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ismerd meg!

A PC – vagyis a személyi számítógép

XXI. rész

3. A hangkártya felépítése és muködése
A hangkártyák legnépszerubb szabványadó típusa a Creative cég SoundBlaster cs a-

ládja. Egyszerusített rendszertömbvázlatát a 4. ábrán láthatjuk.
A sztereó hangrögzítés és a visszaadás minoségét a hangkártya CODEC (Coder and

Decoder) áramköre határozza meg. A CODEC áramkör tartalmazza a bemeno analóg
hangjelet digitalizáló (analóg-digitális) átalakítókat, valamint a kimeno hangjelet eloállító
digitális-analóg átalakítókat. Az elobbi fejezetben láthattuk, hogy minél nagyobb az
analóg-digitális átalakító felbontóképessége, annál kisebb a kvantálási hiba. A kvantálási
hiba egy ún. kvantálási zajt eredményez, amely az alacsony jelszinteknél nagyon zavaró.
Ezért a korszeru hangkártyák átalakítóinak a felbontóképessége 16 bitnél kezdodik és a
legújabb típusú termékeknél eléri a 24 bitet is. A jel alakhuségét az átalakítók átviteli
jelleggörbéje határozza meg. Az ideális átalakítók átviteli jelleggörbéje lineáris, de a valós
átalakítóké nem szigorúan az. Minél kisebb a nemlinearítási hiba, annál alakhubb az
átalakított jel. A mintavételezési frekvenciát a Shannon-féle mintavételi tétel alapján kell
meghatározni, vagyis a mintavételezési frekvencia a hangjel frekvenciaspektrumában
levo legmagasabb rendu összetevo frekvenciájának legalább a kétszerese kell legyen.

4. ábra
Hangkártyák egyszerusített tömbvázlata
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Jó minoségu zenei hangvisszaadásról akkor beszélhetünk, ha a hallhatóság felso ha-
táráig terjedo, vagyis a 20 KHz-ig felmeno hangjeleket is lehet rögzíteni és visszaadni. A
hangkártyák szabványos 44 kHz-es mintavételezési frekvenciájával egészen 22 kHz-ig
terjedo hangjeleket lehet kezelni. A beszédnél, mivel az nem tartalmaz olyan magas
frekvenciájú összetevoket mint a zene, teljesen kielégítonek tekintheto a 10 KHz-es
felso határ és így alkalmazható az alacsonyabb, a 22 KHz-es mintavételezési frekvencia.

A hangkártya keveroáramköre (mixer) több különbözo hangjelforrásból érkezo analóg
jelet képes kiválasztani és összekeverni. A kimenetén vagy a bemeno hangjelek egyikét,
vagy több bemeneti jel meghatározott arányú keverékét szolgáltatja. A jelforrások lehetnek
kártyán kívüliek és a kártyán levo hangjelet szolgáltató áramkörök is. A külso hangbeme-
netek általában a következok:  mikrofon, vonaljel, CD hang és PC hangszóró. A hangkár-
tya belso analóg hangjelforrásai a szintetizátor és a CODEC áramkör digitális-analóg
átalakítója. A kevero feladatai közé tartozik még a hangero és a szurés-vezérlés is.

A hanginformációt tartalmazó állományok (fájlok), különösen a minoségi felvéte-
leknél igen nagyok, ezért a hangkártyák a rögzítéssel párhuzamosan képesek ezek tömö-
rítésére, illetve lejátszáskor a kibontásukra. Ezeket a muveleteket hardverszinten egy
digitális jelprocesszor (DSP – Digital Signal Processzor) végzi. Az egyik legismertebb tömö-
rítési módszer az ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation), amely sze-
rint csak az egymást követo hangok különbségét kell tárolni.

