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A hallás biofizikájának megértéséhez először a hang azon fizikai tulajdonságaival 

fogunk röviden megismerkedni, melyek nélkülözhetetlenek a hallás folyamatának 

megértéséhez. Az előadás során majd meg kell érteni, hogy ezeket a tulajdonságokat 

(leginkább a hang erősségét és frekvenciáját, ill. spektrumát) hogyan érzékeli a fül.  

Ezután a fül igen vázlatos anatómiájának megismerését követően megbeszéljük, hogy 

mi a külső, közép- és belső fül szerepe a hallásban. Az előadás legvégén pedig 

megismerkedünk a hangosságérzet jellemzésére használt skálákkal. Erre azért van szükség, 

mert a hangosságérzet (tehát az, hogy egy hangot milyen hangosnak érzékelünk) nem 

egyenesen arányos a hang intenzitásával. A hangosságérzet pszichofizikai jellemzése a 

halláskárosodás jellemzéséhez nélkülözhetetlen. 

Bár az előadás során tárgyalt anyag a biofizika tudományának leginkább a „bio” 

részéhez tartozik, néhány, korábban tárgyalt fizikai fogalom szükséges a jelenségek 

értelmezéséhez. Így pl. a középfül működésében az ultrahanggal kapcsolatban megismert 

akusztikus impedancia igen fontos, hiszen itt is meghatározza különböző akusztikus 

impedanciával rendelkező közegek határán visszaverődő hang arányát. A hang 

receptorsejtjeinek, az ún. szőrsejtek membránpotenciál-változásainak megértéséhez pedig a 

Goldman-Hodgkin-Katz egyenletre lesz szükségünk.  
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(1) A hallás folyamatának megértéséhez először az ingert, a hangot kell jellemezni. A hang 

fizikai tulajdonságai közül elsősorban az intenzitással és a frekvenciával, ill. összetett hangok 

esetén a különböző frekvenciájú rezgések erősségével, a spektrummal fogunk foglalkozni. Azt, 

hogy a hang milyen mértékben ingerli a belső fülben elhelyezkedő hangreceptorokat, az 

ingererősséggel, tehát a hang intenzitásával () jellemezhetjük.  

(2) A levegő rezgése először a középfül, majd a belső fül különböző komponenseinek rezgésévé 

alakul ál, majd a belső fülben található receptorsejtek, a szőrsejtek ezt elektromos jellé, 

ingerületté, alakítják azáltal, hogy a receptorsejtek membránpotenciálja megváltozik.  

(3) A receptorsejtek membránpotenciálváltozása neurotranszmitter-felszabadulás 

segítségével a hallóideg rostjain akciós potenciálok kialakulásához vezet, mely az ingerületi 

állapotot eljuttatja a központi idegrendszerbe. 

(4-5) Az hallókéregben, amely a temporalis lebenyben helyezkedig el, kialakul a hangérzet, 

tehát tudatosul bennünk, hogy hallunk valamit. Mint minden érzés, a hang is további 

feldolgozáson megy keresztül az agyban, amelyek az agy más részeihez köthetők. Így 

magyarázható az, hogy a zene hallgatása is érzelmeket vált ki bennünk.  

 Az előadás során elsősorban az 1., 2. és 5. pontokkal fogunk foglalkozni 
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Mint a bal felső inzertben látható, a hang a levegő longitudinális rezgése, tehát a 

levegőrészecskék kitérése a hullám (hang) terjedési irányával párhuzamos. A hang terjedése 

során a részecskék sűrűsége változik, ami a lokális nyomás változását eredményezi. Ezért a 

hangot jellemző grafikonokon gyakran a nyomás időbeli vagy térbeli változását ábrázoljuk. A 

hang intenzitása a nyomásamplitúdó négyzetével arányos. 

A. A hang fizikai tulajdonságai közül először a frekvenciával és a spektrummal ismerkedünk 

meg. Tiszta hangról akkor beszélünk, ha a hang egyetlen szinuszos komponensből áll, amely 

egy frekvenciával jellemezhető. A frekvencia megadja, hogy egy másodperc alatt hány rezgési 

ciklus játszódik le. Egysége: hertz (Hz): 1/s. A hallható hang kb. a 20 Hz – 20 kHz tartományba 

esik. 

B. Összetett hangról akkor beszélünk, ha az különböző frekvenciájú hangkomponensekből áll. 

Az összetett hang akkor zenei hang, ha az egy alaphangból (a legkisebb frekvenciájú 

komponens) és a felhangokból áll. A felhangok frekvenciája az alaphang frekvenciájának 

egészszámú többszöröse. Az összetett hangot (piros) az azt alkotó szinuszon 

hangkomponensek (kék, zöld, fekete) szuperpozíciójával állíthatjuk elő.  

C-D. Elsősorban összetett hangok esetében hasznos, ha a hangot különböző frekvenciájú 

komponensekre bontjuk. Mint majd látni fogjuk, tulajdonképpen a belső fül is ilyen 

frekvenciaanalízist végez. A módszert, amellyel egy periodikus rezgés esetében megállapítjuk, 

hogy a különböző frekvenciájú komponensek milyen arányban vannak jelen, Fourier 
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analízisnek nevezzük. Ez az eljárás tulajdonképpen a hang spektrumát mutatja meg. Tiszta 

hang esetében a spektrumban egyetlen frekvenciájú komponens van jelen (C). Zenei hang 

esetében az alaphang és a felhangok különböző intenzitással vannak jelen (D). Mivel a hang 

spektrumának, azaz a különböző frekvenciájú komponensek intenzitásának (vagy 

nyomásamplitúdójának) megadása egyértelműen definiálja a hullámot (a fázisbeli eltéréseket 

most elhanyagoljuk), a spektrumból a Fourier analízis fordított eljárásával, az ún. Fourier 

szintézissel előállítható a nyomás (vagy intenzitás) időbeli változása.  
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Ha figyelmünkét a tiszta és zenei hangokra korlátozzuk, akkor a spektrum az alaphang 

(első harmonikus) és a felhangok (második, harmadik, negyedik harmonikus) relatív 

intenzitásait adja meg. Ez határozza meg a hangszínt, ami alapján az egyes hangforrások (pl. 

hangszerek) hangját meg tudjuk különböztetni. 

