
Többcsatornás zenei lemezformátumok 
 
A mai ismert optikai adathordozó lemezek (LD, CD, DVD) tartalmazhatnak többcsatornás 
(surround) zenei tartalmat. Jelenleg a következő formátumokkal találkozhatunk: DTS Compact 
Disc (CD), SACD, DVD-Video (dts vagy Dolby Digital) és DVD-Audio lemezek hozzáférhetők. 
 
Hogy élvezni tudjuk a többcsatornás felvételeket ezekről a lemezekről, szükség van egy olyan 
sokcsatornás lejátszó rendszerre, amely tartalmazza a szükséges dekódereket - dts, Dolby 
Digital, MPEG - a CD és a DVD-Video lemezekhez, illetve feltételezi a megfelelő lejátszó 
meglétét az SACD-hez és a DVD-Audióhoz. Az optimális lejátszáshoz a rendszer összes 
hangsugárzójának (sub-basszus kivételével) a teljes frekvenciasávot átfogó paraméterekkel 
kell rendelkeznie.  
 
Az alábbi összehasonlító táblázat bemutatja a surround hangot tartalmazó lemezek fajtáit és a 
lejátszásukhoz szükséges berendezéseket. A lejátszókon minden esetben fel kell tüntetni azt, 
hogy milyen médiával kompatibilisek. Léteznek olyan lejátszók, amelyek az alább felsorolt 
összes formátumot támogatják, kivéve a számítógépes formátumokat.  
   

LEMEZ TÍPUSA JÁTÉKIDŐ CSATORNÁK SZÁMA 
max. 

KOMPATIBILIS 
LEJÁTSZÓK 

PC 

DTS 
Audio CD* 74 perc 6 csatorna CD, DVD-Audio, DVD-Video, 

SACD 
CD-ROM,DVD-

ROM 
DTS-ES 6.1 Matrix  

Audio CD* 74 perc 7 csatorna CD, DVD-Audio, DVD-Video, 
SACD 

CD-ROM,DVD-
ROM 

DTS-ES 6.1 Discrete  
Audio CD* 74 perc 7 csatorna CD, DVD-Audio, DVD-Video, 

SACD 
CD-ROM,DVD-

ROM 
DTS  

DVD-Video max. 4 óra 6 csatorna DVD-Video,DVD-Audio DVD-ROM 

DTS-ES 6.1 Matrix 
DVD-Video max. 4 óra 7 csatorna DVD-Video,DVD-Audio DVD-ROM 

DTS-ES 6.1 Discrete  
DVD-Video max. 4 óra 7 csatorna DVD-Video,DVD-Audio DVD-ROM 

Dolby Digital 5.1 
DVD-Video max. 4 óra 6 csatorna DVD-Video,DVD-Audio DVD-ROM 

Dolby Digital EX 6.1  
DVD-Video max. 4 óra 7 csatorna DVD-Video,DVD-Audio DVD-ROM 

SACD 74 perc 6 csatorna SACD ** 
DVD-Audio max. 4 óra 6 csatorna DVD-Audio ** 

*külső DTS dekóder 
szükséges         

  

A dts (Digital Theater Systems) hangrendszer bemutatkozása Spielberg Jurassic Park-ja volt, 
1993-ban. Az új hangzás azonnal megváltoztatta a moziban hallható hangról addig alkotott 
elképzeléseket. Ennek eredményeképpen hamarosan a legkedveltebb hangformátum lett mind 
a hallgatóság mind pedig a filmkészítők körében.  
 

 
 
A dts technológia mára nemcsak a filmszínházakban élvezhető, hanem az otthoni 
rendszereknél is elérhetővé vált. A hardware-gyártó cégek napjainkban már kivétel nélkül 
ellátják a magasabb minőségű készülékeiket dts dekóderrel. A dts technológia az egyetlen, 
amely a DVD-n és LD-n kívül biztosítja a forradalmian új, térhatású hangzás megjelenését a 
CD lemezeken is. 



