
Fizikai mennyiségek 

 Hangnyomás: Hanghullámok által keltett, változó nyomás rugalmas közegben, amely a 
hangtérben közvetlenül mérhető. Jele a kis p, mértékegysége a Pa (pascal). A hallásküszöb 
nyomásértéke 2 kHz-es frekvenciánál 20 µPa. Mérhetjük csúcsértékét, effektív értékét vagy 
akár számtani középértékét. A hangnyomás hozzáadódik a normális légköri nyomáshoz. 
Haladó síkhullámban a részecskék kitérése és a hangnyomás között 90°Fáziseltolás van. 

 Hangrezgési sebesség vagy részecskesebesség: Az a váltakozó irányú és nagyságú sebesség, 
amellyel a hangot továbbító közeg részecskéi nyugalmi helyzetük körül rezegnek. Jele a kis v, 
mértékegysége a m/s (méter per szekundum). Haladó síkhullámban a hanghullám és a 
részecskesebesség azonos fázisú. A részecskék sebessége és tömege együtt energiát hordoz, 
a hullámterjedés hangenergia terjedésével jár együtt, melynek iránya egybeesik a 
hullámterjedés irányával. 

 Hangteljesítmény: A hangteljesítmény az időegységenkénti hangenergiát jelenti. Jele a nagy 
P, mértékegysége a W (Watt) (vagy J/sec). 

 Hangintenzitás: A hangintenzitás az egységnyi felületre jutó hangteljesítmény. Jele a nagy I, 
mértékegysége a W/m2. 

 Hangnyomásszint: Két hangnyomás érték hányadosának a tízes alapú logaritmusa. Jele Lp, 
mértékegysége a dB (decibel). Számításának módja: Lp=20*lg(p/p0). 

 Hangteljesítményszint: Két hangteljesítmény érték hányadosának tízes alapú logaritmusa. 
Jele LP, mértékegysége a dB. 

 Hangintenzitásszint: Két hangintenzitás érték hányadosának tízes alapú logaritmusa. Jele LI, 
mértékegysége a dB. 

A hang érzékelése 

Ha a rezgés frekvenciája kb. 20 Hz alatti, vagy kb. 20 kHz fölötti, akkor hallásunk nem érzékeli azt, 
első esetben infrahangról, a másodikban ultrahangról van szó. A fülünk által érzékelt hangoknak a 
következő tulajdonságai vannak: 

 Hangosság: Mértéke a hanghullám intenzitásával, amplitúdójával kapcsolatos, de emellett 
erősen függ a frekvenciától is. Azonos hangnyomás mellett a magasabb hangokat 
hangosabbnak halljuk, kb. 4000 Hz fölött viszont már egyre gyengébbnek. 

 Hangszín: A hangnak egyik legnehezebben megragadható tulajdonsága. Nyilvánvalóan 
összefügg a hang összetételével, spektrumával, de érdekes, hogy egyazon hangforrás 
(hangszer vagy ember) különböző magasságú hangjaiban is képesek vagyunk érzékelni az 
azonos karaktert, az azonos eredetet. 

 Hangmagasság: Elsősorban a periodikus rezgést tartalmazó, zenei hangoknál kap szerepet, 
annak alapfrekvenciájával függ össze, de zörejnek is lehet többé-kevésbé meghatározható 
hangmagassága, ha spektruma egy adott frekvencia környékén erősebb maximumot képez. 

 Időtartam, időbeli lefolyás: A bennünket körülvevő hangok ritka kivételtől eltekintve (például 
tengerzúgás) mindig időben behatárolt események, van kezdetük, egy időbeli lefolyásuk és 
egy befejeződésük. A természet zörejeinek azonosításában, a zene ritmusában, a 
beszédhangok érzékelésében, értelmezésében ennek döntő szerepe van. 

A hang leképezése 

A hang, a hangban lévő információ eredeti fizikai formájából, a mechanikai rezgésből leképezhető 
más fizikai folyamattá, más jellegű információvá is, majd visszaállítható eredeti formájába. Ennek a 
leképezésnek a célja a hang átvitele, rögzítése, feldolgozása, felerősítése, tömörítése stb. lehet. 
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A telefon esetén például a hangrezgést elektromos feszültségingadozássá alakítjuk, hogy vezetéken 
nagy távolságra továbbíthassuk. A régi hanglemezeken a hangrezgést megfelelő formájú barázdákká, 
a hangosfilmen optikai jellé, a hangszalagon a mágnesség ingadozásává alakítjuk, hogy tárolhassuk, 
majd visszaalakítsuk hallható hanggá. Az ilyen leképezést analóg leképezésnek nevezzük, mert a 
hangot jellemző nyomásingadozásnak itt egy más jellegű fizikai mennyiség hasonló ingadozását 
feleltetjük meg. 

A hang leképezhető ezen kívül digitálisan is, ilyenkor a hangot (általában bináris) számok sorozatává 
alakítjuk. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy meghatározott időközönként (lehetőleg minél 
sűrűbben) mintát veszünk a rezgésfolyamat állapotából, a kitérés pillanatnyi értékének egy számot 
feleltetünk meg, és e számok sorozata hordozza a hanginformációt. 
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