 A      1 2 3( ) sin sin 2 sin 3 ...p t p t p t p t       képlet a Fourier szintézis elvét 

foglalja össze, mely szerint egy zenei hang az egyes komponensek nyomásamplitúdóinak (p1, 

p2, p3) és körfrekvenciáinak (, 2, 3) ismeretében meghatározható a komponensek 

összegzésével. A körfrekvencia a frekvencia 2-szerese. 
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A frekvencia mellett a hang másik, a hallás szempontból ugyanolyan jelentőséggel bíró fizikai 

jellemzője a hangerősség. Ezt kifejezhetjük a nyomásamplitúdóval vagy a hang intenzitásával, 

amely a nyomásamplitúdó négyzetével arányos. A hangintenzitás egyenlő a hang által 

egységnyi felületre, egységnyi idő alatt továbbított energiával. Mértékegysége a 

2 2 
J W
s m m

 . Hallószervünk egy fontos tulajdonsága, hogy több mint tíz nagyságrend 

szélességű intenzitástartományban képes a hangot, ill. annak erősségét érzékelni. Az ilyen 

széles intenzitástartomány könnyebb számszerű kifejezése miatt gyakran nem az intenzitást, 

hanem az ún. intenzitásszintet adják meg, amely az intenzitás (J1) logaritmusával arányos. Az 

intenzitásszint kiszámításához egy referenciaintenzitás (J0) is szükséges. Bár ez tetszőlegesen 

megválasztható, a gyakorlatban általában a legkisebb intenzitású, már éppen hallható, 1000 

Hz-es hang intenzitását (10-12 W/m2) használják. Ennek megfelelően az intenzitásszintet (n) az 

alábbi képlet adja meg: 

 1

0

10 lg
J

n
J

   

Mértékegysége a decibel (dB). Ha a tízes szorzót kihagyjuk a képletből, mértékegysége bel 

lesz. 
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A hang hallás szempontjából legfontosabb fizikai tulajdonságainak áttekintése után a fülben 

lejátszódó fizikai és biológiai folyamatokat fogjuk megbeszélni.  
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Az emberi fül három, egymástól anatómiailag és funkcionálisan is elkülönülő részre 

osztható (A). A külső fül egy részben csont, részben porc által határolt, levegővel telt csatorna, 
amely a hangot a dobhártyáig vezeti. A dobhártya alkotja a külső fül és a középfül közötti 
határt. A középfül egy szintén levegővel telt üreg, amelyben a rezgések vezetéséért már nem 
a levegő, hanem a középfülben elhelyezkedő három apró hallócsontocska, a kalapács, az üllő 
és a kengyel felelős (B). A dobhártyához a kalapács kapcsolódik, míg a belső fülbe a kengyel 
vezeti a rezgéseket. A középfül a fülkürtön keresztül összeköttetésben van a garattal. Ezen 
kapcsolatnak kettős szerepe van. (1) Egyrészt a fülkürt biztosítja azt, hogy a középfülben a 
légnyomás megegyezzen a külső légnyomással. Ha a középfülben és a külvilágban a 
légnyomás nem egyezik meg, a dobhártya és a hallócsontocskák később tárgyalandó, a 
hallásban nélkülözhetetlen mozgásai csökkennek, ami halláscsökkenéshez vezet. Ilyet 
tapasztalunk repülőgép fel- és leszállása közben vagy akármilyen más esetben, amikor a külső 
légnyomás változik. (2) Másrészt a fülkürt vezeti el a középfülben termelődő nyákot. Ha a 
fülkürt elzáródik (pl. felső légúti fertőzés miatt), akkor ez a váladék a középfülben 
felhalmozódik, ún. savós középfülgyulladáshoz vezet. A váladék jelenléte szintén akadályozza 
a hallócsontocskák és a dobhártya mozgását, ami halláscsökkenést eredményez. Másrészt a 
pangó váladék bakteriálisan felülfertőződhet, ami gennyes középfülgyulladáshoz vezet. 
 A belső fül az ovális ablakon és a kerek ablakon keresztül van kapcsolatban a 

középfüllel. Az ovális ablakba a kengyel talpa illeszkedik, és a kengyel rezgései itt tevődnek át 

a belső fül folyadéktereire. A belső fül tartalmazza a hallásban fontos csigát (cochlea) és az 

egyensúlyérzékelésben szerepet játszó félkörös ívjáratokat (C). A cochlea részletesebb 

anatómiai és szövettani felépítésére még később visszatérünk.  
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A külső fül alapvetően passzív szerepet tölt be a hanghullámok vezetésében, de 

ennek ellenére a hanghullámok erősítéséhez is hozzájárul egy kissé. A külső fülben állóhullám 

alakulhat ki, melynek csomópontja a dobhártyánál van (itt a levegőrészecskék kitérése nulla, 

a nyomás viszont maximális), duzzadóhelye pedig a hallójárat bejáratánál, ahol maximális a 

levegőrészecskék kitérése, a nyomás viszont minimális. (Az ábrán a szaggatott kék vonal a 

nyomásamplitúdót mutatja.) Ennek megfelelően olyan állóhullámok jönnek létre, melyek 

hullámhossza négyszerese a hallójárat hosszának. Mivel a felnőtt hallójárat kb. 2,5 cm hosszú, 

így az állóhullámok okozta rezonancia a kb. 3 kHz frekvenciájú hanghullámokat erősíti 

(=40,025 m=0,1 m, f=c/=343 m/s / 0,1 m  3 kHz). Érdekes módon ez a beszéd 

szempontjából legjelentősebb, 0,5 – 8 kHz-es tartományba esik.  

 A középfülben a levegőrészecskék rezgései a dobhártya és a hallócsontocskák 

rezgéseivé alakulnak. A középfül ezen rezgéseket nem egyszerűen elvezeti az ovális ablakhoz 

(ahova a kengyel talpa illeszkedik), hanem jelentősen fel is erősíti őket. Ezen erősítő működés 

abban nyilvánul meg, hogy a rezgések keltette nyomáshullámok nagyobbak lesznek. Ebben 

két mechanizmus játszik szerepet. Egyrészt az ovális ablak területe (Aoval3,2 mm2) kb. 17-

szer kisebb a dobhártya felületénél (Adob55 mm2), így a kisebb felületen nagyobb nyomás 

alakul ki ugyanakkora erő hatására (F=pA, F – erő, p – nyomás, A – felszín). Mivel a 

hallócsontocskák emelőszerű rendszert alkotnak, az erő mellett a forgatónyomatékokat is 

figyelembe kell venni, mivel az emelőrendszer is hozzájárul a középfül erősítő szerepéhez. A 
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kengyel által kifejtett erő erőkarja kb. 1,3 rövidebb, mint a kalapács által kifejtett erőé. Mivel 

a két erő által kifejtett forgatónyomatékoknak meg kell egyezni, az egyensúlyi feltétel azt 

eredményezi, hogy a kengyel által kifejtett erőnek nagyobbnak kell lennie (M=Fr, M – 

forgatónyomaték, F – erő, r – erőkar). Az Fdob és Foval változók a dobhártya, ill. az ovális ablak 

által az emelőrendszerre kifejtett erőket, r1 és r2 pedig az egyes erők erőkarjait jelölik. Az ábra 

bal felső részén látható a forgatónyomatékok egyensúlyára felírt egyenlet, melynek 

megoldása azt eredményezi, hogy az ovális ablakban a nyomásamplitúdó (pperilimfa) kb. 22-szer 

nagyobb, mint a dobhártyánál (plev). Az ovális ablakban a nyomásamplitúdót azért jelöljük 

pperlimifa-nak, mert a nyomáshullámok itt a belsőfül perilimfának nevezett folyadékkal kitöltött 

terébe vezetődnek (l. később a belső fülnél). 