 
A szakértők és a zenerajongók is egyetértenek abban, hogy a dts hang minősége több mint 
meggyőző. Ennek eredménye az, hogy egyre inkább természetessé válik a zenei anyagok 
többcsatornás, újrakevert változatainak újrakiadása, illetve az eleve többcsatornás hangzásra 
komponált új albumok megjelenése  
 
A dts CD-ken található hangformátumot egyszerre fejlesztették ki a LaserDisc-en találhatóval, 
mivel mindkettő PCM 44.1 kHz / 16 bit-es digitális szabványt használ. Felmerült, hogy miként 
lehetne ebbe a kétcsatornás jelfolyamba 5.1 csatornás hangot kódolni. Ekkor fejlesztettek ki 
egy új kódoló eljárást, melyet "Coherent Acoustic" néven ismerünk, amely lehetővé tette, hogy 
a dts hang megjelenhessen LaserDisc-en, CD-n, majd később DVD-n is.  
 
A dts kódolású CD (és LD) lemezen az adatátviteli sebesség 1,411 Mbit / secundum, míg a 
tömörítési arány 16-bites jel esetén 2,9:1-hez, 24-bites jel esetén 4,3:1-hez. A DVD-Video 
lemezeken az adatátviteli sebesség, köszönhetően a magasabb (48 kHz) mintavételezési 
frekvenciának, akár 1.509 Mbit / secundum is lehet, jellemzően azonban, főleg a "helyhiány" 
miatt, ez az érték általában 754 kbit/s. 
 
 
Gyakran feltételezik, hogy a dts rendszer perceptuális (ún. "lossy") kódolású, 
azaz veszteséges tömörítési rendszer, pedig ez nem pontos. Egyrészt a 
perceptuális kódolásnak pontosan meghatározott definíciói vannak, másrészt 
viszont, ha ettől egy kicsit elvonatkoztatunk, akkor minden audio kódolást 
perceptuálisnak kell tekintenünk. ( A Linear PCM például redukálja a valódi 
hangokat egy korlátozott bithatárig, és a mintavételezési arány megállapítását 
csak az emberi fül számára még elméletben hallható hangok rögzítéséig tolja ki.)
De van még számos, igen hatékony módszere a hangtömörítésnek. Két olyan 
kategóriája van az adatoknak, amelyek szóba jöhetnek azok méretének 
csökkentésekor.  
 
Először is a felesleges adatok, amelyek veszteség nélkül kiiktathatóak. Képzeljük 
el például a "0057" adatsort: az "57" kisebb helyen elfér és megtartja az eredeti 
információt. A számítástechnikában használatos ZIP tömörítés jó példa erre a 
rendszerre. 
 
A másik kategória - amely a legtöbb hangtömörítési módszer alapja - az emberi 
tapasztalás szempontjából "lényegtelen" adatokkal operál, amely pl. hangok 
esetében egy hangszer azonosítására fizikailag jók, de a fül számára nem 
hallhatóak. Például: a domináns hang egy adott frekvencián és jelszinten 
bizonyos más hangokat - amelyeknek jelszintje alacsonyabb, frekvenciájuk kissé 
eltér az adott hangétól - egyszerűen "eltakar". Ezek a hangok alig, vagy 
egyáltalán nem hallhatóak. Hasonló a helyzet az ugyanolyan frekvenciájú, de 
halkabb hangokkal, amennyiben nagyon kevéssel a fő hang után (vagy akár 
előtte!) szólalnak meg: nem, vagy alig hallhatóak. Ebből következőleg a 
perceptuális kódolás alapgondolata, hogy a kódoló kiszámítja és hasznosítja a 
kizárási küszöböket: a takart hangokat egyáltalán nem, vagy csak a csökkentett 
funkciójuknak megfelelően, kevesebb bit segítségével rögzíti.  
 
Más technikák a csatornák legmagasabb ill. a legmélyebb frekvenciáinak 
összevonását használják, azoknál, amelyeknél az emberi fül számára a 
helymeghatározást szinte lehetetlennek tartják. Ezzel ugyan "helyet" takarítanak 
meg, ám a lejátszás (a csatornák helyreállítása) folyamán a fázisinformáció 
óhatatlanul elvész, és pl. hallhatóan csökken a térérzet a tömörítetlen 
jelfolyamhoz képest.  
 
Az ilyesfajta stratégiák jól beválhatnak, ám teljesen feleslegesek az alacsonyabb tömörítési 
arányú kódolásnál (pl. dts), amikor a kódolónak elegendő az objektív felesleget eltávolítani a 
jelből. Ebből a szempontból a dts sokkal inkább közelít a veszteségmentes tömörítési 
eljárásokhoz, mint az egyéb jelenleg használatos perceptuális kódolási módszerek. 



