rugalmas 
portolhatóságát és az elnyűhetetlen fém házát – ami 
még tűző napon is remekül vezeti el a hőt. Végül, de 
nem utolsósorban a hordozhatóságát, legyen szó 
fellépésről vagy remote recording sessionről.

A suliban is ezt használjuk, mivel pofonegyszerű 
a kezelése, így a hallgatóknál és az oktatóknál is a 
Scarlett, illetve Clarett sorozat lett a go-to interfész...
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CSATLAKOZÁS
SZÁMÍTÓGÉPHEZ

DIGITÁLIS
CSATLAKOZÁS

A számítógépes kapcsolat alatt azt a vezetéket értjük, amelyen keresztül 
az audio bemenetek és kimenetek feldolgozásra kerülnek a számítógép 
irányába. Bár továbbra is találhatunk firewire, illetve thunderbolt csatlakozású 
interfészeket a piacon, a legelterjedtebb csatlakozási protokoll mégis az USB 
és annak különböző típusai.

A modern számítógépeken, mint például a MacBook Pro legújabb generációja, 
csak C típusú USB aljzatok találhatók. Ezen a kábelen nemcsak jeleket tudunk 
továbbítani a számítógép felé, hanem például táplálhatjuk is a különböző mobilis 
audó interfészeket, ezeket hívjuk BUS-ról táplálható hangkártyáknak.

Ennek köszönhetően az új hangkártyánkat, például a Focusrite Scarlett 
4i4-et egyszerűen a számítógéphez csatlakoztatással tudjuk táplálni, külső 
tápegység nélkül.

A régebbi számítógépekre is gondolva, a Scarlett 4i4 dobozában két kábelt 
találsz, egy USB-A és egy USB-C kábel is jár hozzá.

A digitális be- és kimenetek lehetővé teszik a rendszer bővítését. Olyan külső 
eszközökkel, mint például a Focusrite Octopre, további mikrofon előerősítőket 
és analóg kimeneteket adhatunk hozzá a hangkártyánkhoz. A digitális 
bővítésre az S/PDIF és az ADAT csatlakozás ad megoldást, amelyek közül 
legalább eggyel rendelkeznek a nagyobb audio interfészek, de gyakori eset, 
hogy mind a két csatlakozási formát tartalmazzák.

Az ADAT digitális információt hordoz optikai kábelek és csatlakozók révén, 
és akár 8 csatorna továbbítására képes 48 kHz/24 bit-es felbontás esetében. 
88,2 vagy 96 kHz-es mintavételezés esetén a 8 csatornát két S/MUX ADAT 
protokoll révén tudjuk továbbítani, ami viszonylag gyakori olyan nagyobb 
interfészek esetében, mint amilyen például a Focusrite Scarlett 18i20 Gen3.

Az S/PDIF két csatorna továbbítására képes: két monó, vagy egy sztereó. 
Ezt a csatlakozási formát általában RCA csatlakozókkal használjuk, de az 
sem ritka, hogy optikai kábelen, „light pipe” csatlakozókkal történik meg a 
csatlakozás.

Használd a hangkártyád: az alapokHasználd a hangkártyád: az alapok
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Az utóbbi években bevezették az USB 3.0, USB 3.1 és USB 3.2 szabványokat, 
amelyek óriási javulást hoztak a nyers adatátviteli képességek terén. Maximális elméleti 
adatátviteli sebességük 5Gbps (gigabit per másodperc) - USB3.0; 10Gbps - USB 3.1; 
20Gbps - USB 3.2, ami 
fantasztikus sebesség a 
merevlemezek és az olyan 
eszközök számára, ahol 
nagy mennyiségű adat átvitelére van szükség. Ezeknek a teljesítménynövekedéseknek 
azonban nincs gyakorlati előnye a 32-nél kevesebb bemeneti és kimeneti interfésznél. 
Ennek oka a gazdagép illesztőprogram-veremének (adatszerkezetének) architektúrája 
és az USB-audio kezelése, amely „egyidejű” adat. A verem ezredmásodperces 
intervallumokban ütemezi az adattovábbítást az audio illesztőprogramok között, ami 
azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy az adatok milyen gyorsan haladnak az USB 
buszon keresztül, az illesztőprogram határozza meg az elérhető minimális késleltetési 
határértéket.

Egyes audio interfészek az USB-kábelen keresztül biztosított tápellátáson 
működnek: ugyanazzal a tápegységgel, ami a telefon vagy a vezeték nélküli 
fejhallgató feltöltését szolgálja, amikor az USB-porthoz csatlakoztatjuk őket.  
Az USB 2.0 eszközök 500 mA-t képesek szolgáltatni 5 V feszültséggel a 
kiszolgáló géptől, míg az USB 3.x ezt 900 mA-ra emeli. Ezek a specifikációk 
azonban a maximális teljesítményre vonatkoznak, amelyet a csatlakoztatott 

eszközök igényelhetnek, de nem garantálják, hogy a számítógép képes lesz kielégíteni ezt 
az igényt. Ezért a hangteljesítmény és a jel integritásának biztosítása érdekében a nagyobb 
audio interfészek szinte mindig külön DC tápegységgel rendelkeznek.

Képzeljük el, hogy ez egy lefolyócső 
és egy teniszlabda. A teniszlabda az 
adat, a cső szélessége pedig jelzi a 
rendelkezésre álló sávszélességet. 
Ha a cső ugyanabban a gradiensben 
van beállítva, és bedobjuk a labdát a 
csatorna tetején, látni fogjuk, hogy egy 
adott idő alatt érkezik az aljára. Ez a 
latency, a késés, tehát az az idő, mialatt a 
teniszlabda áthalad a két végpont között. 
Az USB 3.x egy sokkal szélesebb csövet 
kínál, ami az előző hasonlattal élve azt 
jelenti, hogy több teniszlabda (több audio 
csatorna) tud egyszerre haladni a csövön. 
De a labdák ettől még nem haladnának 

gyorsabban a csőben, mert a gradiens 
ugyanaz. Ugyanez történik az USB 3.x 
és az USB 2.0 összehasonlításakor az 
audio adatok továbbításának módja 
szempontjából.

Ez nem azt jelenti, hogy az USB 3.x 
által kínált nagyobb sávszélesség nem 
nyújt különféle előnyöket bizonyos 
esetekben – például ha egy interfészt 
szeretnél több száz audio bemenettel és 
kimenettel. A legnagyobb csatornaszámú 
USB audio interfészek számára azonban 
az USB 2.0 több mint elegendő 
sávszélességet biztosít az összes be- és 
kimenetnek, amire valaha szükség lehet.