 Ez a nyomásnövekedés azért jelentős, mert a fülben a levegő rezgései a belső fül 

később ismertetendő folyadéktereinek hullamaivá alakulnak. Mivel a levegő és a 

folyadékterek akusztikus impedanciája jelentősen eltér, a hanghullámok majdnem teljesen 

visszaverődnének a levegő-folyadék határfelületről. A középfül közbeiktatásával is történik 

visszaverődés a levegő-dobhártya határfelületről, de a kengyel talpa által keltett 

nyomáshullámok, a középfül erősítő működésének eredményeképpen, elég intenzívek ahhoz, 

hogy a hallásélmény kialakulásához szükséges mértékben mozgásba hozzák a belső fül 

folyadéktereit. 

  



13 
 

 

A belső fül szerkezetének korábbi nagyon vázlatos tárgyalása után részletesebben meg kell 

ismernünk felépítését, pontosabban a hallásban szerepet játszó csiga (cochlea) anatómiáját 

és szövettanát. A cochlea nevének megfelelően egy spirálisan feltekeredett üreg, amelynek 

alapja a középfülhöz illeszkedik. A járatot két hártya három térrészre osztja. A pirossal 

bekeretezett ábrarészen felül elhelyezkedő scala vestibuli az ovális ablaktól indul, és a csiga 

csúcsánál (apex) elhelyezkedő apró résen (helicotrema) keresztül összeköttetésben van a 

scala tympanival, amely a kerek ablaknál végződik. A scala tympanit a scala mediától a 

membrana basilaris (vagy alaphártya), míg a scala mediát a scala vestibulitól a Reissner 

membrán választja el. Bár a csiga járatának szélessége az alapjától a csúcsáig fokozatosan 

csökken, a membrana basilaris szélessége fordítva változik: az apex felé fokozatosan 

növekszik. Ennek a hanghullámok frekvenciafüggő észlelésében fontos szerepe lesz. A scala 

vestibuli és a scala tympani tehát egy összefüggő járat, melyet a perilimfának nevezett 

folyadék tölt ki. A kengyel talpa által az ovális ablaknál keltett nyomáshullámok végighaladnak 

a scala vestibuli-scala tympani rendszeren. A járatot kitöltő folyadék (perilimfa) 

összenyomhatatlansága miatt ezek a nyomáshullámok csak akkor tudnak a perilimfán 

végigterjedni, ha a járat túlsó végén is rugalmas hártya van (a kerek ablakban). E két járat 

alkotta rendszertől a scala media elzárt, és ez utóbbit az endolimfának nevezett folyadék tölti 

ki.  A hallás tulajdonképpeni receptorsejtjeit tartalmazó ún. Corti-féle szerv, melynek 

szerkezetéről még később részletesebben is szó lesz, a membrana basilarison helyezkedik el. 

Az ábra bal alsó sarkában a csiga szövettani képe látható.   
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A hallás folyamatának egyik nagyon fontos lépése a mechanikai energia (hang) elektromos 

jellé alakítása. Ebben a membrana basilaris központi szerepet tölt be. A XIX. században élt 

német orvos-fizikus, Helmholtz nevéhez fűződik a folyamat első, tudományos igényű 

magyarázata. Elképzelése szerint a membrana basilarisban elhelyezkedő rostok rezonálnak a 

környező folyadéktér mozgásának hatására (rezonancia teória). Mivel a membrana basilaris 

szélessége az apex felé nő, így a benne elhelyezkedő virtuális húrok hossza is növekszik, így 

azok egyre alacsonyabb frekvenciájú hangokra rezonálnának. Az előző mondatban a feltételes 

mód azért indokolt, mert az elméletről bebizonyosodott, hogy nem igaz. Legfontosabb 

problémája az, hogy a membrana basilaris kocsonyás szerkezetű, így túl lágy ahhoz, hogy 

benne rostok vagy húrok rezonanciája jöjjön létre. Békésy György (1899-1972) nevéhez 

fűződik a ma is elfogadott modell kidolgozása, melynek értelmében a perilimfa 

nyomáshullámainak hatására a membrana basilarison haladó felszíni hullámok jönnek létre.  
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Békésy ezüst részecskékkel feltöltött, halottakból származó cochleák stroboszkópos 

fényképezésével végezte vizsgálatait. Megállapította, hogy a membrana basilaris túl petyhüdt 

ahhoz, hogy benne rezonancia alakuljon ki. A membrana basilaris feszessége az apex felé még 

inkább csökken, és ezzel magyarázható, hogy a felszínén kialakuló haladó hullámok terjedési 

sebessége a csiga alapjától távolodva egyre csökken. Ha egyszerre több hullám halad a 

membrana basilarison, akkor az ovális ablaktól távolabb levők lassabban terjednek, mint az 

ovális ablakhoz közelebb levők. Ennek az lesz a következménye, hogy a gyorsabb hullámok 

utolérik a lassabbakat, és szuperpozíciójuk a membrana basilaris nagymértékű kitérését idézi 

elő egy bizonyos helyen. Ehhez hasonló jelenség játszódik le akkor, amikor a tengerhullámok 

a part közelébe érnek. Az utóbbi esetben a hullámok lassulását a víz mélységének csökkenése 

okozza. A fokozatosan csökkenő terjedési sebesség által okozott hullámtorlódás jelenségét az 

A panel, ill. az alábbi online videó demonstrálja: https://youtu.be/7EEVvk8TBD8. Bár a 

szimuláció a membrana basilaris viselkedésének számtalan aspektusát elhanyagolja, a 

hullámtorlódás jelensége világosan látható.  

Békésy életének utolsó éveit Hawaii-n töltötte, így az óceán felszínén megfigyelhető 

hullámok akár inspirálhatták is volna felfedezéseiben. Azonban megfigyeléseinek jelentős 

részét Magyarországon végezte hosszú évekkel amerikai tartózkodása előtt. Ez alkalmat ad 

arra, hogy Békésy életének egy-két gondolatébresztő momentumát felidézzük. A Monarchia 

Magyarországában született. Egyetemi doktori fokozatának megszerzését követően, az I. 

https://youtu.be/7EEVvk8TBD8
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világháborút követő zavaros időkben azonban nem kapott kutatói állást, ezért a Posta Kísérleti 

Állomásán dolgozott, ahol a telefonkészülék hallgatójának tökéletesítésével foglalkozott. Ez 

keltette fel benne az érdeklődést az emberi hallás tanulmányozására, és a Nobel-díjhoz vezető 

kísérleteinek nagy részét itt végezte. A II. világháborút követően előbb Svédországba, majd az 

Egyesült Államokba távozott, és a Harvard Egyetem tanáraként kapta meg a Nobel-díjat 1961-

ben. Ezért sok más, magyar születésű Nobel-díjashoz hasonlóan, a külföld őt sem magyar 

Nobel-díjasként tartja számon, nevét is Georg von Békésy-ként ismerik.  
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A membrana basilaris haladóhullámai az ingerlő hang frekvenciájától függő helyen érik el 

maximumukat. Ez látható az ábra A. részén, amely a membrana basilarist kitekert állapotban 

mutatja. Megfigyelhető, hogy a membrana basilaris maximális kitérése magas frekvenciák 

esetében az ovális ablakhoz közel található, míg alacsony frekvenciák esetében a membrana 

basilaris távoli, a csiga csúcsi részében elhelyezkedő részén. Ezt az elvet tonotópiának 

nevezzük. Szintén jól szemlélteti ez az ábra azt, hogy a membrana basilaris szélessége az apex 

felé folyamatosan növekszik. A B. rész ugyanezen elvet szemlélteti két különböző erősségű 

hang esetén. Megállapítható, hogy a maximális kitérés helye a hang frekvenciájától, a 

maximális kitérési amplitúdó viszont a hang erősségétől függ. A hang frekvenciájának és 

erősségének a hallóideg akciós potenciáljaiban való kódolása is részben ezen alapszik (C). 

