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CT  
kép és hang kölcsönös átértelmezése  interaktív zenei rendszer segítségével 

 

0. Absztrakt 

 A CT című, interaktív audiovizuális mű és a realizálását lehetővé tevő szoftver 

létrehozásának az volt a célja, hogy egyforma, illetve hasonló mozgókép-

szekvenciákhoz minél nagyobb számú, a kép mozgásait szoros szinkronban követő 

hangzáskombinációt lehessen társítani úgy, hogy a keletkező „audiovízió” mindig 

más jelentés-tereket idézzen elő meghagyva a nézőknek/hallgatóknak, hogy maguk 

alakítsák ki saját értelmezéseiket.  

Kulcsszavak: komputertomográfia, audiovízió, szonifikáció, szinkrézis, multimodális 

integráció, interaktív zenei rendszer, redukált hangszíntér 

 

1. Projektleírás 

 A CT kiindulási alapjául Gyenes Zsolt médiaművész 1,5 perc hosszú (2394 

képkocka) komputertomográf animációja szolgál. A komputertomográfia orvosi 

leképzési módszer, a radiológiai diagnosztika egyik ága. A tomográfia szó a 

szeletelésre utal, a felvételeken a vizsgálat tárgya képzeletbeli szeletekre bontva 

látható, így az eljárás segítségével feltérképezhető a vizsgált tárgy térbeli szerkezete. 

Az egészségügyben használt komputertomográf rendeltetésszerű használata esetén a 

vizsgált tárgy az emberi test. Gyenes Zsolt nem rendeltetésszerűen használta a 

komputertomográfot, amikor fémdrótokat helyezett bele, hogy a kapott szeletek fotóit 

mozgókép-framekként használva animációt készítsen.  

 Az 1. ábrán nyomon követhető, hogyan alakulnak ki a drót metszeteinek 

fotóiból az animáció képkockái: az a) rajzon látható a drót elhelyezkedése a 

tomográfban, ahol a piros szaggatott vonalak két metszetet jelölnek ki. A b) ábrán a 

két metszet külön szerepel, az első metszeten egy pont, a másodikon három pont képe 

jelenik meg a kivágatban. A c) ábra a végső eredményt imitálja, ahol fekete háttéren, 

fénylő világos pontok formájában látszanak a drót metszetei. 
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1. ábra 

-  
A 2. ábra 21 képkockát mutat be a felhasznált animációból, ahol 5 képkockákként 

követik egymást a kiragadott képek. 

 Az eredményül kapott videón fényes pontok mozognak a térben, melyek 

maguk körül forogva különböző pályákat írnak le, és gyorsuláskor, egymással történő 

találkozásokkor megnyúlnak, megváltoztatják alakjukat. A pontok száma, sebessége, 

iránya változó. A képsoroknak nincs konkrét jelentése, értelme, Rorschach-

tesztszerűen működnek, ahol az expresszivitás minőségei és a jelentések az őket 

szemlélő alany szubjektív érzetei szerint változnak. A hangzásfolyamatoknak és a 

zenének az a szerepe, hogy eszközként szolgáljanak az animáció jelentéseinek 

irányításához a pszichológiai térben. Mivel mindkét modalitás (a kép és a zene) 

absztrakt, így önmagukban gyenge, többértelmű jelentéssel bírnak. A kétféle 

információ találkozásából még mindig izgalmasan többértelmű, de a jelentéstérnek 

egy bizonyos szakaszára „irányított” minőség keletkezik, melynek végső értelmezését 

a nézőnek/hallgatónak kell elvégezni.  



 

 

2. ábra 



 

 Ugyanannak a vizuális gesztusnak különböző hangzó leképzéseit interaktív 

zenei rendszer biztosítja, melyek paramétereit az előadó változtatja valós időben. A 

darab előadásához redukált multidimenzionális hangzástér készült, mely lehetővé 

teszi a különböző hangzásfolyamatok és zenei kifejezések közötti navigációt a 

videóból kinyert adatok segítségével. 

 

2. Kép és hang kölcsönös átértelmezése 

 

 A CT című darab kísérlet arra, hogy térben mozgó képanimációt 

meghangosítva különböző jelentéstartalmakat generáljunk kihasználva, hogy a kép és 

hang képes átértelmezni és közösen kialakítani jelentéseket. A cél, hogy a két 

modalitás (hallás, látás) egymásmellé rendelésével új minőség keletkezzen, ne váljon 

külön az audió és a vízió, hanem „audiovízió”-ként közösen fejezzen ki valamilyen 

érzetet, hogy az együttműködésből hozzáadott érték szülessen. Ahogyan Michel 

Chion írja:  

„a hozzáadott érték az a kifejező és informatív érték, amivel a hang az adott képet 

gazdagabbá teszi, méghozzá olyan ismerős és természetes érzést keltve, (…) hogy az a 

bizonyos információ már eleve benne volt a képben. A hozzáadott érték az, amely azt a 

(téves) benyomást kelti, hogy a hang felesleges, hogy a hang egyszerűen csak 

megismétel egy tartalmat, azt a tartalmat, amit valójában a hang ad át, akár önállóan, 

akár a képtől való különbözőségével.”1  

 
 Walter Murch szerint azokban a ritka esetekben, amikor valóban létrejön a két 

modalitás közös jelentést teremtő találkozása, speciális visszacsatolás jön létre. 

Ilyenkor a hangok hatására  

„nem egyszerűen az változik meg, ahogy a néző a képet látja, hanem konceptuális 

rezonancia alakul ki a hang és a kép között: a hangtól másképp „látjuk” a képet, és ettől 

az új képtől már az eredeti hangot is eltérően „halljuk”, amitől viszont megint máshogy 

fogjuk fel a képet, amelytől ismét megváltozik a hangérzékelésünk, és így tovább.”2 

 
 A kép és hang megfelelő együttműködéséhez meg kell vizsgálni, milyen 

feltételei vannak a chion-i értelemben vett, hozzáadott értékkel rendelkező audiovízió 

                                                        
1 Chion, M. (1994), 5. old 
2 Murch, W. (1994), XXII. old. 



 

megteremtésének. Az első alapvető kérdés a szinkront érinti. Az audiovizuális fúzió 

széles körű alkalmazásának lehetőségét az emberi percepció egyik „furcsa” 

tulajdonsága teremti meg, nevezetesen, hogy a vizuális történésekhez akár irracionális 

hangokat is képes hozzárendelni, amennyiben azok közel egy időben történnek. Chion 

ezt a jelenséget szinkrézisnek nevezi, melyet a következő módon definiál: 

„spontán és ellenállhatatlan, minden logikát nélkülöző mentális fúzió, amely a kép és a 

hang között történik, amikor azok pontosan egy időben történnek” 3 

 
 A szinkrézis akkor is működik, ha véletlenszerű audio és vizuális események 

találkoznak egymással. Ebben az esetben azok az audiovizuális kombinációk válnak 

hangsúlyossá, amelyek között létrejön a szinkrézis, így erősítik egymást. Ebből 

következik, hogy mind a hang- mind pedig a képsáv eredeti szerkezete megváltozhat 

a hangsúlyos helyek kialakulásának függvényében. 