Az elektronikus hangszerek közötti kommunikáció megvalósítására, valamint a di-
gitalizált hang gazdaságosabb tárolására fejlesztették ki a MIDI (Musical Instruments
Digital Interface) illesztot és protokollt. A MIDI protokoll elso változatát 1983-ban,
vagyis nem sokkal a személyi számítógép megjelenése után fogadták el. Segítségével
parancsokat és zenei információt küldhetünk MIDI eszközök között. Ezeket két nagy
csoportra oszthatjuk: vezérlokre és hanggenerálókra. A vezérlo lehet billentyuzet, MIDI
illesztovel felszerelt számítógép, és szekvenszer, vagyis olyan eszköz, amely valamilyen
tárolón, például hajlékonylemezen rögzítheti a MIDI adatokat, és késobb lejátszhatja
oket. Szekvenszerként MIDI-kompatibilis kártyával felszerelt számítógép is használha-
tó, bár a legtöbb hangkártyának csak MIDI kimenete van, tehát csak lejátszani tudja a
MIDI formátumú hangállományokat, fel nem veheti oket. A hanggenerálók általában
szintetizátorok, bár lehetnek billentyuzet nélküli hangmodulok is. A MIDI-nek 16 logi-
kai csatornája van, vagyis egyszerre 16 különbözo hangszert vezérelhet. Ezek a hangsze-
rek lehetnek monofon hangszerek (olyanok tehát, amelyek egyszerre csak egyetlen
hangot adnak, ilyenek például a fúvósok), vagy polifon (azaz egyszerre több hangot
megszólaltató hangszerek, ezek közé tartoznak a húros hangszerek is). A protokoll
lehetové teszi a MIDI hangszerek között lezajló adatforgalom rögzítését és tárolását.
Késobb a zene újra eloállítható, utólagos szerkesztéssel pedig új effektusokat vihetünk
be. Az adatok számítógépes generálásával is lehet zenét eloállítani.

Fizikailag a MIDI illeszto egy 31250 bit/sec sebességu aszinkron soros vonali
illeszto, amelyet többnyire egybeépítenek a joystick (botkormány) csatlakozóval. A
MIDI berendezéseket egy láncra lehet felfuzni, minden egyes berendezés veszi és ér-
telmezi a bementére érkezo parancsot. Amennyiben a parancs más egységnek szól, a
kimentén tovább adja a következonek. Ha sok berendezést kapcsolunk össze, akkor a
berendezések késleltetése összeadódik és eredményképpen olyan nagy idokülönbség
alakul ki, amely már zavarhatja a zenei élményt. Az összeadódó késleltetések kiküszö-
bölésére lehetséges, hogy azok a berendezések amelyekre nem vonatkozik a kiküldött
parancs, feldolgozás nélkül továbbítják.

A hangkártya szintetizátora többféle zenei hang megszólaltatására képes, amelyet
vagy frekvenciamoduláció (FM – Frequency Modulation) vagy hullámtábla  (Wavetable)
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segítségével állít elo. Ezeknek elonye, hogy nem magát a hanghullámot, hanem az elore
leírt hangforrások segítségével kibocsátandó hangsort kell rögzíteni és lejátszani. Úgy is
fogalmazhatnánk, hogy nem a hallott hangot, hanem csak a kottát kell tárolni.

Az FM módszert a hatvanas években megjelent elso elektronikus hangszerek hasz-
nálták, majd a hetvenes években piacra kerülo elso szintetizátorok. Az emberi fül sajá-
tossága, hogy ha több tiszta hang szól együtt, például 220, 440 és 660 Hz-en, akkor az
összetett hang magasságát azonosnak érzi a tisztán 220 Hz-es hang magasságával, még
akkor is, ha az összetett hangban ennek az erossége a legkisebb. Ezért a zenei hangokat
a legalacsonyabb frekvenciájú összetevojük, az alaphang határozza meg. A többi
összetevo, vagyis a felharmonikusok, az alaphang frekvenciájának a többszörösei. Álta-
lában az alaphang amplitúdója a legnagyobb, a felharmonikusoké egyre kisebb, eloszlá-
sukat a hang spektrumának nevezik. A felharmonikusok száma és az erosségük közötti
arányok több tényezotol függenek, például a húrt milyen ponton és milyen erovel pen-
dítjük meg, a rezonátor – vagyis a hangszer teste – melyiket mennyire csillapítja, stb. A
felharmonikusokat hangszínként érzékeljük, ez különbözteti meg egymástól például a
hegedu és a gitár azonos alaphangra hangolt és megpendített húrjának hangját.

A zenei hang alaphangra és felharmonikusokra való bontásának matematikai alapjait
Joseph Fourier, francia matematikus dolgozta ki. Elmélete szerint minden periodikus jel
felbontható egy szinuszos alaprezgésre és több felharmonikusra.