USB 3.X

A latency (késleltetés) 
az egyik legfontosabb 
szempont, amelyet 
figyelembe kell venni 
egy audio interface 
kiválasztásakor.  
A késleltetés az az időbeli 
késés, amelyet például a 
mikrofonba való éneklés és 
a hang visszaadása között 
tapasztalunk, miután 
áthaladt az audio interfész 
bemeneti szakaszán, majd 
az AD-konvertereken, az 
illesztőprogramon,  

majd a DA-konverteren 
keresztül eljut a hangfalba 
vagy a fejhallgatóba. 
A hang feldolgozásához 
vagy a következő lépéshez 
történő továbbításához 
szükséges számítások 
miatt minden szakaszban 
enyhe késleltetés merül 
fel. Alacsony késleltetésű 
környezetben mindenki 
örül: az énekes fülsértő 
késleltetés nélkül hallja 
magát a fejhallgatójában; 
DAW-on, a hangmérnök 

pluginokat alkalmazhat 
a mixen, és az egész 
zenekar monitorozható 
anélkül, hogy analóg 
keverőn kellene  
beállítania az auxokat 
(monitor sávokat). A 
modern, magasabb 
specifikációval rendelkező 
interfészek közel nulla 
késleltetési adatokkal 
működhetnek, és ez 
a teljesítménynövelés 
gyakran meghatározó 
tényező az árugrásban.

LATENCY
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A digitális hang tulajdonképpen minták 

sorozatából áll: a jel amplitúdójának 
mérése, amelyet rendszeres 
időközönként mintavételeznek. 
CD-minőségű hang esetén ez 
másodpercenként 44 100 mintát 
jelent. Sok szakember a magasabb 
mintavételi frekvencián való rögzítést 
választja, ami lehet például 96 000 
minta másodpercenként, azaz 96 kHz. 
A használt mintavételi frekvenciától 
függetlenül a rendszer minden digitális 
audio eszközének ugyanazt az időzítési 
referenciát, azaz órajelet kell használnia, 
különben hallható glitch-ek, hibák 
jelentkezhetnek.

Egy különálló audio interfész, 
amely más digitális eszköz nélkül 
működik (eltekintve a csatlakoztatott 
számítógéptől), a saját belső órajelével 
remekül elboldogul.

Hasonlóképpen nincs órajelbeli 
probléma az önálló interfésznek az 
analóg tartomány más hardveréhez 
történő csatlakozása esetén. Amikor 
azonban egy második eszközt, például 
egy mikrofon előerősítőt digitálisan 
csatlakoztatunk egy digitális kimenettel, 
az órajel kérdését figyelembe kell venni. 
Egyetlen módja van annak, hogy a 

digitális hang sikeresen jusson el az egyik 
eszközről a másikra, nevezetesen, hogy 
ugyanazt az órajelet használjuk.

Minden olyan stúdióban, ahol az 
eszközök digitálisan csatlakoznak, az 
egyik eszköznek masternek kell lennie, 
a többi eszköznek pedig slave-nek, így 
a master órajel „idő referencia” szerepet 
tölt be.

Ennek módja persze attól függően 
is változik, hogy hány eszköz van 
csatlakoztatva, és hogyan. Az ADAT és 
az S/PDIF segítségével (ezek az audio 
interfészek leggyakoribb digitális audio 
I/O formátumai) az órajel az audiojellel 
párhuzamosan jut el ugyanazon kábelen, 
tehát amikor digitális eszközöket 
csatlakoztatunk az interfészhez ezekkel 
a formátumokkal, konfigurálhatjuk az 
interfészt, hogy melyikük legyen a master, 
és melyikük a slave.

Az interfészek többségében az 
órajel beállításokat a vezérlőszoftver 
tartalmazza, az interfész előlapján lévő 
LED-ek pedig az órajel állapotát jelzik. 
A digitális kimenettel rendelkező külső 
eszközökön általában van más beállítási 
lehetőség is, ami lehetővé teszi a 
mintavételi frekvencia és a master/slave 
állapotok kiválasztását is.

Használd a hangkártyád: az alapok
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WORD

CLOCK

Olyan kiterjedt rendszerek esetében, 
ahol számos digitális eszköz csatlakozik 
egy audio interfészhez, vagy ha a 
csatlakoztatott eszköz nem rendelkezik 
stabil „órával” (órajellel), egy külön Word 
Clock (órajel generátor) is opció lehet.  
A Word Clock csak nagyobb, magasabb 
minőségű audio interfészeken érhető 
el, ahol több digitális gép számára is 
érdemes ezt biztosítani.  

Ehhez független BNC csatlakozókkal 
ellátott koaxiális kábelekre van szükség, 
és körültekintő figyelmet kell fordítani a 
különböző órák hurkában lévő eszközök 
konfigurálására és lezárására. Nagyobb 
rendszereknél eltérhetnek az órajellel 
kapcsolatos beállítások, részletes 
beállítási tanácsokat az adott készülék 
felhasználói útmutatójában találhatunk.

Akár Mac-en, akár PC-n, minden interfészhez illesztőprogramra van szükség, 
kivéve az „osztály-kompatibilis” interfészeket, amelyek a számítógép operációs 
rendszerének alapértelmezett audio driverét használják. Az illesztőprogram 
kezeli az adatfolyamot a számítógép és az audio interfész között, és óriási 
hatással van a teljesítményre és a stabilitásra. A jól megtervezett illesztőprogram 
lehetővé teszi az alacsony késleltetést, a megbízhatóságot, valamint garantálja 
a stabil kapcsolatot a számítógéppel. Egy rossz illesztőprogram egy tökéletesen 
működő interfészt is instabillá tehet. Érdemes az illesztőprogramot naprakészen 
tartani, és figyelembe venni az operációs rendszer kompatibilitását.
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„ZENÉSZKÉNT A LEGFONTOSABB, HOGY 
MAGABIZTOSAN ÁLLJ FEL A SZÍNPADRA, 
EHHEZ PEDIG ELENGEDHETETLEN, HOGY 
AZ ESZKÖZEID, AMIKET HASZNÁLSZ, 
SOSE HAGYJANAK CSERBEN!”

Számomra egy eszköz legfontosabb 
tulajdonsága a hangminőség és a megbízhatóság. 
Stúdiómunkákhoz elengedhetetlen a megfelelő 
mennyiségű pre-amp, hogy egyszerre több 
hangszert tudjak rögzíteni. Ugyanígy fontos az 
input/output mennyiség is, a különböző hardverek 
használata miatt. A 18i8 audio interfész könnyen 
hordozható, strapabíró, így utazásaim során is 
velem van.

Zenészként a legfontosabb, hogy magabiztosan 
állj fel a színpadra, ehhez pedig elengedhetetlen, 
hogy az eszközeid, amiket használsz, sose 
hagyjanak cserben!

A Focusrite 2i2 egy elnyűhetetlen páncélszekrény. 
Több mint 300 koncerten bizonyított nálam, és 
mellesleg a piros kis doboz jól is mutat a színpadon.