Később ismertetendő folyamatok segítségével a membrana basilaris kitérése a hallóideg 

akciós potenciálját eredményezi. Mivel a hallóidegrostok a membrana basilaris különböző 

helyeiről erednek, így az, hogy mely hallóidegrostok kerülnek ingerületi állapotba a hang 

frekvenciájával kapcsolatos információt továbbít az agyba. A hang erősségét pedig részben 

az akciós potenciálok frekvenciája kódolja, amely közelítőleg az ingerlő hang intenzitásának 

logaritmusával arányos (l. Weber-Fechner törvényt később). A hang frekvenciájának és 

erősségének kódolására az előadásanyag vége felé még visszatérünk.  
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A membrana basilarison kialakuló haladóhullámokat bemutató animáció megtekinthető az 

alábbi linken: https://www.youtube.com/watch?v=dyenMluFaUw 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dyenMluFaUw
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A korábbiakban megismerkedtünk a belső fül makroszkópos anatómiájával. Ahhoz 

azonban, hogy a membrana basilaris haladóhullámainak, mint mechanikai inger, elektromos 

jellé való alakulását megértsük, szükséges a Corti szervet mikroszkópos szinten is ismerni. Az 

ábra A. része a már megismert szerkezetet eleveníti fel, a felső részen a cochlea látható 

kívülről, míg az alsó, piros keretes részben a cochlea egy járatának keresztmetszetét láthatjuk. 

A Corti-féle szerv a membrana basilarison helyezkedik el. 

A B. részben a Corti-féle szerv vázlatos felépítése (bal oldal) és szövettani képe (jobb 

oldal) látható. A Corti-féle szerv legfontosabb celluláris összetevői a szőrsejtek, melyeknek két 

külöböző típusát különböztetjük meg. Egyetlen sorban helyezkednek el a membrana basilaris 

felszínén a belső szőrsejtek, míg a csiga tengelyétől távolabb, három sorban találhatók a külső 

szőrsejtek. Mindkét típusú szőrsejt a hallóideg rostjaival alkot szinapszist. A szőrsejtek 

funkciójának megértése szempontjából fontos, hogy a szőrsejtek a membrana basilarison 

ülnek (igaz nem közvetlenül, hanem ún. támasztósejtek közvetítésével). Apikális részük, 

pontosabban a sejtek nevét adó „szőrök”, azaz stereocíliumok, egy másik membránnal, az 

endolymfában található membrana tectoriával vannak kapcsolatban.  

A C. részben az egy sorban elhelyezkedő belső szőrsejtek (kép teteje) és a három 

sorban elhelyezkedő külső szőrsejtek (kép alja), ill. stereocíliumaik láthatóak pásztázó 

elektronmikroszkópos felvételen. A belső szőrsejtek, melyekből egy emberi cochleában kb. 

3500 találató, a mechanotranszdukcióért, azaz a mechanikai stimulus elektromos jellé való 
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alakításában vesznek részt. A külső szőrsejteknek, melyekből sokkal több, kb. 12-20 ezer, 

található egy emberi cochleában, erősítő funkciója van, melyről a későbbiek során lesz szó. 

Mind a külső, mind a belső szőrsejtek apikális felszínén sztereocíliumok találhatók, melyek 

hosszúsága a sejtek cochlea tengelyéhez közelebbi oldala felől a cochlea tengelyétől távolabbi 

oldal felé növekszik (D). A sztereocíliumok nem valódi cíliumok, hanem sejtmembránnal 

borított sejtnyúlványok. Tipikusan hosszabbak (8-10 m), mint a mikrovillusok, és a valódi 

cíliumokkal ellentétben nem mikrotubulusokat, hanem aktin filamentumokat tartalmaznak.  

  



21 
 

 

A Corti szerv mikroszkópos szerkezetének megismerése után lehetőségünk van 

megérteni a sztereocíliumok mechanotranszdukcióban betöltött szerepét, ami a belső 

szőrsejtekben játszódik le. A szőrsejtek apikális felszínén gradált hosszúságú sztereocíliumok 

találhatók (A). Bizonyos állatfajokban a leghosszabb sztereocílium mellett található egy valódi, 

mikrotubulusokat tartalmazó cílium, a kinocílium (sejtenként egy darab). Emlősökben, így 

emberben is, a kinocílium a sztereocíliumok kialakulása és nagyságrendi sorrendbe 

rendeződése után (kb. a születéskor) eltűnik, így az emberi hallásban csak a B. képen balról 

jobbra növekvő hosszúságú sztereocíliumok vesznek részt. 

 Mechanikai stimuláció nélkül, azaz csendes környezetben a szőrsejtekre nem hat erő, 

a sejtek nyugalomban vannak a szintén nyugvó membrana basilaris és membrana tectoria 

között (C ábra felső része). Az egymás mellett elhelyezkedő sztereocíliumok között egy 

elektronmikroszkóppal jól megfigyelhető rost, az ún. tip link képez összeköttetést. Csendes 

környezetben a tip linkek laza állapotban vannak (D. ábra felső része). Hang hatására a 

membrana basilarison haladó hullámok alakulnak ki, tehát a membrana basilaris elmozdul a 

hozzá képest szinte nyugalomban levő membrana tectoriához képest. Az intenzíven mozgó 

membrana basilaris és a szinte állandó helyzetben levő membrana tectoria között 

elhelyezkedő szőrsejtekre ezért nyíró erő hat, aminek hatására a membrana tectoriával 

kapcsolatban levő sztereocíliumok elhajlanak, ami a tip linkek megfeszüléséhez vezet.   
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A sztereocíliumok elhajlása a szőrsejtekben további folyamatokat indít el, melyeket 

lépésről-lépésre az A. ábra tüntet fel. Ha a sztereocíliumok a legmagasabb sztereocílium felé 

hajlanak el („pozitív stimuláció” a B. ábrán), akkor a tip linkek megfeszülnek. A tip linkek egy, 

a sztereocíliumokban található, molekuláris szintén még nem pontosan karakterizált 

csatornához kötődnek. A csatorna a mechanoszenzitív vagy membránfeszülés kapuzott 

csatornák közé tartozik, és a tip linkek megfeszülése nyitja ki. Bár ez a kationcsatorna 

nemcsak K+-ra permeabilis, de mivel mind az intracelluláris tér, mind az endolimfa (amely a 

stereocíliumok extracelluláris terét alkotja) domináns kation típusa a K+, ezért a 

mechanoszenzitív csatorna nyitásának legfontosabb következménye a szőrsejtek apikális 

része (ahol a sztereocíliumok találhatók) K+ permeabilitásának jelentős növekedése. Ez a 

szőrsejtek depolarizációját eredményezi. Ez azért különleges, mert a legtöbb más sejttípus 

esetében a K+ permeabilitás fokozódása hiperpolarizációt vált ki. Az, hogy a K+ permeabilitás 

növekedése ebben az esetben miért vált ki depolarizációt, az endolimfa összetételének 

tulajdonítható (C). Míg a scala vestibuliban és a scala tympaniban található perilimfa Na+ és K+ 

koncentrációja megfelel a normális extracelluláris ionkoncentrációknak, a sztereocíilium 

extracelluláris terét alkotó endolimfa magas K+ és alacsony Na+ koncentrációkkal rendelkezik.  