A Fourier analízis adta az ötletet az elektronikus hangszerek elso nemzedékéhez – a
zenei hangok eloállítására tiszta hangok (szinuszjelek) összegezése által. Ezt a módszert
nevezik frekvenciamodulált szintézisnek, ugyanis a gyakorlatban a frekvenciaösszegzést
a legalacsonyabb frekvenciájú rezgés modulációjával érik el. A szinuszjeleket oszcillátor-
ral lehet eloállítani. Egy-egy hang generálásában általában 4–6 oszcillátor vesz részt. A
felharmonikusok amplitúdóit Fourier sorfejtéssel határozzák meg. A természetes han-
gokban a felharmonikusok frekvenciája az alaphang frekvenciájának egész számú, vagy
legalábbis racionális számú többszöröse, az FM módszerrel viszont tetszoleges frekven-
ciákat is használhatunk. Ezzel különleges, akusztikus hangszerekkel nem eloállítható
zenei hangokat is létrehoznak. Az akusztikus hangszerek hangjára a spektrumukon kívül
az idobeli lefolyásuk is jellemzo. Bármely hangszernél találunk egy megszólalási, más
szóval felfutási szakaszt és egy lecsengési szakaszt. E ketto között legtöbbször egy vi-
szonylag állandó, kitartott szakasz is van (lásd 5. ábra). A hang idobeni lefolyása függ a
hangszertol és a játékmódtól is. A leggyorsabb felfutás az ütohangszerekre jellemzo,
utánuk jönnek a fúvós, majd a húros hangszerek. Ez utóbbiak hangjának lecsengése
másodperc nagyságrendu is lehet. A frekvenciamodulációban ezért a spektrumot
eloállító oszcillátorokat az utánzandó hangszernek megfeleloen beállított burkológörbe-
generátor vezérli. Ez változtatja a jel amplitúdójának idobeni alakulását.

Az FM módszernek két hátránya van. Az egyik az, hogy nem tudja utánozni az
akusztikus hangszereket, mert azok hangjának a spektruma nem állandó az idoben,
ezáltal könnyen felismerheto, hogy a hang elektronikus hangszertol származik. A másik
pedig az, hogy véges (valahányadik felharmonikusnál levágott) Fourier-sorfejtéssel csak
a viszonylag hosszú és kevés felharmonikusból álló hangot lehet jól visszaadni, a rövid
és felharmonikusokban gazdag hangokkal sokkal rosszabb lesz az eredmény.

A digitális áramkörök, foként a memória áramkörök és a processzorok árcsökkenése
lehetové tette a hullámtábla szintézist. A hangkártyában levo memória, amelyet hullám-
táblának nevezünk, digitalizált formában tárolja a megszólaltatandó hangok mintáját. A
vezérloprocesszor innen hívja elo a hangmintát, és küldi a digitális-analóg átalakító
bemenetére. A megszólaltatandó hangnak megfeleloen elokeresi a hullámtáblából a
szükséges minták megfelelo részeit, ezeket összerakja és ebbol jön létre a megszólaló
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hang. A minta többnyire egy akusztikus hangszer rögzített és CD-minoségben digitali-
zált hangja, tehát jóval valósághubb, mint az FM szintézissel eloállított hang, mivel
tartalmazza a hangzás közbeni spektrumváltozásokat. Némi bonyodalmat okoznak a
kitartható hangú hangszerek, azok tehát, amelyeknek addig szól a hangjuk, ameddig
lenyomva tartjuk a hangszer billentyujét. Ezeknek a hangját a digitalizált hangminta
ismétlésével állítják elo. Az ütohangszerek rövid lefutású hangját általában teljes hosszá-
ban tartalmazza a hullámtábla, a többi hang idobeli lefutását négy szakaszra bontják és a
szakaszokat külön-külön tárolják a hullámtáblában. Így az akusztikus hangszer viselke-
dését sokkal jobban szimuláló hangzás állítható elo.