BIKSI
GÁBOR
GAINLAB STUDIOS / CLOUD9+
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A STÚDIÓ
OPTIMALIZÁLÁSA

A stúdiók választéka a méretet és az összetettséget tekintve 
is sokféle lehet, de függetlenül attól, hogy podcastot rögzítesz 
egy hálószoba-stúdióban, vagy épp zeneszámokat egy 
dedikált felvételi stúdióban, a bevált gyakorlatoknak többféle 
iránymutatása van, amelyek segítenek a lehető legtöbbet 
kihozni a felszerelésedből és az általad használt helyből.
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A helyiség akusztikája a setup-od egyik 
kritikus eleme. Noha nem az a cél, hogy 
mindenki zenét készítsen professzionális 
hangstúdióban, néhány egyszerű dolgot 
azért megtehetsz – ami ráadásul gyakran 
egy filléredbe sem kerül – az akusztikai 
élmény maximalizálása érdekében.  
A kisméretű, visszaverődéses helyiségek 
(azaz kezeletlen falakkal és kemény 
felületekkel, mint például ablakok és 
csempézett padlók) a zenekészítő 
legádázabb ellenségei. Ha a helyiség 
visszaveri a hangszórókból származó 
hangot, akkor nem hozhatunk kritikus 
keverési döntéseket, és nem hallhatjuk, 
amikor a mély hangtartományú 
hangszerek, például a basszus és a 
lábdobok tonálisan együtt vannak.

A puha lakberendezési tárgyak, 
kellékek, mint például a szőnyegek 
és a függönyök valóban segítenek 
tompítani a magas hangokból származó 
visszaverődéseket. A mély hangok 
érdekében lehet basszuscsapdákat 
alkalmazni annak érdekében, hogy 
minimalizáljuk az alacsony frekvenciájú 
állóhullámokat, amelyek „csomókat” 
okoznak a szoba basszusválaszában, és 
rémálommá teszik pl. a basszushangok 

további analizálását a mixelés alatt. 
A kanapé vagy a nagy párnázott szék 
is remek munkát fog végezni a basszus 
elnyelésében, ha a megfelelő akusztikai 
termékek nem jöhetnek szóba.

Ha hálószobában van az ágy, 
ez nagyszerűen tud működni, mint 
basszuscsapda. De ne felejtsd el, 
hogy a megfelelő akusztikus tér 
létrehozásának a célja nem az, hogy a 
szoba hangképét teljesen leromboljuk 
(olyankor minden lapos és dobozhangú 
lesz). Bizonyos mértékű „élőség” 
kívánatos, az akusztikai szakemberek 
gyakran körülbelül 30%-os elnyelődési 
arányt ajánlanak (ahol a helyiség teljes 
felületének 70%-át kezeletlenül hagyják). 
Ha csapkodó visszhangok továbbra is 
szenvedést okoznak (magasfrekvenciás 
„pingpong” a kemény felületek között) az 
akusztikai diffúzor segít a tükröződések 
randomizálásában. A jól elhelyezett 
könyvgyűjtemény vagy a vinyl lemezek 
halmaza rendkívül hatékony diffúzort 
eredményez. Még saját magad is 
elkészíthetsz fametszetekből álló diffúzort, 
ehhez rengeteg YouTube-videó található, 
amelyek bemutatják, hogyan csináld...

AKUSZTIKA

A stúdió optimalizálása
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„ELŐFORDULHAT, 
HOGY CSAK OTTHON 
SIKERÜLT EGYSZER 
ELJÁTSZANI ÉLETÜNK 
LEGNEHEZEBB FUTAMÁT, 
VAGY KIÉNEKELNI AZT 
A NAGYON MAGAS 
HANGOT.”

Bár a stúdiózást sokan elsősorban technikai sportnak tartják, 
mégiscsak a zenéről és az azt létrehozó emberekről kellene 
hogy szóljon. A dalok érzelmeket közvetítenek, amik mindenkire 
másként hatnak, vagy mindenkiből mást váltanak ki. A lényeg, 
hogy létrejöjjön a kapocs előadó és hallgató között.

Azokat a bizonyos mágikus momentumokat kell tudni 
„elkapni” és megfelelően a nagyközönség elé tárni. Persze 
néha nem akkor, nem ott és nem úgy jön az ihlet, amikor, ahol 
és ahogy azt szeretnénk, például a stúdió falai között. Lehet, 
hogy az első demón még kidolgozatlannak és túl spontánnak 
hallatszó próbálkozások tartalmazzák azt a „pluszt”, miközben a 
piros lámpa fényében rögzített, technikailag és zeneileg amúgy 
tökéletes felvételek viszont túlmunkáltnak és hiteltelennek 
tűnhetnek. Előfordulhat, hogy csak otthon sikerült egyszer 
eljátszani életünk legnehezebb futamát, vagy kiénekelni azt a 
nagyon magas hangot.

Ezért nem mindegy, hogy a zenei alkotófolyamat elején - a 
saját kis dalszerzői bázisunkon - milyen technikai eszközökkel 
vesszük magunkat körbe, amik egyszerre inspirálnak és 
olyan minőséget is adnak, hogy azok a bizonyos pillanatok 
„átemelhetőek” legyenek.

HIDASI
BARNABÁS
HL STUDIO
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A hangfalak eltérő módon viselkednek 
a különböző terekben és a különféle 
elrendezésekben. Egy kis helyiségben 
a hangszóró-membrán által generált 
hangnyomás minden felületről 
visszapattan, a helyiséget lényegében a 
hangfal hosszabbítójává változtatva.

 Csak azért, mert egy hangfal drága, 
nem azt jelenti, hogy minden szobában 
vagy bármilyen konfigurációban jól szól. 
A helyes elhelyezéshez mindig olvasd 
el a hangfal felhasználói kézikönyvét! 
Egyébként az általános szabály az, hogy 
a vízszintes síkon pontosan ugyanazon a 
szinten legyenek, fülmagasságba mutatva, 
mindegyik hangszóró körülbelül 30 fokkal 

balra és jobbra legyen a középvonaltól, 
a keverési helyzetből. Ez „sweet spot-ot” 
teremt, ahol meghatározó döntéseket 
hozhatsz a zenéddel kapcsolatban. 

A hangfalakat általában úgy tervezték, 
hogy csak egy irányba orientálódjanak - 
akár függőlegesen, akár oldalra -, és ettől 
a szokástól való eltérés megzavarhatja a 
lehallgatás módját és azt, hogy hitelesen 
visszaadják zenédet. 

Természetesen nagyszerű zenék is 
készültek nem optimális körülmények 
között, de a szabályokat megtartva van 
a legjobb esélyed arra, hogy a helyes 
döntéseket hozd meg, amikor a zenédet 
kevered.

HANGFALAK ELHELYEZÉSE

A legtöbb jelláncban az amplifikációnak (erősítésnek) több szakasza van, ezek 
az úgynevezett erősítési szakaszok. Ha például egy szintetizátorhoz csatlakoztatott 
effekt egységet, majd egy audio interfész példáját nézzük, akkor ott összesen négy 

hangerőszabályzó 
utáni kimenete, 
az effekt egység 
bemenete, az 

effekt egység kimenete, majd az audio interfész bemenete. Minden szakaszban lehetőség 
van arra, hogy növeljük a jelet, viszont minden ilyen alkalom azzal a kockázattal jár, hogy 
nemkívánatos zaj, torzítás lép fel. Példánkban azt tapasztalhatjuk, hogy a szintetizátor 
kimeneti jele túl magas az effekt egység számára, ami bemeneti jeltorzulásokhoz vezet, 
melyek így az effekt egységen keresztül tovább, a jelláncba jutnak. 