 
Általában, a hangtömörítő eljárások csökkentik az audio jel méretét vagy sávszélességét, 
abban a reményben, hogy az a helyreállítás után a hangminőség nem csökken az elfogatható, 
hallgatható szint alá. A "Coherent Acoustic" eljárás szándéka alapvetően más: meghagyja a 
meglévő sávszélességet, és sokkal hatékonyabb kódolást használ az eredeti hangminőség 
megőrzése érdekében. Annyi helyen, amennyit a lineáris PCM használ két csatornás audióra, 
ott a "Coherent Acoustic" képes "bepakolni" pl. 5.1 csatornás 24-bites hangot. Ebben a 
rendszerben mind a hat csatorna önálló, és a sub-csatornától eltekintve mindegyik teljes 
frekvenciaátfogású. 
 
Első lépésként alkalmazza azt az elgondolást, hogy a teljes hangspektrum sávokra osztása 
remek lehetőséget kínál a kódolás optimalizálására, hiszen a különböző frekvenciasávok 
minden adott pillanatban egymástól eltérőek lesznek, így a kódolás mértékét, érzékenységét 
sávonként lehet szabályozni. Minden frekvenciasávon belül előrejelzés készül a jel legfrissebb 
előzményéből, amely azután az aktuális jelből levonható, a különbség pedig rögzíthető. 
Amennyiben az előrejelzés megfelelően pontos, a rögzített különbség kisebb lesz az aktuális 
jelnél, tehát kevesebb adattal rögzíthető. 
 
A Coherent Acoustic, a dts által használt algoritmus igen széles skálát használ, 32kbit / sec-tól 
egészen 4Mbit / sec-ig képes dolgozni. Kezelni tud akár 24 bites nyolc különálló csatornát. Így 
azután, megintcsak ellentétben a közhiedelemmel, amikor a CD-n, LD-n vagy DVD-n 
használatos bittartományban dolgozik, egyáltalán nem viselkedik perceptuális kódolóként!  
(Alacsonyabb bitráta szükségessége esetén persze a perceptuális mód dts kódolás esetében is létező opció, a kódolás 
alkalmával bekapcsolható. Lásd, pl. egyes DVD-Video kiadványok)  

 
Összefoglalva: a DTS Coherent Acoustics, mint hangtömörítő algoritmus, kifejlesztői szerint 
nem tartozik a veszteséges (perceptual vagy lossy) tömörítést használó kódolók sorába, 
inkább a veszteségmentes (lossless) eljárásokhoz hasonlítható. 
 
A bevezetőben említett Dolby Digital EX rendszerhez hasonlatosan a DTS cég is kifejlesztett 
egy saját rendszert, amelyik az eddigi legjellemzőbb (5.1) csatornakiosztásához képest egy 
újjal bővül, nevezetesen egy hátsó center (SB - surround back) csatornával. 

 
 
Nézzük a részleteket. 
 
A dts kódolású LD, DVD-Video, DVD-Audio és CD lemezek csatornakiosztása a legtöbb esetben 
3/2.1, azaz L (bal), C (center), R (jobb), LS (bal surround), RS (jobb surround), LFE (low 
frequency effect), egyszerűbben 5.1. A közelmúltban megjelent egy kibővített surround 
rendszer, a DTS-ES (dts extended surround). A hátulsó center hangsáv beiktatását azzal 
indokolják a szakemberek, hogy segítségével még inkább segíteni tudják megvalósítani a 
térleképzést, hogy még pontosabbá tegyék a hangok (effektek) egészen precíz pozicionálását. 
A DTS-ES kifejezés rögtön kétféle kódolási rendszert adhat. A ún. "matrix" kódolású hátsó 
centercsatorna (surround ex) meglétére a pontos kifejezés a DTS-ES 6.1 matrix, míg a teljes 
frekvenciaátfogású, diszkrét hátsó centercsatorna meglétére a DTS-ES 6.1 discrete jelölés 
utal. Ezek "lefelé" teljesen kompatibilisek a surround ex, ill. a DTS 5.1-es dekóderekkel. 
 
A DTS Entertainment kiadásában immár mintegy 130 zenei kiadvány jelent meg dts audio-CD 
formátumban. A DTS Entertainment 1997-ben, kimondottan audió felvételek kiadására jött 
létre. Ma a cégnek két alapvető célja van: egyrészt a dts rendszer és a benne rejlő kreatív 
lehetőségek minél teljesebb megismertetése a zeneművészekkel, producerekkel, másrészt a 
zenerajongók részére világszerte hozzáférhetővé tenni a meglévő hanganyagok újrakevert, 
surround hangú változatát. 