 A szőrsejtek depolarizációja feszültségfüggő Ca2+ csatornák nyitását eredményezi (4. 

lépés az A. ábrán), melynek hatására neurotranszmitter (glutamát) tartalmú vezikulák 

exocitózisa következik be. A szőrsejtek közvetlenül a hallóideg rostjaival alkotnak szinapszist, 

így a neurotranszmitter az idegrostokat depolarizálja, és kellő mértékű depolarizáció esetén 

az idegrostokon akciós potenciál alakul ki.   
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Az ábra a scala tympaniban (ST), a scala vestibuliban (SV) található perilimfa, az endolimfa és 

az agykamrákat, ill. a subarachnoideális teret kitöltő cerebrospinális folyadék ionösszetételét 

mutatja. Bár a számszerű koncentrációkat nyilván nem kell megtanulni, a főbb tendenciák még 

egyszer rávilágítanak a szőrsejtek különleges helyzetére, ami amiatt alakul ki, hogy az 

endolimfába merülnek (legalábbis a sztereocíliumok körüli részük). A scala tympanit és scala 

vestibulit kitöltő perilimfa (ill. az itt nem tárgyalt cerebrospinális folyadék) ionösszetétele 

nagyjából megegyezik. Mivel az endolimfa K+ tartalma körülbelül olyan magas, mint a 

szőrsejtek intracelluláris teréé, a K+ Nernst egyenlet alapján számolt egyensúly (vagy 

megfordítási) potenciálja (Ueq) 0 mV-hoz közeli: 

 ln K,endolimfa

eq

K,intra

cRT
U

F c
   

ahol R, T, és F az egyetemes gázállandó, az abszolút hőmérséklet és a Faraday állandó. Mivel 

cK,endolimfacK,intra (cK,endolimfa és cK,intra a K+ koncentrációja az endolimfában és intracellulárisan), 

a K+ egyensúlyi potenciálja tényleg nullához közeli. A K+ permeabilitás növekedése (a 

mechanoszenzitív kationcsatornák nyitása miatt) a membránpotenciált a K+ egyensúlyi 

potenciálja felé tolja el, ami a szőrsejtek -50 – -60 mV-os nyugalmi membránpotenciáljához 

képest depolarizációnak felel meg.  
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Az előzőekben a végére értünk a mechotranszdukció tárgyalásának, ami alapot ad 

ahhoz, hogy néhány ábrával összefoglaljuk az eddig tárgyaltakat és rávilágítsunk néhány 

további összefüggésre. Az ábra A. részén egy időben fokozatosan növekvő inger által kiváltott 

válaszokat követjük nyomon. Az időben fokozatosan intenzívebbé váló hanginger egyre 

fokozódó mértékben depolarizálja a receptorsejteket. A receptorsejt (szőrsejtek) 

depolarizációjának mértéke nem egyenesen arányos a hang intenzitásával. A 

receptorsejtekben kialakuló potenciálváltozásokat receptorpotenciálnak nevezzük. A 

receptorsejtek potenciáljának megváltozása áttételesen a hallóideg rostjainak akciós 

potenciálját váltja ki. Az egy rostról elvezethető akciós potenciálok frekvenciája szintén 

arányos, de nem lineárisan, az ingerként szolgáló hang intenzitásával. A hallóidegrostok 

közvetítésével az ingerületi állapot eljut a központi idegrendszerbe, ahol érzetté alakul. 

Ezekkel a lépésekkel azonban az előadásanyag már nem foglakozik.  

 Az ábra B. részén ún. négyszög hangimpulzusokkal történt a gerjesztés. Egy-egy 

impulzus időben állandó erősségű volt, de az egymást követő impulzusok egyre erősödtek. Ha 

az ingerlés az ingerküszöb alatti mértékű volt, akkor nem alakul ki akciós potenciál a 

hallóidegrostokon. Bár ez a küszöb alatti inger is kiváltja a receptorsejt depolarizációját, de 

ennek mértéke az akciós potenciál kiváltásához szükséges depolarizáció szintje alatt marad. 

Ennek oka az, hogy a receptorsejtekből azok depolarizációjának mértékével arányos 

mennyiségű neurotranszmitter szabadul fel, ami a neurotranszmitter mennyiséggel arányos 
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mértékben depolarizálja a hallóidegrostokat. Ha a hallóidegrostok depolarizációja nem éri el 

az akciós potenciál kiváltásához szükséges küszöböt, akkor nem alakul ki akciós potenciál. 

Ahogy az egymást követő négyszög hangimpulzusok erőssége nőtt (B, felső fekete grafikon), 

úgy nőtt a szőrsejtek depolarizációjának mértéke (B, középső kék grafikon) és az egyedi 

hallóidegrostokon végighaladó akciós potenciálok frekvenciája (B, alsó piros). Az ábrán még az 

is megfigyelhető, hogy az állandó hangintenzitásokhoz a receptorsejt adaptálódik, tehát az 

inger konstans értéke ellenére a receptorsejt depolarizációjának mértéke (és 

következésképpen a hallóidegrostok akciós potenciáljának frekvenciája) fokozatosan csökken.  
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A membrana basilaris nyugalmi helyzetéből felfelé és lefelé is ki tud térni (A). Míg a 

membrana basilaris kitérései jelentősek, a membrana tectoria mozgásai eközben sokkal 

korlátozottabb mértékűek. Eddig nem került említésre, de a tip linkek feszessége által 

vezérelt, mechanoszenzitív csatornák a nyugalmi helyzetben sem nulla valószínűséggel 

nyílnak ki. Az ábra B részében a lila görbe a csatorna állapotát mutatja, ami vagy nyitott vagy 

zárt lehet a konduktancia szempontjából. Mivel a csatorna a szőrsejtek nyugalmi állapotában 

is meg-megnyílik, így a szőrsejt néha depolarizálódik, ami a hallóidegrostokon kialakuló akciós 

potenciálok kialakulását okozza. Amikor a membrana basilaris a membrana tectoria felé tér ki 

(„ingerlés”), akkor a sztereocíliumok a leghosszabb sztereocílium felé hajlanak, a tip linkek 

megfeszülnek, és a mechanoszenzitív kationcsatornák nyitási valószínűsége jelentősen 

megnő. Emiatt nagy mennyiségű K+ jut a szőrsejtekbe, melyek jelentős mértékben 

depolarizálódnak, amit a hallóidegrostokon kialakuló akciós potenciálok frekvenciájának 

növekedése kísér. Amikor a membrana basilaris a membrana tectoriától távolodik („gátlás”), 

a sztereocíliumok a legkisebb sztereocílium felé hajlanak és a tip linkek teljesen laza állapotba 

kerülnek. Ebben az esetben a mechanoszenzitív kationcsatornák nyitási valószínűsége nulla, 

és a hallóidegrostokon kialakuló akciós potenciálok frekvenciája praktikusan nullára csökken. 

