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A hallás 

A HANG  

- longitudinális nyomáshullám (terjedés iránya és 
kitérés iránya egymással párhuzamos, a közeg 
sűrűsödése–ritkulása transzportálja az energiát) 

- rugalmas közeg szükséges a terjedéséhez (pl. levegő) 
- frekvenvia tartomány: <20 Hz: infrahang, 20 Hz – 20 

kHz: hallható tartomány, >20 kHz: ultrahang  
 

A hang fizikai jellemzői 

- frekvencia, f („hangmagasság”): időbeli 
periódicitás 

- periódusidő, T 

- hullámhossz, : térbeli periódicitás 
- amplitúdó, A („hangerő”): a hanghullám maximális energiája 
- intenzitás, I: felületegységre (A) jutó hangteljesítmény (P) 
- terjedési sebesség, v: közeg rugalmasságától függ (levegőben: 330 m/s) 

Abszolút intenzitás:   

- legalacsonyabb (hallásküszöb): ~10-12 W/m2 (mérve 1000 Hz-en),  
- maximális (fájdalomküszöb): ~10 W/m2  

Relatív intenzitás  

(intenzitásszint, hangnyomásszint, n): egy hang abszolút intenzitása a referencia intenzitásra 
(I0 = 10–12 W/m2) vonatkoztatva, 10-es alapú logaritmikus skálán, 10-zel megszorozva (dB, decibel)  
  

A hang érzékelése 

Fon-skála:  

A decibel-skála nem veszi figyelembe, hogy az emberi fül 

különbözően érzékeny a különböző frekvenciájú hangokra. 

Egy hang fon-értékén azt a hangnyomásszintet értjük, amilyen 

hangnyomásszintű 1000 Hz-es hangot ugyanolyan 

erősségűnek halljuk, mint a vizsgált hangot. 

Az azonos hangosság érzetet keltő relatív intenzitások adják az 

ún. izofon- vagy Fletcher-görbéket: 
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Damjanovich, Orvosi Biofizika (2007), Medicina 

Dr. Pór Gábor, Fodor Olivér (2013) Roncsolásmentes és roncsolásos anyagdiagnosztikák)  
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AZ EMBERI FÜL FELÉPÍTÉSE 

Külső fül 

- Részei: fülkagyló, külső hallójárat, dobhártya 

- Szerepe: hang vezetése a dobhártyáig 

- Két fül: irányhallás 

Középfül 

- Dobhártya – ovális ablak között 

- Hallócsontocskák: kalapács – üllő – kengyel 

- Szerepe: hangerősítés (~22x nyomáserősítés) 

o Hallócsontok: egykarú emelő (1,3x) 

o Dobhártya – ovális ablak felületének különbsége: nyomáserősítés (~17x)  

Belső fül 

- sziklacsontban: félkörös ívjáratok (egyensúlyozás), 
csiga (hallás)  

- csiga (cochlea): három folyadékkal telt kompartment, 
középső: ductus cochlearis 

- ductus cochlearis endolymphával telt, alapja az ún. 
alaphártya (membrana basilaris) 

- az alaphártyán található a Corti-féle szerv, amelyben 
a szőrsejtek találhatóak (három sor külső – erősítés, 
egy sor belső – érzékelés); föléjük hajlik a fedőhártya 
(membrana tectoria) 

- szőrsejtek: felszínén rendezett stereociliumok, fehérjefonállal (tip link) összekötve 

A CORTI-SZERV MŰKÖDÉSE 

Mechano-elektromos transzdukció 

A mechanikai inger elektromos jellé alakul 

1. A hanghullám rezgésbe hozza az alaphártyát 

2. Szőrsejtek nekinyomódnak a membrana tectorianak 

3. Stereociliumok elhajlanak 

4. Tip-link megfeszül 

5. Ion csatornák mechanikusan kinyílnak, K+ beáramlik 

6. Depolarizáció 

7. Feszültségérzékeny Ca2+-csatornák nyitnak, Ca2+ beáramlik 

8. Neurotranszmitter ürítés, ingerület áttevődik az afferens neuronra: depolarizáció, akciós potenciál 
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Békésy-féle hely teória (tonotópiás lokalizáció):  

A hanghullám csak a frekvenciájának megfelelő helyen hozza rezgésbe az alaphártyát 

Ovális ablak: alaphártya feszes – magas hangok 

Csiga csúcsa: alaphártya széles, laza – mély hangok 

1. A hang stimulus felületi hullámot kelt, amely az 
ovális ablaktól a csiga tetejéig terjed 

2. A terjedési sebesség csökken (45 m/s – 2 m/s) 
a hártya növekvő szélességével és lazaságával 

3. A fázis-késéssel érkező hullámok utolérik az 
előzőt, az amplitudó megnő, majd hirtelen 
lecsökken 

4. A burkológörbe maximumának helye az 
alaphártyán függ a hang frekvenciájától, az 
amplitudója pedig az intenzitásától 

5. Az alaphártya rezgése elmozdítja a Corti-szerv 
szőrsejtjeit, elektromos potenciálváltozás indul 

6. A Corti-féle szerv adott helyéről induló ingerület az agykéreg halántéklebenyének megfelelő 
helyére szálítja az információt: kialakul az adott hangra jellemző érzet 

 

Külső szőrsejtek erősítő szerepe 

Külső szőrsejtek membránjában Prestin feszültségérzékeny motor fehérje  

1. A külső szőrsejtek érzékelik az alaphártya elmozdulását, K+-csatornák 
kinyílnak, depolarizáció 

2. Prestin: konformációváltozás, a sejt longitudinalis hosszváltozása a 
hang rezgése alapján – elektro-mechanikus transdukció 

3. Az alaphártya rezgéseit felerősítik 

A HALLÁS MECHANIZMUSA 

1. Dobhártya rezgésbe jön a hanghullámoktól 

2. Hallócsontocskák felerősitik az ingert 

3. Ovális ablakon a rezgés áttevődik a belső fül folyadékterére 

4. Megrezegteti a membrana basilarist 

5. Ami nekinyomódik a membrana tectoriának 

6. Szőrsejt stereociliumai elhajlanak, ioncsatornák kinyílnak 

7. Szőrsejt depolarizálódik 

8. Ingerület elvezetődik a VIII. agyidegen (n. vestibulocochlearis) 

9. Temporális lebeny primer hallókéreg (Brodman 41, 42) 
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10. Asszociációs pályák: beszédértés (Wernicke area) 