Ennek orvoslása érdekében csökkenthetjük a kimeneti szintet a szintetizátoron, 
hogy alacsonyabb jelet nyújtson az effekt egységnek. Minden alkalommal, amikor 
a jel áthalad az egyik egységről a másikra, figyelembe kell venni az egyes erősítő 
szakaszokat. Amikor az effekt egységet csatlakoztatjuk egy interfészhez, előfordulhat, 
hogy ez a szint túl alacsony, annak ellenére, hogy az effekt egység bemenete tiszta 
és torzítás nélküli. Ezen a ponton meg lehet növelni az effekt egység kimeneti szintjét, 
hogy a jelet az interfész jobban kezelhető szintjére emelje.

A mikrofonok típustól vagy teljesítménytől függetlenül minden esetben előerősítésre 
szorulnak, ezt a feladatot általában az audio interfész mikrofon előerősítői végzik. 
Az audio interfészeken található mikrofon előerősítőket a mikrofonok széles 
skálájának kompatibilitására tervezték. Az előerősítés alapvető célja, hogy erősítse a 
mikrofonból származó nagyon alacsony jelet. Minél több erősítést képes szolgáltatni, 
annál „hangosabb” lesz a jel. Túl sok erősítés esetén a torzítás, a zaj és más nem 
kívánt zajok lesznek hallhatók, különösen akkor, ha az erősítést teljes mértékben 
bekapcsolják. Ez az oka annak, hogy a hangmérnökök meghatározott mikrofon / 
előerősítő konfigurációt részesítenek előnyben.

Az összes gain struktúrával kapcsolatos általános szabály az, hogy kerüld a túl nagy 
gainezés felhasználását a jelút bármely szakaszában - kivéve persze, ha célzottan 
torzítani akarod a jelet a kreatív hatás érdekében, mint ahogyan pl. egy gitárerősítőnél. 
Az eredmények hallhatók lesznek a rögzített zenén: kevesebb zaj keletkezik, kevesebb 
torzulást eredményez, nem lesz clipping, és kevesebb lesz az utómunka.

STRUK-
TÚRAGAIN

A stúdió optimalizálása
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A kábellel kapcsolatos problémák egy 
stúdiókörnyezetben sok hibaelhárítási 
művelet középpontjában állnak. Legyen 
szó hibás kábelről, rossz típusú kábelről, 
vagy egyszerűen arról, hogy nincs 
elegendő kábel mindent összekapcsolni, 
a kábelek gyakran okoznak fejtörést a 
stúdióban. Bölcs dolog, ha a kábelezést 
a zenei alkotó rendszer szerves 
részének tekintjük, és – éppúgy, mint a 
számítógép vagy egy dobgép esetében 
- gondoskodunk róla, hogy a kábelek 
jó minőségűek és jól karbantartottak 
legyenek.

Általában kétféle kábelt használunk 
az analóg audióhoz. A szimmetrikus 
kábelek és csatlakozók sok audio 

berendezésen standardnek mondhatók. 
A szimmetrikus elv mögött az áll, hogy 
a föld és a jelpont csatlakoztatása 
mellett a jelet hordozó vezetéket egy 
második vezetékkel együtt vezetik, ami 
ugyanazokat az interferenciákat veszi fel. 
(Vedd figyelembe, hogy ezeket a különféle 
vezetékeket egyetlen kábelházba 
ágyazzák be.) A céleszköz ezután nem 
a jelvezeték abszolút feszültségét látja, 
hanem e két vezeték feszültségének 
különbségét, azaz az interferencia 
megszűnik, és csak a kívánt jel marad.

A szimmetrikus kapcsolat 
létrehozásához kettő helyett három 
elektromos érintkezővel rendelkező 
csatlakozóra van szükség.

KÁBELEK

Az aszimmetrikus kapcsolat csak két 
elektromos érintkezési ponton alapul. 
Ennek megfelelően az aszimmetrikus 
kábelnek csak két vezetéke van: egy 
föld és egy jel. Aszimmetrikus kapcsolat 
esetén a földvezeték két feladatot lát el: 
megvédi a jelvezetéket az interferenciától, 
és az audio jel egy részét is hordozza. Az 
aszimmetrikus csatlakozások hajlamosak 
az interferencia, zaj „felvételére”, ezért 
inkább csak rövid távokon célszerű 
használni őket.

Ha sok analóg audio kábeled 
van, érdemes megismerkedni azok 
összeszerelésének módjával, már csak 
azért is, hogy ha problémák merülnek 
fel, meg tudd őket oldani. Néhány audio 
kábel készítése jó módszer arra hogy 
mélyebb ismeretet szerezz az elektromos 
jelekkel kapcsolatban, amik igazából 
azok a jelek (is), amiket zeneként hallunk. 
Szükséged lesz egy forrasztópákára, 
forrasztóónra, egy nedves szivacsra és 
egy ónszippantóra (és jól szellőző helyre!). 

A forrasztás önmagában egy művészet, 
de rengeteg tanácsot találsz az alapok 
megtanulásához ma már az interneten.

Az adatkábeleket nehezebb (ha nem 
is lehetetlen) javítani, mivel nagyon sok 
kapcsolat van összezsúfolva egy pici 
helyen, és nem mindig lehet könnyedén 
kihúzni a forrasztópákát, aztán 
visszacsatlakoztatni pl. a kilazult véget. 
Ugyanakkor az adatkábelek gyakran 
robusztusabbak, mivel öntött csatlakozóik 
és beépített rögzítéseik megvédik az 
elektromos csatlakozás belső pontjait pl. a 
szállítás és az ismételt be- és kihúzogatás 
során. Persze adatkábelek továbbra 
is felbukkanhatnak otthon, lehet, hogy 
van még akár régi USB 1.1 kábel is a 
tárolódban. Ezt pl. akkor tervezték, amikor 
a sávszélesség nem volt megfelelő, és 
lehet, hogy nem fog működni megfelelően 
az új USB 2.0 vagy USB 3.x készülékkel, 
amelyet csatlakoztatni próbálsz...  
A kábelek oldalán egyébként legtöbbször 
feltüntetik ezeket az adatokat.

A stúdió optimalizálásaA stúdió optimalizálása
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Az analóg jelek továbbítására kétféle 
csatlakozót használunk. Az egyik a negyed 
hüvelykes (6,35 mm) „jack”. Az ilyen típusú 
kábelek mindkét végén azonos dugókkal 
rendelkeznek, és megfordíthatók; az általuk 
csatlakoztatott eszközöknek bemeneti és 
kimeneti azonos aljzatuk van. A dugaszoló 
csatlakozók és kábelek szimmetrikusak 
vagy aszimmetrikusak lehetnek, és 
a csatlakozó ellenőrzésével tudunk 
meggyőződni arról, hogy melyik melyik. 
A szimmetrikus csatlakozással ellátott 
kiegészítő huzal egy csatlakozóhüvelyen 
lévő kiegészítő gyűrűhöz kapcsolódik. 
Ezért TRS-csatlakozónak nevezzük, „Tip-
Ring-Sleeve”-nek, míg az aszimmetrikus 
változat csak TS-t jelent.  
A szimmetrizálás végrehajtásától függően, 
egy aszimmetrikus kábel használható egy 
szimmetrikus be- és kimenetnél - akárcsak 
fordítva -, de a szimmetrizálás előnyeit 
csak akkor élvezhetjük, ha mindhárom 
pólus csatlakoztatva van.