Azt, hogy az akciós potenciálok frekvenciája ilyen esetben miért nem csökken teljesen nullára, 

a neurotranszmittereket tartalmazó vezikulumok spontán exocitózisa okozza. 
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 Az ábra C. része az A-B. paneleken tárgyalt jelenség kísérletes vizsgálatát mutatja. Az 

ábrán egy nem felnőtt emlősből származó szőrsejt látható, hiszen kinocíliuma is van. Ha a 

sztereocíliumokat periodikusan hol a kinocílium felé, hol ellentétes irányba hajlítjuk, a szőrsejt 

patch-clamp technikával mérhető membránpotenciálja hűen követi ezeket a mozgásokat 

(depolarizáció és hiperpolarizáció a sztereocíliumok ingerlési („excitation”) és gátlási 

(„inhibition”) irányba történő hajlásakor). Az afferens (a receptorsejt felől a központi 

idegrendszer felé vezető) idegrostokon pedig az akciós potenciál depolarizációval növekvő 

frekvenciája mérhető.  
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Az ábrán a szőrsejtben lejátszódó mechanotranszdukció legfontosabb lépéseinek 

összefoglalása látható. A membrana basilarison kialakuló haladóhullámok a sztereocíliumok 

elhajlását okozzák, ami a tip linkek megfeszüléséhez vezet (ha az elhajlás a leghosszabb 

sztereocílium felé történik). A tip linkek megfeszülése aktiválja a mechanoszenzitív 

kationcsatornákat, és a rajtuk beáramló K+ a szőrsejtet depolarizálja. Ez feszültségfüggő Ca2+ 

csatornák nyitásán keresztül a neurotranszmitter (glutamát) tartalmú vezikulumok 

exocitózisát váltja ki.  
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A korábbiakban több alkalommal érintőlegesen említésre került a hang 

frekvenciájának és intenzitásának kódolása, tehát az, hogy a hang ezen fizikai paramétereit a 

hallóideg milyen módon tudja az agyba továbbítani. Ezen az ábrán ezeket a folyamatokat 

láthatjuk összefoglalva. 

A frekvencia kódolására két alapvető mechanizmus létezik: (1) tonotópia: a 

membrana basilaris maximális kitérése frekvenciafüggő, ezért különböző frekvenciájú 

hangokra különböző szőrsejtek válaszolnak. Ennek megfelelően különböző hallóidegrostok 

vezetik el az eltérő frekvenciájú hangok által indirekten keltett akciós potenciálokat. (2) 

Alacsony frekvenciájú hang esetében az egyedi hallóidegrostokról elvezethető akciós 

potenciálok frekvenciája megegyezik a stimulus frekvenciájával. Ezt az jelenséget egy 0,5 kHz-

es hangra mutatja be az ábra a jobb alsó részen. Magasabb frekvencia esetén az akciós 

potenciál és a refrakter periódus időtartama miatt az akciós potenciálok frekvenciája nem éri 

el a stimulus frekvenciáját. Ilyen esetekben az egy szőrsejttől induló több hallóidegrost 

együttes frekvenciája kódolja a stimulus frekvenciáját. Ezt úgy lehet egyszerűsítve elképzelni, 

hogy pl. egy 6 kHz-es hang esetében hat idegrost kódolja a frekvenciát, mind a hat, egyenként 

1-1 kHz-es frekvenciával tüzel egymáshoz képest időben eltolva (az idegsejt és a 

hozzákapcsolódó idegrostok pirosak az ábra közepén). Ha azonban a hat axon akciós 

potenciáljait együtt vesszük figyelembe, az akciós potenciálok frekvenciája 6 kHz (az ábrán 

helyhiány miatt csak három axon látható). 
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A hang intenzitása is többféle módon kódolódik. (1) Egyrészt a hallóidegrostok akciós 

potenciáljainak frekvenciája a hang erősségével növekszik. (2) Ha alacsony intenzitású 

hanggal stimuláljuk a fület, akkor a szőrsejtek stimulációjának mértéke csak egy kis területen 

haladja meg a küszöbstimulus nagyságát, így csak az erről a területről induló 

hallóidegrostokon alakul ki akciós potenciál. Erősebb hangok esetén nagyobb területen 

elhelyezkedő szőrsejtek esetén haladja meg a stimuláció mértéke a küszöböt, ezért nagyobb 

területről induló hallóidegrost axonokon alakul ki akciós potenciál. 

Látható, hogy a hang tulajdonságainak a hallóideg általi kódolása bonyolult. A 

komplikáció egyik nyilvánvaló forrása pl. az, hogy az egyedi hallóidegrostok akciós 

potenciáljainak frekvenciája a hang erősségétől és frekvenciájától is függ.  
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A tonotópia jelenségének megismerése tette lehetővé a süketség azon típusának 

kezelését, amit a szőrsejtek pusztulása okoz. A tonotópia értelmében az egyes hallóidegrostok 

különböző hangfrekvenciával kapcsolatos információt vezetnek az agyba. Így ha ezeket a 

hallóidegrostokat mesterségesen ingereljük, akkor az adott hallóidegrostra jellemző 

frekvenciával kapcsolatos információt juttatunk az agyba. 

A szőrsejtpusztulás miatt kialakuló süketség kezelésére használt cochleáris 

implantátum működését mutatja be az ábra. (A) A készülék először frekvencia szerint 

analizálja a hangot, tehát meghatározza a különböző frekvenciájú komponensek intenzitását 

az összetett hangban. Ez a frekvenciaelemzés matematikailag a Fourier analízis (l. az 

előadásanyag elején). Emberi fülben ezt a frekvenciaelemzést a membrana basilaris végzi el 

azáltal, hogy maximális kitérése frekvenciafüggő. (B) Az egyes frekvenciakomponenseknek 

megfelelő információt számtalan mikroelektródával a belső fülbe, a scala tympaniba vezetik. 

(C) A mikroelektródák helyzetét úgy állítják be, hogy egy adott frekvenciával kapcsolatos 

információt továbbító mikroelektróda ott ér véget, ahol a cochlea az adott frekvenciájú hangot 

érzékeli. A mikroelektródák a környezetben levő hallóidegrostokat ingerlik, melyek az agyba 

vezetik az adott frekvenciájú hangkomponenssel kapcsolatos információt. 