 A szinkrézis megértéséhez fontos támpontot biztosítanak a multiszenszoros 

vagy multimodális integrációt, azaz a különböző érzékszervek funkcionális 

együttműködését leíró kutatási eredmények. A külső világ észleléséhez agyunk több 

forrásból nyer érzékelési információt, melyek különböző modalitásokból (látás, 

hallás, tapintás, szaglás, stb.) származnak. Annak érdekében, hogy koherens, erőteljes, 

biztos érzet keletkezzen, a különböző forrásoknak hatékonyan kell fuzionálni. Ezt a 

fúziót nevezzük multiszenzoros illetve multimodális integrációnak, melyről Barry E. 

Stein és M. Alex Meredith meghatározó jelentőségű, Az érzékek egybeolvadása c., 

1993-ban publikált könyve közöl fontos információkat. Neurofiziológia kísérleteik 

alapján három általános, a multiszenzoros integrációt befolyásoló szabályt 

fogalmaztak meg4: 

1) a tér-szabály: a multiszenzoriális integráció valószínűbb vagy erősebb, amikor az 

érzet kialakulásában résztvevő egyszenzoros ingerek nagyjából ugyanarról a 

helyről érkeznek, 

2) az idő-szabály: a multiszenzoros integráció valószínűbb vagy erősebb, amikor az 

érzet kialakulásában részt vevő egyszenzoros ingerek nagyjából ugyanabban az 

időben jelentkeznek, 

                                                        
3 Chion, M. (1994), 63. old 
4 Wikipédia szócikk: Multimodal integration. [Internet]. ADDRESS: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multimodal_integration 



 

3) a fordított hatékonyság szabály: a multiszenzoros integráció valószínűbb vagy 

erősebb, amikor az érzet kialakulásában résztvevő egyszenzoros ingerek izolált 

állapotban viszonylag gyenge válaszokat ébresztenek. 

 Mivel a multiszenzoros jelek egyidejűleg keletkeznek fizikai eseményekből, a 

fenti szabályok azt jelentik, hogy időbeni szinkron és térbeni egyezés esetén a jeleket 

nagy valószínűséggel egy esemény produkálta, így ezeknek egy érzetté kell 

egyesülniük, valamint hogy minél bizonytalanabbak önmagukban az egyes 

modalitásokból származó érzetek, annál inkább függ a kialakuló érzet a 

multiszenzoros integrációtól. Más kutatások (például McGurk effektus) azt is 

kimutatták, hogy ilyen esetben az egyes modalitások bizonytalanságának mértéke 

meghatározza, milyen mértékben vesznek részt az érzet, a végső jelentés 

kialakításában.  

 A szinkrézis illetve multiszenzoros integráció az emberi érzékelés rendkívül 

erős tulajdonsága, ami azt eredményezi, hogy a valóságtól teljesen eltérő hangokat is 

probléma nélkül társítunk képekhez, és egészen irreális kép-hang kapcsolódásokat is 

audiovizuális eseményekként élünk át. A kép és hang reasszociációjának lehetősége 

az, amire a filmhang művészete épül. Ennek köszönhetően lehet távolságot iktatni a 

kép és hang közé, amelyek ezáltal nemcsak egyszerű leírásai lehetnek egymásnak, 

hanem metaforisztikus kapcsolatba is kerülhetnek. Chion szerint „minél jobban 

eltávolítjuk a jelölőt (hang) a jelölt tárgytól (kép), annál nagyobb a metaforikus 

távolság, ami által gyarapodik a hozzáadott érték”5. 

 A kép és hang különböző mértékű absztrakciójával és látszólag össze nem illő 

egymáshoz rendelésével eltérő jelentéseket, zenei és képi funkciókat, feszültségeket 

és oldásokat lehet konstruálni. Ennek kimerítő vizsgálatához nagy számú 

kombinációra van szükség, melyek létrehozására praktikus megoldást jelenthet a 

videó mozgásainak valós időben történő hanggá alakítása, azaz szonifikációja 

jelenidejű interaktív rendszer felhasználásával. Egy ilyen rendszer szíve, mozgatója az 

organikus, információban gazdag hangzásokat generáló „hangmotor”, amely a vezérlő 

jel (jelen esetben videó) mozgásaira adekvát módon reagál, alkalmazkodva a 

multiszenzoros integrációt befolyásoló szabályokhoz. A vezérlőjel topográfiájának 

megfelelő leképzést kell létrehozni a hangzástérben, azaz elmozdulásra az egyik 

modalitásban (például vizualitás) elmozdulással kell reagálni a másikban (például 

                                                        
5 Chion, M. (1994), 5. old. 



 

hang). Fontos kívánalom még a CT projekt szempontjából, hogy mindeközben a 

hangzástérben minél több irányban lehessen közlekedni megtartva a kapcsolatot a 

videó mozgásaival. A folyamatos dimenziókkal rendelkező redukált hangszíntér 

különösen megfelel erre a célra, hiszen 1) a redukció alkalmas a dimenziók 

váltogatására, integrálására, ily módon különböző méretű és irányú hangszínterek 

kialakítására, 2) a dimenziók skálázásának segítségével különböző regisztereket, 

eltérő felbontású területeket lehet felhasználni, 3) megfelelő áttérképezéssel nagy 

számú kombináció hozható létre, így nagy méretű hangszíntérben lehet rugalmasan 

közlekedni, 4) a szintézis-paraméterek és a vezérlő-paraméterek összekötése 

megteremti a kapcsolatot a modalitások között. 

 

 
3. Jelenidejű, interaktív zenei rendszer 

 

 Korábbi audiovizuális munkáimban a képhez állandó, előre komponált és 

rögzített elektroakusztikus zenéket rendeltem. Ilyenkor a kompozíció illetve realizáció 

nem valós időben történik, a hangzásfolyamatok egymásra épülő, sorozatosan végzett 

műveletek eredményei, ahol a hangszíntér elemeit hallás után, sebészi pontossággal 

lehet létrehozni. Az ilyen típusú stúdiómunka nem követeli meg, hogy előre kijelölt 

hangzásparaméterek illetve hangszíndimenziók mentén haladjunk, a dimenziók között 

ugrálva, különböző átalakító- és szintézistechnikákhoz kötődő paraméterek 

változtatásával is ki lehet alakítani a kompozíció hangzásanyagát. Ez a ma már 

gazdag hagyománnyal rendelkező módszer rendkívül összetett, kifinomult variációs 

lehetőségeket, kiváló hangminőséget tesz lehetővé a szerzők számára, akiknek 

képzeletét nem korlátozza sem az idő, sem a számítógép teljesítőképessége.  