A másik típusú csatlakozó, univerzális 
használatra az XLR. A csatlakozóval 
ellentétben ez egy „nemek közötti” 
csatlakozó, és az XLR kábelek egyik 
végén „papa” csatlakozó, a másikban 
„mama” csatlakozó található. A dugaszoló 
csatlakozónak egy kör alakú hordója 
van, amely két vagy több pin-t (tűt) 
tartalmaz, amelyek a női csatlakozó 
megfelelő aljzataival párosulnak, hogy 
elektromos kapcsolatot hozzanak létre. 
Az XLR-ek sokféle konfigurációban 
kaphatók, de az audióban széles körben 

használják a három tűs verziót, amelyet 
szinte mindig használnak szimmetrikus 
kapcsolat esetén. Megállapíthatjuk, hogy 
a jelforrás kimenetén egy mama XLR 
dugót használunk (például mikrofon), a 
papa XLR dugót pedig az audio interfész 
előerősítőjéhez kell csatlakoztatni hogy a 
kapcsolat létrejöjjön.

Három pólusú csatlakozók köthetők két 
külön aszimmetrikus jel továbbításához.  
A fejhallgatón használt negyed hüvelykes 
és nyolcad hüvelykes TRS aljzatok 
például a sztereó csatorna egyik oldalát 
a „csúcsán” (TIP), a másikat pedig a 
„gyűrűn” (RING) hordozzák, a hüvely 
(SLEEVE), pedig a közös föld. Egyes 
audio interfészek és keverők „insert 
pointokat” kínálnak, ahol a TRS aljzat egy 
aszimmetrikus ki- és bemenetet kombinál 
a TIP és RING pontokon.

Találkozhatsz még néhány más típusú 
csatlakozóval is, amelyeket analóg 
jelekhez használnak. Az RCA csatlakozók 
természetüknél fogva aszimmetrikusak 
(hiszen csak 2 pólussal rendelkeznek), 
és főleg hi-fi készülékeken használják; 
valamint ahol sok audio csatornát egy kis 
helyre kell felszerelni, ott speciális többutas 
csatlakozókat, például D-Subs és EDAC 
csatlakozókat alkalmaznak. Az XLR 
és RCA csatlakozókat néha a digitális 
jelek átvitelére is használják, bár ezeket 
általában gondosan „AES3 vagy S/ PDIF” 
felirattal látják el, hogy elkerüljék az 
összetévesztést analóg testvéreikkel.

CSATLAKOZÓK
Az audio interfészek analóg bemenetei néha az úgynevezett „combi” csatlakozót 

használják, amelyben egy TRS aljzat van a „mama” háromtűs XLR közepén. Ezeket 
általában úgy konfigurálják, hogy a TRS aljzat vonalszintű jeleket fogadjon, míg az XLR 
a mikrofonok csatlakozási pontját kínálja; bizonyos esetekben a TRS átkapcsolható 
egy nagy impedanciájú üzemmódba, amely alkalmas gitár és más hangszerek 
csatlakoztatására.
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„A ZENÉLÉS
SZÓLJON A
ZENÉLÉSRŐL!”

Szeretem játékként felfogni, hogy 
maradandót alkossak. Fontos, hogy a 
folyamat végig gördülékeny legyen, és az 
engem körülvevő eszközökre társaimként 
tekinthessek.

A hangminőség mellett kiemelkedő 
fontosságú az egyszerű kezelhetőség, 
hogy ne a technikai részletekben kelljen 
elveszni a kreatív folyamat során.  
A zenélés szóljon a zenélésről! Szeretem 

kerülni az ágyúval verébre helyzeteket. 
Az egyszerűbb és gyorsabb feladatokhoz 

az egyszerűbb és gyorsabb eszközöket 
igyekszem választani. A napjaim nagyobb 
részében ISA, Red és RedNet eszközök 
vesznek körül, de otthon egy Scarlett vár, 
hogy a saját ötleteimet a megszületésük 
pillanatában, azonnal rögzíthessem. Nekem 
erre a célra egy Scarlett Solo pont elég és 
tökéletes.

NÓNIUSZ
GÁBOR NONIUSZ PRODUCTIONS

BRESAOLA STUDIOS
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Nincsenek kőbe vésett szabályok a mikrofon kiválasztására. Fontos szempont, 
hogy a mikrofon árcédulája nem feltétlenül határozza meg, hogy jól hangzik-e 
a hangforrásán. (Dave Grohl híresen 100 dolláros Shure SM58-at használt sok 
Foo Fighters lemezhez.) Tehát vedd ezt úgy, hogy felvételek készítéséhez nincs 
szükséged több ezer dolláros mikrofonra, de ezerféle különböző mikrofonra sem.  
Lehet, hogy egy csillogó karaoke mikrofont találsz majd a mindenes boltban, ami 
számodra pont megfelelő.

A stúdiókban különböző típusú 
mikrofonok találhatók, és az audio 
interfészeket úgy tervezték, hogy 
ezek mindegyikével jól működjenek. 
A mikrofonok, osztályozástól függetlenül, 
a hanghullámokat elektromos jellé 
alakítják, de ezt különféle módszerekkel 
teszik. A dinamikus mikrofonok 
ugyanúgy működnek, mint egy 
fordított hangszórómembrán, ahol a 
hanghullámok egy elektromágneses 
tekercset mozgatnak, ami jelet generál. 
A kondenzátor mikrofonok úgy érik el 
jeleiket, hogy „megmérik” a kapacitási 
különbséget, ami két töltött lemez 

között fennáll, amikor a hanghullámok 
áthaladnak rajtuk. A szalag-mikrofonok 
vezetőképes szálat tartalmaznak, ami 
rezeg az elektromágneses térben. 
A csőmikrofonok olyan típusú kondenzátor 
mikrofonok, amelyek vákuumcsövet 
használnak a belső elektronikában. Ehhez 
speciális tápegységre van szükség, 
amely egy multi-pin csatlakozóval (nem 
XLR) csatlakozik a mikrofonhoz. A cső 
mikrofonjának XLR kimenete általában a 
tápegységen van. A mikrofon típusától 
függetlenül mindegyiket be kell dugni a 
mikrofon előerősítőjébe, hogy a kis szintű 
jelet hasznossá tegyék.

S
ZA

LA
GM

EM
B
RÁ

N
O
S

N
A
G
Y 

M
E
M
B
R
ÁN

O
S

KO
N
D
E
N
ZÁ

TO
R

KI
S
 M

E
M
B
R
ÁN

O
S

KO
N
D
E
N
ZÁ

TO
R

D
IN

AM
IK

U
S

A MIKROFON
KIVÁLASZTÁSA

Felvétel 1X150



52 53

A stúdiómikrofonok is nagyjából 
ugyanazon paraméterek alapján 
működnek, eltérő jellemzőkkel bírnak, 
amelyek meghatározzák, hogy hogyan 
reagálnak egy hangra. Néhányuknál 
erősebb a bemeneti érzékenység 
és a kimeneti szint, mint másoknál, 
ami alkalmassá teszi őket különböző 
alkalmazásokhoz. (Az érzékeny bemenettel 
és nagyon „hot” kimenettel rendelkező 
mikrofon például nem megfelelő választás 
mondjuk trombita vagy pergődob esetén, 
mert hamar túlvezérlődik. Ezzel szemben 
az a mikrofon, ami jól működik hangos 
hangoknál, mint pl. egy lábdob, vagy egy 
11-ig kitekert Marshall kombó, nem lesz 
alkalmas arra, hogy „megfogja” egy hárfa, 
vagy egy cimbalom finomságát). 