5. ábra
Tipikus hangszerjel

A General MIDI több mint száz hangszer kezelését teszi lehetové, mindegyiket 10
és fél oktáv hangterjedelemmel. Amennyiben minden hanghoz CD-minoségben külön
tárolnánk, mondjuk, átlagosan 1 másodperc hosszúságú hangmintát, akkor több mint
1 Gbájt (1 Gbájt=109 bájt) memóriára lenne szükség. Értheto tehát, hogy a hullámtáblát
alkalmazó módszerek fejlesztésének egyik fo kérdése a szükséges memória mennyiség é-
nek csökkentése észreveheto hangminoségromlás nélkül. Erre kézenfekvo módszer a
digitális minták tömörített tárolása. A mintát a billentyu leütése után a
vezérloprocesszor kicsomagolja. Szerencsére nem kell minden hanghoz külön hang-
minta. Ha a mintából csak minden második számértéket használjuk fel a hanggenerálás-
hoz, akkor a hang lejátszása feleannyi ideig tart, a frekvencia tehát az eredeti kétszerese
lesz, vagyis egy oktávval magasabb hangot kapunk. Két oktávval magasabb hang
eloállításához csak minden harmadik számértéket kell figyelembe venni a hangmintá-
ban. Ha kétszer használjuk fel valamennyi értéket, akkor felezodik a frekvencia, azaz
egy oktávval mélyebb hang generálódik, bár ennek a minosége már észrevehetoen gyen-
gébb lesz.

A botkormány (joystick) illeszto – amely szintén a hangkártyán foglal helyet – két bot-
kormány csatlakoztatására szolgál. Ellentétben az egyszerubb számítógépeknél alkalma-
zott botkormányok muködésével a személyi számítógépekhez csak olyan típusút lehet
használni, amelynek kitérését potenciométer érzékeli. Az X és az Y irányú elmozdulás
mérésére egy-egy potenciométert használnak. A potenciométerek pillanatnyi ellenállás-
értékét az illeszto idozíto áramköre impulzussá alakítja át. Az eloállított impulzus ideje
arányos az ellenállás értékével és ezáltal az aktuális kitérés értékével is. Az illeszto négy
kapcsoló bemenettel rendelkezik, amelyek érzékelik a botkormány kapcsolóinak pilla-
natnyi állapotát.
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A hangkártyákat CD-ROM illesztovel is fel szokták szerelni, de a CD meghajtókat
általában az alaplapon található EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics – növelt
teljesítményu integrált meghajtóelektronika) szabványú illesztohöz kapcsolják.

A hangkártyát a számítógép ISA (Industry Standard Association), vagy újabban PCI
(Peripheral Component Interconnect) szabványos bovíto busz csatlakozójába helyezik.
A bovíto busz és a hangkártya áramkörei közötti adatforgalamat a busz interfész egysé-
ge vezéreli és hajtja végre.
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Kaucsár Márton

Kozmológia
(VIII. rész)

A belátható világ általános jellemzoi
Az Univerzum állapota idoben változik. Ez a változás azonban az általunk belátott tér-

tartományban nem jelent dönto minoségi változást. Alapvetoen mindenütt ugyanolyan
jellegu az anyag szervezodése, csak pl. az egyes égitesttípusok relatív hányada változik ném i-
leg. Térbeli és idobeli viselkedés ilyen szétválasztása a speciális relativitás elve miatt önké-
nyesnek hathat: késobb látni fogjuk azonban, hogy bár a fizika törvényei minden
inerciarendszerben azonosak, mégis kituzheto az Univerzumban egy kitüntetett abszolút
inerciarendszer. E rendszerhez képest a megfigyelo sebessége mindenkor kicsi  (v/c << 1),
így a fenti szétválasztás az abszolút rendszerhez hasonlóan a megfigyeloében is megteheto.

A Metagalaxisban uralkodó viszonyok e helytol és idotol kevésbé függo minoségi
azonossága lehetové teszi, hogy a világ belátható részérol és mai állapotáról általános
megállapításokat tegyünk.

Izotrópia
A kozmológia szemponjából alapveto kérdés, hogy a Világegyetem anyageloszlása és

egyéb jellemzoi minden irányban egyformának tekinthetok-e, vagyis izotrop-e az Uni-
verzum. Egyszeruen megfogalmazva, az izotrópia azt jelenti, hogy a megfigyelo számára
a belátható világ minden irányban „ugyanúgy néz ki”, a mérheto jellemzok értéke
irányfüggetlen. A teret izotropnak tekintjük, ha létezik legalább egy olyan pont, ahonnan
az irányfüggetlenség fennáll.