 Valós idejű kompozíció/improvizáció/realizáció esetén a legnagyobb kihívást 

az jelenti, hogy a hagyományos elektroakusztikus zenei stúdióban elérhető 

komplexitást olyan helyzetben hozzuk létre, ahol nem áll módunkban az időben 

egymás után végzett, többszörös átalakítás lehetősége, egy fizikai gesztushoz (egy 

időpillanathoz) egy hangprocesszálást végző művelet tartozhat. Ez az egy művelet 

természetesen magában foglalhatja több paraméter egyidejű változtatását is, azonban 

nincs mód hallgatás utáni javításra, kiigazításra, azonnal haladni kell tovább a 

következő időpillanathoz tartozó műveletre. A vezérelhető paraméterek száma az 

alkalmazott szoftver és a számítógép teljesítményének függvénye. Ez, a manapság 



 

még mindig komoly korlátozást jelentő faktor, az idővel elhanyagolhatóvá válik majd 

a számítógépek gyorsulásával.  

 A hagyományos, nem jelen idejű módszerrel biztosítható komplexitást a valós 

idejű interaktív rendszerek közvetlen audio-visszacsatolást lehetővé tevő, összetett 

mozdulatokat, mozgásokat elektroakusztikus hangzásfolyamatokká alakító 

hangszerek segítségével próbálják megteremteni. Ezek a hangszerek jelenleg főleg 

egyedi szoftvereket jelentenek, ahol a felhasználó a saját elképzelései szerint alakítja 

ki a hangszer működését mind az előállítható hangzásokat, mind pedig a vezérléshez 

használt hardvereket és a hozzájuk tartozó mozdulat-és adatsorokat illetően.  

 Az interaktív rendszerek fejlődése során folyamatosan változott felépítésük és 

ezzel együtt folyamatábrájuk általános megfogalmazása.  

A legújabb keletű Miranda6 leírása, aki öt fő szerkezeti elemet különít el:  

1. a rendszert vezérlő gesztusok 

2. gesztuselemző stratégiák 

3. hangszintézis, hangátalakító algoritmusok 

4. áttérképezés 

5. visszacsatolás módjai (audio, vizuális, taktilis)  

 A 3. ábrán látható, hogyan követik egymást, illetve hogyan függenek 

egymástól a rendszer egyes elemei.  

 

 
3. ábra 

 
 A rendszert vezérlő gesztusok elemzése után kialakul, mennyi és milyen 

terjedelmű adatsorok állnak rendelkezésre a hangszintézis és hangátalakítás 

                                                        

6 Miranda, E. R. - Wanderley, M. M. (2006) 



 

vezérléséhez. A hangszintézis és hangátalakító algoritmusok szerkezete 

meghatározza, hány paraméter változtatható a hangelőállítás során. Az áttérképezés 

szabja meg, melyik vezérlő adatsor melyik szintézis-paraméterhez tartozik, és hogy 

annak melyik szakaszát (regiszterét) változtatja. A visszacsatolás módjának 

kiválasztása befolyásolja, hogy az előadó milyen módon érzékeli mozdulatainak 

eredményeit. A magától értetődő hallási visszacsatoláson kívül alkalmazható a 

vezérlő adatok vizuális megjelenítése és taktilis érzékelhetősége is. 

 A hangszintézis és -átalakító algoritmus és az áttérképezés megfelelő 

kialakításával jelenidőben vezérelhető redukált hangszíntereket lehet létrehozni.  

 
 

4. A CT-t realizáló interaktív hangszer leírása 

 

A hangszer egyes elemeit az 3. fejezetben tárgyalt, az interaktív rendszerek általános 

szerkezetét bemutató leírás szerint részletezem.  

1) A rendszert vezérlő gesztusok 

A szoros szinkron biztosítása érdekében a zenét a komputertomográf metszeteiből 

készített animáció vezérli. Az irányítás módjának megtervezéséhez el kellett 

dönteni, milyen képelemek kapjanak szerepet a zenei áttérképezésben. Ennek 

érdekében először a videón szereplő fényes pontok mennyiségét és pályáját kellett 

megvizsgálni. Amint az a 2. ábrán látható, a legkülönbözőbb helyzetek fordulnak 

elő: van, amikor egyáltalán nincs esemény, van amikor csak egy-két pont van jelen 

a képen, ritkábban előfordul, hogy lényegesen több, akár 12 a pontok száma. A 

célom az volt, hogy minden pályához egy zenei szólamot rendeljek, amihez a 12 

pálya túl soknak bizonyult. Ezért a pontok közös mozgásai alapján korlátoztam a 

figyelembe veendő pályák számát, aminek eredményeképpen 5 mozgást / öt 

szólamot jelöltem ki. A 4. ábra az öt pálya eseményeinek „kottáját” mutatja be, 

ahol látható, mely képkockák tartalmaznak az adott sorszámú pályákon 

mozgásokat. A vízszintes tengelyen látható a 2394 képkocka, a függőleges 

tengelyen az öt pálya, ahol piros szín jelzi az aktív szakaszokat.  

 



 

 
4. ábra 

 
 A „kotta” azért volt szükséges, mert a videó képkockái különböző módokon 

kerülnek lejátszásra az előadás során, ezért az előadónak, aki irányított 

improvizációt mutat be, tudnia kell, melyik szakaszon hány szólamot lehet 

vezérelni, mikor lépnek be és mikor szűnnek meg az egyes pontok mozgásai. A 

videót a következő módszerekkel lehet lejátszani: 

- elölről végig az eredeti sorrendben és sebességgel, 

- kézi vezérléssel előre illetve visszafelé egyenként léptetve a képkockákat, 

- különböző kezdőpontú, terjedelmű és sebességű loop-ok segítségével, 

- különböző kezdőpontú, terjedelmű és sebességű, irányított véletlen folyamatok 

segítségével. 

A 5. ábrán a videó lejátszását vezérlő program interfésze látható, innen le lehet 

olvasni, hogy a megfelelő sorszámú képkocka előhívásával a képsorokat a 

következő paraméterek segítségével lehet irányítani: start/stop (teljes lejátszás), 

loop be/kikapcsolása, loop sebessége, loop iránya, loop kezdő képkockája, loop 

terjedelme, véletlen-generátor be/kikapcsolása, véletlen-generálás tempója, 

véletlen-generálás kezdő értéke, véletlen-generálás terjedelme. 

 A loop és véletlen folyamatok paramétereit külső MIDI vezérlővel lehet 

változtatni, így a videót jelen időben lehet szerkeszteni, aminek következtében a 

másfél percnyi eredeti animációból kiindulva lényeges hosszabb, változatos anyag 

hozható létre. 