Általánosságban elmondható, hogy 
a dinamikus mikrofonok alacsony 
érzékenységgel bírnak, ezért jól 
kezelik a nagyon hangos és tranziens 
forrásokat, mint amilyenek például a 
dobok. Általában kevesebb környezeti 
zajt vesznek fel, mint a kondenzátor 
mikrofonok, és mint ilyenek, nagyon 
hasznosak, ha egymáshoz közel lévő 
hangos hangszereket mikrofonoznak. 
Ezen kívül nagyon hasznosak élő 
helyzetekben is, amikor a PA-rendszerbe 
bejutó hangot kell mikrofonon keresztül 
kordában tartani. Ennek eredményeként 
gyakran találkozhattok olyan dinamikus 
mikrofonokkal, mint a dobfelszereléseknél 
és a rézfúvósoknál előszeretettel használt 
Shure SM57 és Sennheiser MD421.

A kondenzátor mikrofon általában 
ugyanolyan SPL-t (hangnyomás szintet) 
képes kezelni, mint egy dinamikus 
mikrofon, viszont a környező hangokat is 
felveszi az adott helyről. Ezért tökéletesen 
alkalmas a teljes dobkészlet hangjának 
rögzítésére, ennek okán szokták 
„overhead” mikrofonozásra használni.

Felvétel 1X1
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A mikrofon egyik legfontosabb 
paramétere, amit figyelembe 
kell venni a felvételkor, az 
iránykarakterisztika. Egyes 
mikrofonok nagyon irányítottak, 
mások mindegyik irányból 
egyenlő hangot vesznek fel.  
Az iránykarakterisztika azt 
adja meg, hogy a mikrofon 
milyen irányból érzékeny a 
hangokra. Az omni, vagyis 
gömb iránykarakterisztika 
minden irányból veszi a 
hangot, a kardioid, vagyis 
vese főleg elölről. Más 
iránykarakterisztikával is 
találkozhatunk: kétirányú 
(nyolcas), szuper vese, hiper 
vese, széles vese.

Néhány mikrofon rendelkezik 
olyan kapcsolóval, ami lehetővé 
teszi az iránykarakterisztika 
kiválasztását. Ezek a kifejezések 
a poláris viselkedést írják le, 
de mindegyik mikrofonnak 
egyedi poláris mintázata lesz. 
Szánj egy pillanatot arra, hogy 
a mikrofonjaidnak (ha esetleg 
több is van) megnézed az 
iránykarakterisztikáját, így kreatív 
döntéseket hozhatsz a mikrofon 
elhelyezésével kapcsolatban.

IRÁNYKARAKTERISZTIKA

AZ IRÁNYKARAKTERISZTIKÁT 
MINDIG FELTÜNTETIK A 
MIKROFONON. ENNÉL A 
TÍPUSNÁL PÉLDÁUL A 
MEMBRÁN FELŐLI OLDALON.

Felvétel 1X1Felvétel 1X154 55
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A zaj és az állvány által keltett vibrációk befolyásolhatják a mikrofon jelének 
tisztaságát. Ezeket a zavaró jeleket sokszor nehéz meghallani, és még nehezebb 
felderíteni őket. A kemény padlóról, a mikrofonállványon keresztül felfelé haladó 
rezgések le tudják rontani pl. a felvétel mélytartományát. A legtöbb kondenzátor 
mikrofonhoz rezgésmentes mikrofontartót is adnak, amely felfüggeszti a mikrofon 
testét egy rugalmas „bölcsőbe”. Fontos ezeket használni, hogy megakadályozzuk a 
nemkívánatos morajlásokat és ütéseket. Ha üreges a padlónk, érdemes befektetni 
néhány jó minőségű rezgéscsillapítóba az érzékenyebb mikrofonjaidhoz - különösen, 
ha a felvett műsorszámokon a mély tartományban megmagyarázhatatlan zajok 
maradnak. Természetesen alulvágó szűrővel (másik nevén: felüláteresztő szűrő) is 
segíthetünk a nem kívánt, morajló zajok eltávolításában, amennyiben ezt a felvétel 
megengedi.

A popfilter egy másik hasznos eszköz a nemkívánatos zajok szűrésére, pl. az 
előadók szájából erősen kiáramló levegő féken tartására, bizonyos - T, D, B, P - 
hangzók formálásakor. Ezen hangzók szinte arrébb „lökik” a membránt, fölösleges 
túlvezérléseket, torzításokat okoznak, melyeket később rendkívül nehéz orvosolnunk. 
A popfilter egymástól bizonyos távolságra elhelyezett két szövetdarab együttese, 
melyek jó esetben akusztikailag és vizuálisan is „átlátszóak”. Az akusztikai átlátszóság 
csekély frekvenciafüggést jelent. Ez is egy kompromisszumos megoldás: valamit 
valamiért... Az előbb említett membránmozgások kellemetlen következményei sokkal 
súlyosabbak, mint a popfilter akusztikai viselkedése. Tény, hogy minél sűrűbb szövésű 
a filter, annál hatásosabb a puffogásokra, „dübbenésekre”, viszont annál kevésbé 
„átlátszó”. Fordított esetben pedig éppen ennek az ellenkezője igaz.

REZGÉSMENTES 
MIKROFONTARTÓK
ÉS POPFILTEREK

Felvétel 1X1
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Ha otthoni gitárfelvételt készítesz, a megközelítés szempontjából sok 
a választási lehetőség. Nyilvánvaló, hogy a hangszedő nélküli akusztikus 
gitárt mikrofonozni kell. A hangszedőkkel rendelkező akusztikus gitárokat 
közvetlenül csatlakoztathatjuk az audio interfészhez. A Focusrite 
interfészek több bemenete rendelkezik egy „Inst” funkcióval, amely nagy 
impedanciájú bemenetet biztosít a hangszerek számára. De még akkor 
is, ha az akusztikus gitár hangszedőkkel rendelkezik, sok hangmérnök 
bemikrofonozza a gitárt, hogy a teljes hangkép rögzítve legyen. Persze 
minden gitár másképpen szól, de általában a test hangja mélyebb, 
teltebb. A nyaknál általában a magasabb tartományok játszanak szerepet, 
beleértve az ujjak és a fogólap „zajait”. Attól függően, hogy milyen mikrofont 
használunk, sok hangmérnök kismembrános kondenzátor mikrofont használ 
a hanglyuk és a nyak közé elhelyezve (sokszor a 12. bund környékén).

Ha sztereóban szeretnénk rögzíteni, különös figyelmet kell fordítani a 
mikrofonok közötti fázisbeli különbségekre, ezen egy X-Y pár segíthet, mivel 
térben nagyjából ugyanott helyezkednek el.