A cochleáris implantátummal biztosított hallásélmény nem tökéletes, hiszen a 

hallóidegrostok által továbbított akciós potenciálok frekvenciáját (mint korábban láttuk) sok 

minden befolyásolja. Sok cochleáirs implantátumot viselő személy robotszerűnek írja le a 

cochleáiris implantátummal hallottakat. 
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A külső szőrsejtek szerepe nem a mechanotranszdukció, hanem a membrana basilaris 

mozgásának felerősítése. A külső szőrsejtek ugyanúgy reagálnak a membrana basilaris hang 

indukálta passzív kitérésére, mint a belső szőrsejtek. Ennek végeredményeképp a külső 

szőrsejtek is depolarizálódnak, ez azonban bennük más folyamatokat indít el. Ebben a prestin 

nevű membránfehérjéknek van szerepe, amelyek a külső szőrsejtekben fejeződnek ki, mint az 

immunfluoreszcens képen látható (A). A prestin konformációja érzékeny a 

membránpotenciálra, így amikor a külső szőrsejt depolarizálódik, a prestin összehúzódik (B). 

Ez a kontrakció áttevődik a sejtmembránra és az egész sejtre, ami a sejt hosszának 

csökkenéséhez vezet. Ha a külső szőrsejt membránpotenciálját mesterségesen változtatják, a 

sejt kontrahálódni fog (C). A külső szőrsejtek összehúzódása a membrana basilarisra is 

áttevődik. Mivel a szőrsejtek válasza rendkívül gyors, ezért az összehúzódásuk által indukált 

membrana basilaris mozgások és a hang által kiváltott membrana basilaris mozgások fázisban 

lesznek, így külső szőrsejtek által indukált membrana basilaris rezgések erősítik a hang által 

indukáltakat. A membrana basilaris külső szőrsejtek által felerősített mozgását cochleáris 

erősítőnek nevezzük. A cochleáris erősítő a pozitív visszacsatolás tipikus példája, mivel az 

inputot (membrana basilaris mozgáda) a válasz erősíti. Az előadásanyagban található 

animációhoz hasonló videó az alábbi linken érhető el: 
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https://www.youtube.com/watch?v=rcj9QqQW6Lg.  

Mivel Békésy halottakból származó cochleákat vizsgált, így ő nem észlelhette a 

cochleáris erősítő működését, ami igen jelentősen növeli a membrana basilaris kitéréseit (D). 

Nemcsak a membrana basilaris kitéréseinek amplitúdója növekszik, de a maximális kitérés 

lokalizáltabb lesz. A külső szőrsejtek működése nélkül a hallásküszöb mintegy 50 dB-lel 

emelkedik. Mivel a beszéd intenzitásszintje kb. 50-60 dB-lel van a hallásküszöb fölött, ez 

nagyjából azt jelenti, hogy az egyén elveszti beszédértő képességét.   

https://www.youtube.com/watch?v=rcj9QqQW6Lg
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A hallóideg rostjai több átkapcsoláson keresztül a hallókéregbe vezetik az ingerületet, ami a 

halántéklebenyben található. Itt az ingerület érzetté alakul. A hallási információ további 

feldolgozásában számtalan más agyi terület is részt vesz. Az ember által kellemesnek tartott 

zene hallgatása a kéregalatti, ősi, ún. mezolimbikus jutalomközpontokban dopamin 

felszabadulásához vezet ugyanúgy, mint egyes drogok használata. Ez utóbbi folyamatok a zene 

által kiváltott érzelmi folyamatokért felelősek.   
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A korábbiakban már többször utaltunk rá, hogy a hanginger erőssége () és az érzet erőssége 

() között nem lineáris az összefüggés. Az inger és az érzet erősségei közötti összefüggést leíró 

ún. pszichofizikai törvényekkel először a XIX. században kezdett el foglalkozni Ernst Weber, 

ill. tanítványa Gustav Fechner. A pszichofizikai szó világosan utal arra, hogy ezek a törvények 

egy pontosan mérhető fizikai mennyiség (pl. hangintenzitás) és egy, a jelenlegi eszközeinkkel 

objektíven mérhetetlen, szubjektív, csak önbevallással kideríthető mennyiség, pl. a 

hangosságérzet között teremtenek összefüggés. A két német kutató kísérleti eredményei 

alapján megfogalmazott Weber-Fechner törvény nemcsak a hallásra, hanem a többi 

érszékszervre is vonatkozik, de most a hallásra fogalmazzuk meg. Az összefüggés szerint a 

hangosságérzet () az inger erősségének () logaritmusával arányos:  

 
0

 lgkonst


 


  (1) 

ahol 0 az optimális körülmények között (teljes csendben) még éppen hallható intenzitás 

(abszolút küszöbinger). Bár Weber és Fechner vizsgálatai úttörő jellegűek voltak, 

bebizonyosodott, hogy a fentebb megfogalmazott egyenlet csak szűk intenzitástartományban 

érvényes. A XX. században Stevens szintén méréseket végzett az inger és az érzet erőssége 

közötti kapcsolat tisztázására. Eredményei szerint az érzeterősség az inger erősségének 

hatványfüggvénye: 



36 
 

 
0

n

konst
 

   
 

  (2) 

ahol n az adott érzékszervre specifikus állandó (hallás esetén 0,3). A Stevens-törvény széles 

intenzitástartományban helyesen jósolja meg az inger és az érzet erőssége közötti 

összefüggést. 

Kiegészítés: A Weber-Fechner törvény (1. egyenlet) fenti formájának korlátozott 

érvényességének az oka Weber és Fechner kísérleti megközelítésében keresendő. Ők nem 

adott  inger által kiváltott  hangosságérzetet mérték, hanem az adott háttérintenzitás azon 

minimális megváltozását, ami már éppen észlelhető („éppen észrevehető különbség”, just 

noticeable difference). Ha a háttérintenzitás változása éppen észrevehető, akkor az egy apró 

különbséget okoz az érzetben, amit d-vel jelölünk. Weber és Fechner szerint az érzet ilyen 

minimális változásához szükséges ingerintenzitás-változás (d) arányos a háttérintenzitással 

(). Ennek matematikai megfogalmazása az alábbi egyenlet: 

 
d

d konst


 


  (3)  

A fenti, ún. differenciálegyenlet megoldásaként adódik a Weber-Fechner törvény. A Weber-

Fechner törvény korlátozott érvényességének egyik oka tehát az, hogy bár Weber és Fechner 

nem a  és  közötti összefüggést vizsgálta közvetlenül, a róluk elnevezett törvény egy ilyen 

összefüggést fogalmaz meg, és a Weber-Fechner törvény (1. egyenlet) 3. egyenletből történő 

levezetésében olyan, itt nem részletezett feltételezések vannak, melyek teljesedése nem 

biztosított. Ezzel szemben Stevens közvetlenül a  és  közötti kapcsolatot mérte, ezért 

törvénye szélesebb intenzitástartományra érvényes. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy Weber 