 Az előadó gesztusai a zenét csak áttételes módon befolyásolják, mivel a 

hangzásfolyamatok közvetlen vezérlését a videóban szereplő pontok mozgásai 

végzik. A vezérlés módszerétől függően a mozgást lehet közvetlenül frame-ről 

frame-re kontroller segítségével változtatni (például a potenciométer elmozdulása 



 

folyamatosan növeli és/vagy csökkenti a lejátszott frame-ek sorszámát), vagy meg 

lehet adni a mozgás általános szabályait (például frame-ek lejátszási sebessége és a 

lejátszható frame-ek sorszámainak terjedelme). 

 

 
5. ábra 

 
 
2) Gesztuselemző stratégiák 

A pontok (illetve egyes esetekben pontegyüttesek) mozgásainak adatait két 

lépésben határoztam meg: 

- fényes pontok helyzetének (x, y koordináták) meghatározása képkockánként 

Minden képkockában meghatározásra kerültek a sötét mezőben található fényes 

alakzatok koordinátái Jitter programnyelven írt szoftver segítségével, melyeket 

szöveges fájlban rögzítettem. A 6a és 6b ábrán az elemzés adatait tartalmazó 

szöveges fájl két részlete olvasható. Az első oszlopban található érték mindkét 

esetben a képkocka sorszámát jelenti, ezután a képben tartózkodó pontok x és y 

koordinátái következnek pályánként. Ha az x és y koordináta értéke 0, az azt 

jelenti, hogy az adott pályán nem tartózkodik fényes pont. Az első pálya értékeit 

a 2., 3. oszlop, a másodikét a 4. és 5. oszlop, a harmadikét a 6., 7. oszlop, a 

negyedikét a 8., 9. oszlop, az ötödikét pedig a 10., 11. oszlop tartalmazza. Az a) 

számoszlopok az 1-10. sorszámú képkockák adatait mutatják: kiolvasható, hogy 

az első két frame sötét, a 3-10. framek pedig csak az első pályán tartalmaznak 

mozgó alakzatot.  

 A b) számoszlopok a 709-717. képkockák adatait mutatják be, látható, hogy 

ezeken a képkockákon 2 fényes pontot helyezkedik el, melyek az első és a 

harmadik pályán mozognak.  



 

 

 
               a) 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
03 429.074 443.331 0 0 0 0 0 0 0 0  
04 395.779 438.490 0 0 0 0 0 0 0 0  
05 395.750 438.788 0 0 0 0 0 0 0 0  
06 395.941 437.483 0 0 0 0 0 0 0 0  
07 395.867 437.666 0 0 0 0 0 0 0 0  
08 401.966 439.956 0 0 0 0 0 0 0 0  
09 400.496 440.550 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 408.507 440.757 0 0 0 0 0 0 0 0  

6a ábra 
 
 

             b) 709 326.360 286.494 0 0 510.724 445.278 0 0 0 0 
710 327.939 287.859 0 0 509.780 447.057 0 0 0 0 
711 328.178 287.731 0 0 509.797 447.161 0 0 0 0 
712 329.707 285.136 0 0 509.060 446.137 0 0 0 0 
713 329.743 285.252 0 0 509.015 446.298 0 0 0 0 
714 330.988 286.421 0 0 505.064 445.122 0 0 0 0 
715 331.251 285.989 0 0 504.835 445.096 0 0 0 0 
716 332.092 284.113 0 0 502.754 443.659 0 0 0 0 
717 331.974 283.675 0 0 502.392 443.890 0 0 0 0 

6b ábra 
 

- az egyes pályákon mozgó pontok sebessége  

A pontok elhelyezkedése mellett sebességük is szerepet játszik a 

hangzásfolyamatok vezérlésében. Mivel a videó lejátszását irányító véletlenszerű 

folyamatok az egymást követő képkockák bármilyen kombinációját lehetővé 

teszik, a sebességet jelen időben, az egymást követő képkockák alapján számolja 

ki a szoftver. Tekintve, hogy a frame-ek között mindig egyenlő hosszúságú idő 

telik el, ezt egységnyinek vehetjük, és ekkor a v=s/t képlet alapján a sebességet 

megkapjuk, ha kiszámoljuk két koordinátapont egymástól való távolságát a 

Pitagorasz-tétel segítségével.  

 A videó elemzése után pályánként 3 adat, összesen 15 paraméter áll 

rendelkezésre a zene vezérlésére: x1, y1, v1, x2, y2, v2, x3, y3, v3, x4, y4, v4, 

x5, y5, v5.  

 

3) Hangszintézis, hangátalakító algoritmusok 

 Az öt szólamot öt egyforma hanggeneráló-lánc állítja elő, melyekben 

különböző technikákkal lehet hangokat szintetizálni illetve átalakítani. A 7. ábrán 

látható a MAX/MSP programnyelv segítségével írt hangelőállító szoftver 

interfésze, melyen világosan elválik egymástól öt egyforma „csík” formájában az 

öt szólam. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             7. ábra       



 

Az egyes szólamokon belül elkülönülő egységek a hangszintézis és -átalakító 

modulok, melyek paraméterei számdobozok és más kontrollerek (potenciométer, 

2D-s csúszka, burkológörbe, stb.) segítségével állíthatók. Minden egységen belül 

külön el lehet menteni a vezérlő paraméterek értékeit, így a beállítások különböző 

összekapcsolásaival nagy mennyiségű hangzáskombinációt lehet létrehozni.  

 A 8. ábra egy szólam szerkezetét mutatja be, amely redukált hangszínteret 

alkotó, egymással összeköttetésben lévő modulokból tevődik össze. Az ábra 

feltünteti a CT-ben alkalmazott hangátalakító és hangszintetizáló egységeket, a 

hozzájuk csatlakozó paramétereket és a hangelőállítás lehetséges útvonalait. Az 

ábráról leolvasható, hogy a CT realizálásához hangfájl-lejátszás, granuláris 

szintézis, szubtraktív szintézis és torzítás szükséges, melyeket szólamonként 

összesen 43 paraméter segítségével lehet vezérelni. Ezentúl a szólamok hangereje 

keverésükkor külön vezérelhető (5 paraméter), és az összekevert hangzás után 

található még egy alulátaresztő szűrő (1 paraméter) és egy zengető (7 paraméter), 

így összesen 43x5+5+1+7= 228 paramétert kell kezelni a darab előadásakor. 

 

 
8. ábra 

 

4) Áttérképezés 

 A hangelőállító rendszer beállításainak segítségével előállított és elmentett 

hangzások kiindulásul szolgálnak a vezérlő-paraméterek változtatása által indukált 

hangmozgásokhoz. A vezérlő-paraméterek változásait a rendszert vezérlő 

„gesztusok”, a komputertomográf animációban szereplő pontok mozgásai okozzák. 