GITÁROK
FELVÉTELE

Felvétel 1X1
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GITÁRERŐSÍTŐK

NEM LÉTEZIK „HELYES ÚT” 
A GITÁRERŐSÍTŐ HANGJÁNAK 
RÖGZÍTÉSÉHEZ, DE JÓ KIINDULÁS A 
DINAMIKUS MIKROFON KÖRÜLBELÜL 
EGY HÜVELYKRE VALÓ ELHELYEZÉSE 
A HANGSZÓRÓ MEMBRÁNJÁTÓL. 
ONNAN MÁR HASZNÁLHATOD A FÜLED, 
ÉS KIVÁLASZTHATOD A MIKROFON 
HELYZETÉT ANNAK ALAPJÁN, HOGY 
HOL A LEGJOBB A HANGZÁS.

Felvétel 1X1

Az elektromos gitár felvételekor létezik 
a „régi út” és az „új út”. A régi módszer 
arról szól, hogy egy helyiségben elhelyezik 
a gitárkombót, feltekerik a potikat, 
elhelyeznek egy vagy két mikrofont a 
gitárkombók elé, és jól bezárják az ajtót. 
A gitárerősítők, különösen a csöves 
erősítők, varázslatosak. Sok régi stúdióban 
van külön elszigetelt erősítő helyiség, 
szoba, ahol a gitárerősítőket fel lehet 
tekerni anélkül, hogy megzavarnák a 
másik szobában zajló felvételt. Ebben az 
esetben a legjobb tanács az, ha a fülünk 
segítségével kitapasztaljuk, hogy hova 
helyezzük el a mikrofont az erősítőhöz 
képest. Kérjük meg a gitárost, hogy 
játssza el a zeneszámot, tegyünk fel zárt 
fejhallgatót és hallgassuk meg, hogyan 
változik a hang a mikrofon(ok) elmozdítása 

közben. Ez természetesen nem biztos, 
hogy mindenkinél opció, mondjuk ha a 
közelben szomszédok, szülők, lakótársak 
laknak, és mi nem rendelkezünk egy 
teljesen izolált szobával. És itt jön képbe 
az „új út”: erősítő szimulátor használata 
a számítógépen. Ez arra való, hogy 
egy adott gitárerősítő modell hangját 
szimuláljuk a számítógép segítségével.

Az elektroakusztikus gitárhoz 
hasonlóan a gitárunkat ebben az 
esetben is közvetlenül az audio interfész 
bemenetéhez csatlakoztatjuk, kiválasztjuk 
az INST (instrument) funkciót, és már 
mehet is a dolog. A modern interfészek 
által biztosított alacsony késleltetésá 
monitorozásnak köszönhetően a DAW-t 
valós idejű erősítő-modellezőként lehet 
használni.
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„FONTOSNAK TARTOM, HOGY AZOK ÉS 
CSAK AZOK AZ ESZKÖZÖK, TÁRGYAK 
VEGYENEK KÖRBE, AMIK TÁMOGATJÁK 
ÉS MEGKÖNNYÍTIK AZ ALKOTÁST.”

Egy művész általában számos kreatív blokkal megküzd 
a munkája során, ezt akár egy nem optimálisan kialakított 
munkakörnyezet is okozhatja. Épp ezért nagyon fontosnak 
tartom, hogy azok és csak azok az eszközök, tárgyak vegyenek 
körbe, amik támogatják és megkönnyítik az alkotást.

Legyen szó dalírásról, oktatásról az imProban, vagy 
pop-up studióról, a Focusrite hangkártyák azért fix elemei a 
setupomnak, mert egyszerűen, de megbízhatóan teszik a 
dolgukat, plusz workaround nélkül, én pedig tudok a saját 
feladatomra koncentrálni. Mindemellett pedig imádom, ha a 
design és a funkcionalitás találkozik, a masszív fémház kialakítás 
miatt pedig a szállítás során sem kell aggódnom.

ZSÜD
IMPRO SCHOOL
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DOBOK
MIKROFONOZÁSA

A dobfelvétel a zene készítésének egyik legnagyobb 
kihívása. Végtelen számú megközelítés létezik, de az első 
dolgok egyike, amelyet figyelembe kell venni, a dobkészlet 
behangolása és a hely, ahol éppen rögzíted. A rosszul 
behangolt dobkészlet egy „unalmas” hangzású helyiségben 
soha nem hangzik jól. Ne sajnáld az időt a dob beállításának 
finomításához. Kísérletezz a mikrofon pozicionálásának 
mikrobeállításaival; például a pergődob hangja drasztikusan 
eltérő lehet egy nagyobb és egy picike térben.

OVERHEAD-EK

A KONDENZÁTOR-MIKROFONOK PONTOS ÉS 
EGYÉRTELMŰ HANGKÉPET ADNAK VISSZA A 
BEHELYEZETT TÉRRŐL. ÉPP EZÉRT, ÁLTALÁBAN 
KONDENZÁTORMIKROFONOKAT HASZNÁLUNK 
OVERHEAD-KÉNT.

Felvétel 1X164
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Mikrofonozás esetén dönthetsz úgy, 
hogy közeli mikrofonokat használsz 
(külön mikrofont helyezel el minden egyes 
dobra), vagy lefedheted a teljes szettet 
néhány jól elhelyezett overheaddel. 
Gyakran mindkét megoldás variációja jó 
eredményeket hoz. Gyakori megoldás, 
hogy a mikrofont a dobbőrhöz (amit a 
dobverő eltalál) helyezik.

Közeli mikrofonozásnál ne felejtsd el, 
hogy a dob pereme nagyon kopogónak 
hangzik. Ha a mikrofont egy vagy két 
hüvelyk távolságra helyezed el a peremtől 
a dob közepe felé, ez segít a jobb 
hangzásban. Ne hagyd figyelmen kívül 
a dob alját sem (rezonáns oldal), amely 
eltérő, teltebb hangot adhat. Vannak, akik 
a pergő alját is bemikrofonozzák, hogy 
a csattanósabb, a húrok által létrehozott 
hangot is elcsípjék. Ebben az esetben lehet 
hogy alkalmazni kell a fázisfordítás opciót 
az interfészen.

PERGŐDOBOK

A DOB PEREMÉTŐL 2 HÜVELYKRE 
ELHELYEZETT DINAMIKUS 
MIKROFON ÁLTALÁBAN NAGYON 
JÓ EREDMÉNYEKET HOZ, DE 
AZÉRT HAGYD A FÜLED NYITVA, ÉS 
FIGYELJ A “PATTOGÓ” HANGOKRA, 
MEG A MÉLYEK HIÁNYÁRA. 
NE RIADJ MEG A REZONÁNS 
FEJ HANGOSÍTÁSÁTÓL SEM, 
VISZONT EZ ESETBEN FIGYELJ A 
LEHETSÉGES FÁZISPROBLÉMÁKRA.