és Fechner méréseiben az éppen észrevehető érzetbeli különbség (d), ill. a hozzá társítható 

ingerintenzitás-változás (d) viszonylag pontosan, kvázi-objetíven mérhető mennyiségek 

voltak. Ugyanakkor Stevens mérései során az érzetet az emberek szubjektív bevallása alapján 

becsülték meg, ami sok bizonytalanságot jelent. Így bár ma a Stevens-féle törvény tekinthető 

szélesebb körben elfogadottnak, annak is vannak korlátai és kritizálói. 
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Mivel a hangosságérzet nem egyenesen arányos a hang intenzitásával, különböző nem-lineáris 

skálákat használnak a hangosságérzet kifejezésére. Mivel a Weber-Fechner törvény 

értelmében a hangosságérzet a hang intenzitásának logaritmusával arányos, így 

kézenfekvőnek tűnt a hangosságérzetet a decibel skálán kifejezni: 

 
0

10 lgdecibel

J
H

J
   

ahol Hdecibel a decibelben kifejezett hangosságérzet, amelyet a J intenzitású hang vált ki. J0 a 

hallásküszöb értéke a vizsgált hang frekvenciáján. Érdemes megjegyezni, hogy a decibel skála 

nem specifikus az érzékelésre vagy a hallásra. Gyakran használják olyan mennyiségek leírására, 

amelyek több nagyságrendet átfognak. Így a hangintenzitás leírására használt intenzitásszint 

is decibelskálán kifejezett intenzitás.  
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 A decibel skála alkalmazásának feltétele, hogy minden frekvencián ismerni kell a 

hallásküszöböt (pl. J0,5000 az 5000 Hz-es hang hallásküszöböt elérő intenzitása, W/m2-ben 

kifejezve). Ezt a hátrányt küszöböli ki a fon skála. A megközelítés alapja az a megfigyelés, hogy 

az emberek viszonylag könnyen meg tudják mondani, hogy mikor hallanak két különböző 

frekvenciájú hangot azonos hangosságúnak. Így ha egy tetszőleges, pl. 5000 Hz-es hang által 

kiváltott hangosságérzetet kívánunk a fon skálán kifejezni, akkor megkeressük annak az 1000 

Hz-es hangnak az intenzitását (J1000), amely ugyanakkora hangosságérzetet vált ki, mint a 

vizsgált, 5000 Hz-es hang (a piros nyíl mutatja a megfeleltetést). Ezen intenzitás és az 1000 

Hz-es hangra vonatkozó hallásküszöb (J0,1000) ismeretében az 5000 Hz-es hang által kiváltott 

hangosságérzet a fon skálán kifejezhető: 

 1000

0,1000

10 lgfon

J
H

J
   

Az 1000 Hz-es tiszta hang hallásküszöbe (J0,1000) 10-12 W/m2.  

 A Stevens törvény értelmében a hangosságérzet és a hangintenzitás között 

hatványfüggvény-kapcsolat van. Ezen az összefüggésen alapul a son skála: 

 

0,3

1000

0,1000

1

16
son

J
H

J

 
   

 
  

Kiszámításának módszere megegyezik a fon skálánál megismertekkel, tehát egy tetszőleges 

frekvenciájú hang esetében itt is meg kell keresni annak az 1000 Hz-es hangnak az intenzitását 
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(J1000), amely ugyanolyan hangosnak tűnik, mint a vizsgált hang, és ezt hasonlítjuk az 1000 Hz-

es hallásküszöbhöz (J0,1000).  
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A fon és a son skálák egy egyszerű összefüggéssel egymásba alakíthatók: 

 

0.3

10
1

10
16

fonH

sonH    

Azért, hogy a kapott son értékek kerekebb számok legyenek, gyakran alkalmazzák az alábbi, 

közelítő képletet: 

 
0.1 4

2 fonH

sonH


   

Elvégezték a Stevens törvényen alapuló son skála és a Weber-Fechner törvényen alapuló fon 

skála összehasonlítását. Különböző intenzitású, 1000 Hz-es hangoknál megmérték a vizsgált 

alanyok szubjektív hangosságérzetét. Ezeket a valódi (mért) értékeket mutatják az ábrán a  

szimbólumok. A mért szót itt tulajdonképpen idézőjelbe illene tenni, hiszen itt szubjektív 

bevallásokról volt szó. A son skála által kifejezett hangosságértékek (melyeket a bal oldali 

függőleges tengelyről kell leolvasni) az alacsony intenzitások kivételével jól illeszkednek a 

mért értékekre. A fonban kifejezett hangosságértékek (melyeket a jobb oldali függőleges 

tengelyről kell leolvasni) csak durván közelítik a valós hangosságértékeket.  
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Az ábrán bemutatott, ún. izofon görbék segítségével szokták az emberi hallást vizsgálni. 

Mielőtt maguknak a görbéknek a tárgyalásába kezdenénk, vizsgáljuk meg a hangerősség 

kifejezésének különböző módjait, melyek az ábra bal oldalán láthatók (három különböző 

függőleges tengely). A hang erősségét jellemezni lehet a nyomásamplitúdó nagyságával, az 

intenzitással, ill. ez utóbbi logaritmikus, decibel skálán történő kifejezésével, amit 

intenzitásszintnek (n) nevezünk. Mivel mind az intenzitásszint, mind a Weber-Fechner 

törvénynek megfelelő, fonban kifejezett hangosságérték (Hfon) a hangintenzitás 

logaritmusával arányos, következik, hogy a kettő között egyenes arányosság áll fenn: 

 1000 fon HzH n   

Fontos megérteni, hogy bár a fenti egyenlet bal és jobb oldalán levő mindkét mennyiséget 

decibel skálán fejezzük ki, a bal oldal a szubjektív hangosságérzetet, a jobb oldal pedig a hang 

fizikai intenzitását adja meg. Így az egyenlőségjel pusztán számbeli egyezésre utal.  
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Az izofon görbéket az ábrán a cián és fekete színű vonalak mutatják. Először Harvey Fletcher 

és Wilden Munson amerikai kutatók mérték ki, így tiszteletükre Fletcher-Munson görbéknek 

is szokták nevezni (elsősorban angol nyelvterületen). Az izofon görbék a különböző 

frekvenciájú, de azonos hangosságérzetet kiváltó hangintenzitásokat kötik össze. A görbék 

világosan mutatják, hogy azonos intenzitással rendelkező, különböző frekvenciájú hangok 

eltérő hangosságérzetet váltanak ki. A görbék elemzésével megállapítható, hogy az emberi fül 

a 3-5 kHz-es tartományban a legérzékenyebb. Az izofon görbék segítségével egyértelműen le 

lehet olvasni minden hangról, hogy milyen, más frekvenciájú hanggal halljuk egyenlően 

hangosnak. Így pl. a 10-9 W/m2 intenzitású, 100 Hz-es hang ugyanúgy a 10 fonos görbén 

található, mint a 10-11 W/m2 intenzitású, 1000 Hz-es hang. Ezért ezeket azonos hangosságúnak 

halljuk.  
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