Az animáció elemzéséből kapott adatokat szólamonként egy-egy mátrix 



 

segítségével lehet áttérképezni a hangparaméterek változtatására. Nem minden 

hangparaméter szerepel önállóan a mozgások vezérlésében. Egyes paraméterek 

csak az általános, kiindulási hangszín beállítását alakítják, mint például a granuáris 

szintetizátor vagy a hangfájl-lejátszó fájlbetöltése. Másokat együttesen lehet 

vezérelni, mint például a 9 sávos EQ sávszélességeit és az egyes sávok 

amplitúdóit. Ilyenkor, amint az a 7. ábráról is leolvasható, kapcsoló segítségével 

lehet beállítani, mely paraméterek mozognak együtt a „mester”- paraméterrel, és 

mely paraméterek maradnak állandóak a mozgás során. Az ábrán rögzített beállítás 

esetén minden paraméter mellett egy-egy x szerepel, ami azt jelenti, hogy az 

ekvalizátor összes frekvenciasávjának sávszélessége és amplitúdója együttesen 

mozog a „mester”-paraméterrel. 

 Az áttérképezés kialakításakor az első lépés azoknak a hangparamétereknek a 

kiválasztása volt, amelyek potenciálisan részt vehetnek a hangmozgások 

kialakításában. A 9. ábra tartalmazza azoknak a paramétereknek a listáját, 

amelyeket a vezérlő adatok (x, y, v) irányíthatnak. Látható a listából, hogy a valós 

időben egymástól függetlenül vezérelhető paraméterek száma szólamonként 

elvileg 17, ami lényegesen kevesebb, mint a kiindulási hangszínt kialakító 43 

paraméter.  

 Az áttérképezés a CT esetében két művelet elvégzését jelenti: 

- meg kell határozni, melyik vezérlő-paraméter melyik hangelőállító paramétert 

irányítja, 

- ki kell jelölni, hogy az adott paraméter milyen tartományban mozogjon.  

 

 
9. ábra 



 

 A CT-t realizáló szoftverben minden szólamhoz tartozik egy mátrix, amely 

végrehajtja az áttérképezést. A 10. ábra az 1. szólamhoz rendelt mátrixot jeleníti 

meg. A vezérlő videó-paraméterek az 1, 2, 3, 4 számozású oszlopokhoz, a 

hangzásparaméterek pedig a különböző rövidítésekkel elnevezett (pl. cf, gain, Q, 

stb.) sorokhoz tartoznak. Az egyes oszlopokhoz a következő videó-paraméterek 

tartoznak: 1 = x koordináta, 2 = y koordináta, 3 = pont mérete (ez a paraméter 

ebben a verzióban nem vesz részt), 4 = sebesség.  

 

 
10. ábra 

 
 Az oszlopok és sorok közötti eligazodást 4x17-es rácsforma segíti. Ennek 

metszéseinél piros pontok jelzik, hogy az adott vezérlő-paraméterek melyik 

hangzásparamétert szabályozzák. A zöld és piros számdobozok végzik a 

paraméterértékek skálázását, azaz meghatározzák, hogy a vezérlő gesztusokból 

érkező értékek milyen hangparaméter-tartományt a fednek le. A zöld számdobozok 

határozzák meg, hogy mettől meddig terjedő értékeket vesz a rendszer figyelembe, 

a piros számdobozokban pedig be lehet állítani a minimális és a maximális értéket. 

Az ábráról kiolvasható például, hogy az itt megjelenített beállításban az y (2) 

tengelyen való mozgás vezérli a granuláris szintézis szemcsehosszát 

(GR_graindur). Ebben az esetben a 250. és 440. pixel közötti elmozdulás 10 - 150 

ms-nyi szemcsehossz-változást generál. Az ábrán az is látszik, hogy egy vezérlő-



 

paraméterhez (oszlophoz) több egyidejű hangparaméter is tartozhat. Az előző 

példában leírt szemcsehossz-változással párhuzamosan módosul az aluláteresztő 

szűrő törésfrekvenciája 10000 és 2000 Hz között valamint a torzítás mértéke 2-

szeres és 1-szeres túlvezérlés között.  

 A mátrix a rendszer „közlekedési irányítója”, segítségével a paraméterek 

nagyon nagy számú variációját lehet létrehozni. Egy-egy oszlophoz 217 variáció 

tartozik, ami 3 hasznos oszlop esetén (217)3= 2.251.799.813.685.248 -t jelent. Ha 

ehhez hozzávesszük a lehetséges átskálázások mennyiségét, látható, hogy a 

lehetőségek száma gyakorlati szempontból a végtelenhez közelít. 

 A mátrix állapotait, a „forgalomterelést” és az átskálázásokat az ablak bal 

felső sarkában található beállításmentő-doboz segítségével lehet elmenteni. A 

dobozban látható 10 fekete pötty 10 különböző beállítást jelent.  

 A dinamikus vezérlőparaméterek kiválasztásával és a megfelelő 

áttérképezéssel erősíteni lehet a hangszíndimenziók formateremtő képességét (lásd 

III.3. fejezet). Több hangzásparaméter közös, szinkronban történő mozgatásával 

könnyen azonosítható, az emlékezetbe gyorsan beépülő, ezáltal jól felismerhető 

hangszínmotívumokat lehet létrehozni. 

 
5) Visszacsatolást biztosító csatornák (audio, vizuális, taktilis)  

 A CT előadását megkönnyíti, hogy a videó mozgása vezérli a legtöbb 

hangszínparamétert, így a hallás mellett a látás természetes módon segíti a 

tájékozódást jelen idejű realizáció közben. A vizuális visszacsatolást nem csak a 

videó biztosítja, a paraméterek mozgatása követhető mind a videó, mind a 

hanggeneráló program interfészén számdobozokon és potenciométereken egyaránt. 

Míg ezek az eszközök főleg a programban való tájékozódást, az egyes 

paraméterértékek pozicionálását és a program működésének ellenőrzését 

szolgálják, addig a kép és hang közös, audiovizuális érzékelésének komoly szerepe 

van a kreatív reakciók kialakulásában, s nagyban befolyásolja az irányított 

improvizáció megvalósulását. 

 A szólamok arányainak beállítását és a zengetés paramétereit a videó 

mozgásától független MIDI-vezérlő segítségével végzi az előadó. Mivel az 

audiovízió irányítása teljes mértékben lefoglalja a látást, fontos, hogy jól tapintható 

potenciométerek álljanak rendelkezésre az 5 csatorna és a zengetés keveréséhez. 