Felvétel 1X1Felvétel 1X166 67
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A 
LÁBDOB

Írhatnánk egy egész könyvet a dobok 
mikrofonozásáról. Egyes hangmérnökök 
szeretik eltávolítani az alsó fejet, megtömni 
a dobot néhány takaróval és a lábtól néhány 
méterre mikrofonozni. Ennek eredményeként 
keményebb hangzás jön létre, amely 
nagyszerű az R&B és a funk zene számára. 
Mások szeretik fent hagyni a rezonáns fejet 
(alját), és beállítani, hogy lágy legyen. Ez a 
jazz, és olyan stílusok körében népszerű, ahol 
a természetes hangzás kívánatos. Egyesek 
lyukkal ellátott dobfejeket használnak, 
mások kinyitják a dobot, és egyáltalán nem 
használnak tompítást. Mindez teljesen 
szubjektív, és csak azt tanácsolhatjuk, hogy 
kísérletezz, használd a füled, és csak akkor 
kezdd el a felvételt, amikor igazán elégedett 
vagy a dob hangjával. 

Végső tipp: amikor már az 
interfészeden az összes bemeneti 
csatornát elhasználtad a dob 
beállításánál, és még mindig nem vagy 
boldog, keress rá a neten: Glyn Johns – 
három mikrofonos dob technika.

LÁBDOBOK

SOKFÉLE MÓDON LEHET JÓ 
LÁBDOB HANGOT ELÉRNI. 
KÍSÉRLETEZZ A LÁBDOB 
TÖRÖLKÖZŐKKEL VALÓ 
TOMPÍTÁSÁVAL. MINT MINDIG, 
A MIKROFON JELÉT HALLGASD, 
ÉS LÉGY KREATÍV. 

Felvétel 1X1Felvétel 1X168 69
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„UGYANAZ A PÁR 
HANG JUTHAT 
KIDOBÁSRA VAGY 
A LEMEZ CÍMADÓ 
DALÁBA, ÉS EZ 
MÚLHAT CSAK 
AZON, HOGY AZ 
ELSŐ OTTHONI 
FELVÉTEL MENNYIT 
MUTAT MAGÁBÓL.”

Alkotásnál, utómunkánál vagy a zenekari 
próbán számtalan olyan helyzet adódik, amikor 
el kell dönteni, hogy egy zene jó-e úgy, ahogy 
van, vagy még javítani kell valamit. Az első lépés 
nekem mindig az, hogy a tudatos elemzéseket 
félretéve hagyom, hogy hasson rám a zene. Ha 
valahol döccen, törik, nem jön át a hatás, ott 
elkezdem kutatni az okát. Ha megszületik az a 
varázs, hogy hallgatom a zenét és megáll az idő, 
akkor a lényeg megvan.

Ebben a folyamatban óriási szerepe van annak 
is, hogy a hang minősége milyen. Ugyanaz 
a pár hang juthat kidobásra vagy a lemez 
címadó dalába, és ez múlhat csak azon, hogy 
az első otthoni felvétel mennyit mutat magából. 
Ahogy egy szépen szóló hangszer ösztönzi az 
előadót, éppúgy lelkesít alkotás közben, ahogy 
a Scarlett-tel készült felvételek szólnak. Ez az 
inspiráció meglepően sokat lendít a kreatív 
folyamatokon.

OROSZ MISI
IMPRO SCHOOL
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Azok számára, akik inkább a hardveres 
keverővel dolgoznak, a sok bemenettel 
és kimenettel rendelkező audio interfész 
felhasználható a keverő integrálására 
a DAW munkafolyamatban. Ennek a 
megoldásnak az előnyei között szerepel 
például az effektek küldése, egyedi 
monitormixek, a csatornánkénti EQ, és 
élvezhetjük az egyedi szabályzást szinte 
mindegyik paraméter felett. A keverő egy 
interfészhez történő csatlakoztatásának 
legkényelmesebb módja az, ha közvetlen 
kimeneteket küldünk a keverőből az 
audio interfész vonali bemeneteire, 
majd a DAW visszatéréseket küld az 
interfész kimeneteiből a keverő üres 
csatornáira. Természetesen vigyázni 
kell a visszacsatolási hurokra (gerjedés), 
tehát arra, hogy a DAW legyen a monitor 

forrás, és ne a DAW-on haladjon 
keresztül a monitor jel, valamint tartsuk 
minimálison a latencyt, amennyire csak 
lehet.

A patchbay nagyszerű kiegészítőt 
jelenthet a stúdió számára, különösen 
akkor, ha az interfész rackben van, fixen 
bekötött bemenetekkel dolgozik, és csak 
alkalmanként kell hozzányúlni, mondjuk 
egy vendégzenész szintijét kell bekötni. 
A patchbay előnye az, hogy nem kell a 
rack hátuljában turkálni, ha egy kábelt 
csatlakoztatni akarsz, egyszerűen csak 
bedugod a patchbay elején, és mindenki 
boldog. A patchbay természetesen 
kábelezhető úgy is, mint „normál” 
konfiguráció, teljesen függetlenül attól, 
hogy plusz eszköz csatlakoztatva lesz-e, 
vagy sem.

KEVERŐK ÉS 
PATCHBAY-EK

A 16 bites felvételhez (CD-szabvány) 
képest a 24 bites felvétel sokkal 
nagyobb audio sávszélességet és sokkal 
engedékenyebb felvételi környezetet 
biztosít. Igaz, több adatot használ (1,5-szer 
nagyobb, mint egy 16 bites fájl), de mivel 
manapság már Terabájtok is olcsón 
elérhetők, ez a több adathasználat nem 
tényező. Ez a további 8 bit lehetővé teszi 

a digitális hang pontosabb kifejezését: 
a 16 bites tartományban egyetlen minta 
amplitúdóját 65 363 lehetséges érték 
képviselheti. A 24 bites verzióban több 
mint 16 millió érték van, ami pontosabb 
hangzást, nagyobb tisztaságot és jobb 
hangzási eredményeket jelent. Valójában 
nincs ok arra, hogy ne rögzítsünk 24 bites 
formátumban.

24 BITES FELVÉTEL

Felvétel 1X1
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BIZTONSÁGI 
MENTÉS

A biztonsági másolat készítésének folyamata nem kizárólag 
a zene készítéséhez tartozik, de ez a folyamat kulcsfontosságú 
része – annak biztosítása, hogy alkotásaid ne vesszenek el, ha 
egy merevlemez meghibásodik, vagy ha a hátizsákban hagyod a 
vonaton. Az általános szabály az, hogy az adatokról három helyen kell 
biztonsági másolatot őrizni. Ezeknek a meghajtóknak különböző fizikai 
helyeken kell elhelyezkedniük, hogy elkerüld az összes biztonsági 
másolat elpusztítását egy katasztrófa esetén, mondjuk egy árvíz 
vagy tűz során. A felhőalapú tárolás az egyik lehetőség a biztonsági 
mentéshez, csakúgy, mint az automatikus biztonsági mentési 
rendszerek, például az Apple Time Machine. Hetente tölts egy kis időt 
a biztonsági mentéseiddel is.

MENTÉSEK

TARTS NÉHÁNY BIZTONSÁGI 
MENTÉST KÜLÖNBÖZŐ HELYEKEN. 
SOHA NEM TUDHATOD, MIKOR 
LESZ EZ ÉLETMENTŐ!

Felvétel 1X1Felvétel 1X174 75
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