 



 

5. Hangszíntereken belüli mozgások kialakítása 

 
 A 8. ábrán, a darab hangmoduljának szerkezeti rajzán látható, hogy a CT két 

meghatározó szintézistechnikája a granuláris és a szubtraktív szintézis, melyek 

kiindulási hangjai nem szintetizált hangok (szinusz és/vagy fehérzaj), hanem 

hangfájlok. Ez azt jelenti, hogy mindkét modul bemenetére lehet komplex 

forráshangokat küldeni, melyek saját területeket foglalnak el a hangszíntérben. A 

forráshangoknak lehetnek olyan dimenziói, amelyek nem változnak, megőrizve a 

hangzás egyes jellegzetességeit, és lesznek olyanok, amelyeket ebből az 

alaphelyzetből mozdít el a CT hangszintézis-modulja. Az eredmény az eredeti 

hangfájl hangzásdimenzióinak és a szintézistechnika által irányított 

hangzásdimenzióknak ötvözete lesz, ahol az arányoktól függően kialakulhat 

valamiféle egyensúly, de dominálhat a kiindulási hang vagy a szintézistechnika is. A 

CT hangszintézis-modulja kimenetén megjelenő hangzások konstans hangszövetek, 

melyek belső struktúrája a kiindulási fájlok illetve a granuláris szintézis által indukált 

mozgás mintázatát tükrözik. Az képi animációhoz kapcsolódó, valódi mozgást ezen 

hangszövetek egyes dimenzióinak változtatásával lehet elérni. A dimenzió-mozgások 

(amennyiben elég erősek) bevésődnek az emlékezetbe, és ismétléseik, átalakulásaik, 

feszültségviszonyaik segítenek a zenei forma és szerkezet megértésében. 

A CT hangszínterének kialakítása tehát három fázisban történik: 

1) kiindulási hangok = nem jelenidőben előkészített fájlok halmaza, 

2) CT hangmodulja által feldolgozott, statikus hangszövetek, 

3) dinamikus hangszövet: a videó vezérlőadatai által a redukált hangszíntérben 

mozgatott hangzások. 

 Mindhárom fázis elláthatja saját, új hangzásérzettel a kialakuló hangot, illetve 

az egyes dimenziók skálaértékein ugrálva, csúszkálva különböző funkciós érzeteket 

generálhat. A kiindulási hangok, a szintézistechnikákat beállító statikus paraméterek 

és a videó mozgását követő változó paraméterek konfigurációjától függően rengeteg 

változat létrehozható. A CT-t realizáló szoftver nemcsak egy darabra érvényes, hanem 

„work in progress”, amelynek külöböző változatai újabb és újabb művek 

létrehozásában működhetnek közre.  

 A CT hangelőállító szoftver interfészén (lásd 7. ábra) látható, hogy a program 

moduláris, és minden modul beállításait egymástól függetlenül lehet elmenteni. Egy-

egy blokk beállítása meghatározza a kiválasztott hangszíndimenziókon való 



 

elhelyezkedést, azaz a hangszíntér egy részét, a mozgó adatok esetében a mozgás 

terjedelmét. Az aktuális darab hangszíntereinek elmentéséhez, azaz a teljes 

hangszíntér változatainak rögzítéséhez egységbe kell tudni szervezni a modulok 

beállításait. Élő előadáskor nincs mód modulonként állítani a paramétereket, mivel az 

előadó a videó mozgatásával vezérli az éppen előhívott hangszíntér változásait, arra 

van csak idő, hogy a hangszínterek változását előhívjuk a számítógép adott 

billentyűjének lenyomásával. A jelenlegi verzió 14 számú beállítást, azaz 14 

egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő hangszínteret tartalmaz. A hangszínterek 

komponálása technikai szempontból annak szervezése, hogy egy-egy, az összes 

paraméterértéket reprezentáló beállítás sorszámhoz hozzá tudjuk rendelni az egyes 

modulok mentéseit. A munkának ez a része zenei szempontból nagyon izgalmas, 

hiszen ekkor mozdul meg a hangzástér, és a videó mozgásaira, a hangszíntereket a 

paraméterekkel tologatva lehet komponálni.  

 A beállítások szervezése összetett munka, átlátásához különböző szintű 

„vezérlőtáblák” szükségesek. A 11. ábra a végső 14 beállításhoz kapcsolt, komplex 

beállításokat jelentő értékeket összefoglaló mártixot prezentálja.  

 

 
11.  ábra 

 
 Az első, szürke színű oszlopban sorakozó 14 érték a 14 hangszíntér 

hívószáma. Az egyes beállításokkal egy sorban az egyes hangszintézis-modulok és 

mátrixok 5 szólamot összefoglaló beállításai szerepelnek, amelyek a 12. ábrán látható 

„al-vezérlőtáblán” osztódnak tovább. Látható, hogy a fő-vezérlőtábla 14. sora aktív 

(kékesszürke szín jelzi a kiválasztást). A GR oszlophoz (ami a 12. ábrán a GRAN, 

azaz a granuláris szintézis modult jelenti) a 6-os szám tartozik. A 12. ábrán a GRAN 

modul 6. pöttye szürkéskék, tehát ez a beállítás hívódott elő, amihez 5 érték (5 5 4 5 



 

5) kapcsolódik. Ez az 5 érték a 7. ábrán látható interfész Granuláris moduljaiba (1-5. 

szólamig) érkezik be.  

 

 

12. ábra 

 
 Összesen 30 (szólamonként 6) modulhoz tartozó beállítást kell összefogni, és 

a modulokon belüli beállítások is rengeteg paraméter-konfiguráció elmentésére 

alkalmasak. A nagy számú adat lehetőséget nyújt komplex, információban gazdag, 

állandó változásban lévő, „organikus” hangzások létrehozására, a moduláris, 

hangszíndimenziókra lebontott szerkezet pedig biztosítja a szervezhetőséget a 

hangszíntereken belül. 

 A CT hangszíntézismoduljai meghatározzák, milyen dimenziókat lehet időben 

változóvá tenni, azaz milyen hangzástulajdonságok segítségével lehet mozgás 

benyomását kelteni. Az időben változó dimenziók keltette érzetek végtelenül sokféle 

hangzáshoz adódhatnak a kiindulási fájlok függvényében, melyek erősítik vagy 

gyengítik működésüket. A mozgó hangzásdimenziók kialakulása esetenként egy, 

máskor több, egyidőben működő hangszintézismodul paraméter-változásainak 

eredménye.  

 A hangszínterek komponálásának procedúráját a továbbiakban egy 

egyszólamú példán mutatom be. A folyamat végigvezet a kiindulási fájltól a statikus 

hangszöveten keresztül a dimenziók mozgatásáig. A példában felhasznált redukált 

hangszíntér kialakításakor 10 dimenziót vettem figyelembe. Az alábbi lista a 

felsoroláson túl részletezi, milyen szintézis-paraméterek befolyásolják az egyes 

hangzásdimenziók kialakulását: 

1) harmonikus-zajos: a kiindulási fájl kiolvasásának helyzetétől, a granuláris 

szemcsék követési idejétől, a szűrés mértékétől és a torzítástól függő 

dimenzió. 



 

2) hangmagasság regisztere: a kiindulási fájl kiolvasásának helyzete, a 

transzpozíció, a granuláris szemcsék követési ideje és a szűrés mértéke 

befolyásolja. 

3) sötét-fényes: a sávszűrés, a granuláris szintézis transzpozíciója és 

hangmagasság-kitérése valamint a torzítás mértéke van rá hatással. 

4) tompa-kemény: elsősorban a torzítás mértékétől függ. A gitártorzítókhoz 

hasonlóan a jel túlvezérlése telíti, fényesíti a spektrumot, és keményebb, 

agresszívebb hatást biztosít még a mély frekvenciákon is. 

5) sima-szemcsés-érdes: a granuláris szintézis paramétereinek (szemcsehossz/ 

követési idő, hangmagasság-kitérés) és a torzítás mértékének függvénye 

6) hangszövet belső tempója: a granuláris szintézis szemcsehosszától és a 

szemcsék követési idejétől függ. 

7) textúra-gesztus: a granuláris szintézis követési idejének és a mozgó dimenzió-

változások időviszonyainak függvénye. 

8) térmozgások dinamikája: a szemcsék térbeni szétosztása és a bal-jobb oldali 

panoráma vezérlése befolyásolja. 

9) beszédszerű-csicsergő-repedő: a szintézis-paraméterek együttes hatására 

létrejövő, forrásérzetet leíró dimenzió. 

10) békés-agresszív: a szintézis-paraméterek együttes hatására létrejövő, érzelmi 

reakciót kifejező szemantikai dimenzió. 

 A fenti felsorolás különböző típusú dimenziókat tartalmaz. Van akusztikai 

ismertetőjegy (pl. hangmagasság regisztere), több akusztikai paraméter által keltett 

szemantikai összefoglaló fogalom (pl. sima-szemcsés-érdes) vagy általános érzelmi 

választ leíró jelző. Közös platformon való szerepeltetésük módot ad arra is, hogy 

vizsgáljuk, hogy az akusztikai ismertetőjegyekhez közel álló dimenziók hogyan 

befolyásolják az érzelmi hatásokat.  

 A dimenziókat 1-100-ig terjedő skálán értékeltem elemezve a 1) kiindulási 

fájlt, 2) a belőle létrehozott statikus hangszövetet és 3) két, a hangszíntérben 

egymástól eltolt dinamikus hangszövetet. Az értékelés eredménye táblázat formájában 

a 13. ábrán, összehasonlító profilok alakjában pedig az 15. ábrán látható. A hangzások 

szonogram analízisét az 14. ábra jeleníti meg. 

 A kiindulási hang előre rögzített és átalakított női suttogás. A hang az 

átalakítás után is megőrizte beszédszerűségét, de jóval gyorsabb, mint a normális 

emberi beszéd, a szöveg érthetetlen.  



 

 
 Kiindulási 

fájl 
Statikus 

hangszövet 
Dinamikus 

hangszövet01 
Dinamikus 

hangszövet02 
harmonikus-zajos 50 70 60 90 
hangm. regisztere (mély-magas) 30-70 20-70 60-100 0-90 
sötét-fényes 60  40 60-80 30-80 
tompa-kemény 40 60  20-40  20-90 
sima-szemcsés-érdes 30 70 30-60 50-90 
belső tempó: (lassú-gyors) 30 80 50-100 0-100 
textúra-gesztus 65 20 10-40 10-100 
térmozgások dinam. (min.max.) 0 30 60 90 
beszédszerű-csicsergő-repedő 0 20 40-60 20-100 
békés-izgatott-agresszív 50 30 40 50-90 

13. ábra 

Az a) jelzésű szonogramon látszik, hogy egyenletes gyors tempó mellett a beszédre 

jellemző szünetek és dinamikai kiugrások jellemzik. Spektruma a suttogásnak 

megfelelően zajos, a mély tartományban egyenletesen oszlik meg az energia 0 és 

2000 Hz között, a magasabb tartományokban időnként jelenik meg az s és sz hangzó-

szerű zajsáv.  

 A statikus hangszövet granuláris szintézis eredménye, amely 83 ms hosszú és 

41 ms követési idejű szemcséket hoz létre véletlenszerűen váltogatva a kiindulási 

hangfájl középső harmadából. A granulálást aluláteresztett szűrés követi 10000 Hz 

törésfrekvenciánál. Az 14. ábra a) és b) szonogram analíziseit összehasonlítva látható, 

hogy a kiinduláshoz képest sűrű, egyenletes szemcsék jelentek meg a hangzásban.  

 A spektrum szerkezete a mély és magas frekvenciák megoszlásának 

szempontjából hasonló azzal különbséggel, hogy lényegesen telítettebb a mély 

frekvenciasáv és többször és kiegyenlítettebb módon jelennek meg a magas zajsávok, 

amelyek 10000 Hz fölött kisebb intenzitásúak.  

 A 15a ábráról leolvasható, hogy milyen érzékelési dimenziók változtak a 

granulálás és szűrés hatására. A hangszövet zajosabb, amit az magyaráz, hogy 

gyakrabban jelennek meg a zajsávok. Regisztere mélyül és sötétebbnek hat, mivel a 

mély frekvenciák átlagértéke magasabb, és 10000 Hz felett alig van összetevő. Ennek 

ellenére keményebbnek érzékeljük a granuláris hangszövetet, ami annak tudható be, 

hogy a sűrűbben megjelenő szemcsék nagy része zajos, kissé koppanó. 

Evidens, hogy a granulálás hatására gyorsabbnak lehet hallani a belső tempót, ezáltal 

erősödik a textúraszerű érzet a gesztusérzet rovására. A granulálás a sztereó mezőben 

térben és időben egyenletesen osztja el a monó kiindulási hangot, ezért növekedett a 

térmozgás dinamikája. 

 



 

  a) kiindulási fájl szonogram analízise 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  b) statikus granuláris hangszövet szonogram analízise 

              
  c) 1. dinamikus hangszövet szonogram analízise 

  
  d) 2. dinamikus hangszövet szonogram analízise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. ábra 

 
 Valamelyest csökkent a beszédszerű hatás, de még nyilvánvalóan érzékelhető 

a kiindulási hang emberi hang eredete. A kiindulási fájl emberi hangsúlyai 

izgatottságot sugallnak, a granulálás egyenletessége miatt az új hangzás békésebbnek 

tűnik.  

 



 

               a) a kiindulási fájl (1) és a granuláris hangszövet (2) profilja 

 
 

             b) a granuláris hangszövet (2) és az 1. dinamikus hangszövet (3) profilja 

 
 

         c) az 1. és a második dinamikus hangszövet (3, 4) profilja 

 
15. ábra 

 Mindkét dinamikus fájlt hasonló, véletlenszerű mozgásokat végző 

videovezérlés segítségével hoztam létre. Az első 500 frame az a tartomány, ahol csak 
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egy pályán mozog folyamatosan fényes pont (lásd 4. ábra), ez meghatározza a 

véletlen értékek terjedelmét. A 16. ábra a pontok összes lehetséges pozícióját egy 

képen mutatja be, melyen látszik, hogy ezen a szakaszon két ellipszist rajzol ki a 

fénypont pályája.  

 

 
16. ábra 

 A hasznos információ a vízszintes tengelyen a 100. és 600., a függőleges 

tengelyen pedig a 220. és 440. frame között helyezkedik el. A követési idő, az offset 

és a lépéstávolság értékeinek változtatásával különböző tempókban lehet ugrálni vagy 

folyamatos mozgást végezni a két pálya pontjai között. Az offset és a terjedelem 

paraméterek együttesen határozzák meg, melyik szakaszból válogat a szoftver, a 

terjedelem és a lépéstávolság együttes függvénye pedig a sebesség.  

 Az 1. sz. dinamikus fájl létrehozásához a véletlenszerű mozgásokat a 

következő szintézis-paraméterekre térképeztem át a 10. ábrán bemutatott mátrix 

segítségével: 

- vízszintes (x) tengely: 

- szemcsék kiolvasásának pozíciója: a vízszintes tengely értékei meghatározzák, 

hogy a hangfájl melyik szakaszából olvasson ki szemcséket a szoftver. A 

kiolvasás helyének állandó változtatása biztosítja, hogy a keletkező hang állandó 

változásban lesz  

- panoráma: lineáris kapcsolatot teremt a videó és a hangzáskép bal és jobb oldala 

között 

- függőleges (y) tengely: 

- szemcsék hossza+követési távolsága: a pontok emelkedése a szemcsék rövidü-

lését eredményezi 200 ms maximális értékről 10 ms minimális értékre 



 

- aluláteresztő szűrő törésfrekvenciája: a pontok süllyedése a törésfrekvencia 1 

kHz-ről 18 kHz-re történő emelkedését okozza.  

- sebesség (v): ebben a hangszíntérben nincs szerepe 

 A 15. ábra c) szonogram analízisén követhető, milyen változásokat okozott a 

hangzás spektrumában az említett paraméterek mozgatása. A spektrum felfelé 

tolódott, nagyobbak a dinamikai különbségek, és a szemcsék hossza nem egyforma. 

Az érzet profilját a 16b ábrán tudjuk összehasonlítani az előző, statikus hangzás 

profiljával. A hangot kevésbé zajosnak hallani, hangmagsság-regisztere és fényessége 

is magasabb értékekre tolódott, ennek ellenére nem olyan kemény, mint a statikus fájl. 

Az érdesség felől a szemcsésebb, simább tartományba mozdul a hangzás, ahol a belső 

tempó a középértéktől a leggyorsabbig váltakozik. Kis mértékben változó az is, hogy 

mennyire textúraszerű az érzet. A térmozgások lényegesen dinamikusabbak, hiszen a 

térben egyenletes szétosztott szemcsék mozgása különböző sebességgel változik a 

bal-jobb oldalon, melyet hangszínváltozás is követ. A hatás egyre kevésbé emlékeztet 

az emberi beszédre, inkább csicsergő, a térben könnyedén repkedő madár- vagy 

rovarszerű élőlényre lehet asszociálni.  

 A 2. sz. dinamikus fájl az 1. sz. dinamikus fájl paramétereinek kiegészítésével 

és változtatásával tolódik el a hangszíntérben. A két fájl hangzásában sok a 

hasonlóság, de a változás elég markáns ahhoz, hogy az új motívumokat az előző zenei 

transzformációinak, hangszín-transzpozícióinak lehessen nevezni. Az áttérképezés 

adatai: 

- vízszintes (x) tengely: ugyanaz, mint az 1 sz. fájl esetében 

- függőleges tengely:  

- szemcsék hossza+követési távolsága: ugyanaz, mint az 1 sz. fájl esetében 

- aluláteresztő szűrő: a pontok süllyedése a törésfrekvencia 0 kHz-ről 1 kHz-re 

történő emelkedését okozza 

- sebesség: a torzítást befolyásolja 0 és 20 érték között. 0 esetén nincs hangerő, 

elhallgat a hang, 1 esetén az eredeti hangerővel, torzítás nélkül szól a hang. 1-

10-ig az átlagos hangerő erősödik, és a spektrum fényesedik, telítődik 

keményedik, 10-20-ig a hangerő nem változik tovább, a spektrum tovább 

keményedik, és zajossá válik. 

 A 15d ábrán prezentált szonogram nagy elváltozásokat mutat. A spektrumban 

erőteljes mély frekvenciák, a teljes frekvenciatengelyt lefedő zajsávok és jelentős 

dinamikai különbségek (csendek és zajos fortissimók) jelentek meg. Ennek oka, hogy 



 

az 1 kHz-nél aluláteresztővel megszűrt zajsávot a torzítás magas frekvenciájú zajos 

összetevőkkel egészíti ki. Ennek következtében, ahogyan az a profil képén (lásd 16c 

ábra) látható, a hangzás zajossá válik, és kitölti a teljes a hangmagasság-regisztert. A 

többi dimenziók is szélsőséges értékeket vesznek fel, a hangzás jellemzője a sok 

hirtelen változás, mely a mély frekvenciákkal dúsított zajoknak és a változásoknak 

köszönhetően izgatott, agresszív hatást kelt. Az 1. sz. dinamikus fájllal összevetve a 

hangzás jóval nehezebb, helyenként szinte „ragadós”.  

 A példában szereplő négy fájlban bemutatott hangzásmotívumok, zenei 

mozgások között különböző átmenetek alakíthatóak ki, így a hangszínterek megfelelő 

beállításával és a videoanyag mozgatásával egymással összefüggő hangszín-

dallamokat lehet létrehozni, melyek alkalmasak zenei forma létrehozására.  

 A hangszer létrehozása – azaz a szoftver megírása – és a hangszínterek 

kialakítása – azaz a paraméterek elmentése, magasabb szintű egységekbe szervezése – 

bonyolult folyamat. A befektetett munka célja az élő interpretáció lehetőségének 

megteremtése olyan környezetben, ami a hagyományos elektroakusztikus zenei 

stúdiómunkához hasonlóan összetett eredményt képes produkálni. A darab 

elkészítésének és többszöri előadásának tapasztalata, hogy redukált hangszínterek 

komplex vezérlésével a külső, motorikus mozgásrendszer bevonása új szintre emeli az 

elektronikus zenei realizáció és vele együtt a komponálás lehetőségeit egyesítve a 

nem jelenidejű stúdiómunka komplexitását az élő mozgás organikusságával. A 

hangszer lehetővé teszi más művészeti ágak bevonásával új műfajok kialakítását. A 

CT esetében az animáció és a zene közötti közvetlen kapcsolat biztosította a 

szinkrézis tudatos irányítását, és a hangbeállítások különböző változatainak 

segítségével a különböző jelentésterületek irányába mutató metaforikus távolságok 

kialakítását. Igazi audiovízió keletkezett, ahol a mozgókép nem különül el, hanem a 

mű integráns szólamaként funkcionál. A hangszer kialakításának és kezelésének 

tanulási folyamata tudatos szintre hozta a hangszíndimenziók irányításának 

módszereit, amivel reményem szerint hozzá tudok járulni az elektroakusztikus zene 

elméletének fejlődéséhez.  
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