 
 
A dts rendszer az előadók, hangmérnökök és producerek körében hamar népszerűvé vált, mint 
egy olyan médium, amely új hangzásélmények felé nyitott utat. Mára világszerte több mint 
kétszáz stúdió képes a dts technika lehetőségeit kiaknázva készíteni a hangfelvételeit. 
 
Ez a tény, valamint az, hogy a dts-t ma a surround zene terén vezető rendszernek tartják, 
vezetett odáig, hogy tradicionális nagy kiadók (Sony, MCA, GRP) és speciális labelek (DMP, 
Telarc, HDS) számára egyaránt vonzó legyen a korábbi sztereó felvételeinek dts technológiával 
készült kiadása. 
 
A csatornakiosztások és ezek megnevezése ill. jelölésük terén amúgy is nagy a bizonytalanság, 
ezért lássuk az alábbi táblázatot, ahol megkíséreljük összefoglalni ezeket:  

Csatornakiosztás Jel Hang Dolby Digital Dts DVD-Audio/PCM SACD/DSD 

1/0.0 
 

Mono Dolby Digital 1.0 ** PCM 1.0  DSD 1.0 

2/0.0 
 

Mono Dolby Digital 2.0 
mono ** PCM 2.0 

mono 
DSD 2.0 
mono 

2/0.0 
 

Sztereó Dolby Digital 2.0 ** PCM 2.0 DSD 2.0 

2/2.0 
 

Surround Dolby Digital 4.0  DTS 4.0  PCM 4.0 DSD 4.0 

2/2.1 
 

Surround Dolby Digital 4.1 DTS 4.1  PCM 4.1 DSD 4.1 

3/0.0 
 

Sztereó Dolby 3 Stereo ** PCM 3.0 DSD 3.0 

3/1.0 
 

Surround DolbySurround ** ** ** 

3/2.0 
 

Surround Dolby Digital 5.0 DTS 5.0  PCM 5.0 DSD 5.0 

3/2.1 
 

Surround Dolby Digital 5.1 DTS 5.1  PCM 5.1 DSD 5.1 

3/3.0 
 

Surround ** ** PCM 6.0 DSD 6.0 

3/3.1 
 

Surround Dolby Digital EX 6.1 DTS-ES  
Matrix 6.1 ** ** 

3/3.1 
 

Surround ** DTS-ES 
Discrete 6.1 ** ** 

 
Jelmagyarázat: kiemelve a leginkább használatos formák 
 
A DVD-Audio formátumot kimondottan azért fejlesztették, hogy a DVD-n elérhető legjobb 
hangminőséget biztosítsa, és hangzáshűsége messze meghaladja a CD illetve a DVD-Video 
lemezek audio minőségét. A formátum kihasználja a DVD adta nagy tárolókapacitást, magas 
átviteli sebességet és rugalmas adatelérést biztosít, sztereó és sokcsatornás hangrögzítésére is 
alkalmas, sőt korlátozott mennyiségű képanyag is tárolható a lemezen (például dalszövegek, 
menü, fotóalbum, videó). 



 
 
A DVD-Audio opcionálisan tartalmazhat a DVD-Video szabványnak megfelelő hangsávot / 
hangsávokat is, (Dolby Digital, dts, MPEG), miáltal a rögzített anyag lejátszható DVD-Video 
készüléken is. A DVD lemez alapvetően video, audio és adatrögzítésre alkalmas, különféle 
módon és formátumokban, amelyeknek a szabványosítását a DVD Forum nevű csoport végzi. 
A DVD-Video szabványt 1996-ban jegyezték be, elsődlegesen az addigi videóformátumoknál 
(VHS, LD) jobb kép- és hangminőségű videóanyagok rögzítésére.  
 
A DVD Forum azóta is kereste a lehetőségét az audio anyagokra optimalizált szabvány 
megalkotásának, ennek első lépcsője volt 1998 januárjában a Forum keretein belül működő 
Working Group 4 által bemutatott DVD-Audio sztenderd, majd a júniusi 0.9-es verzió, mígnem 
1999 márciusában megérkezett a DVD-Audio szabvány 1.0-s változata. 
 
A DVD-Audio széles lehetőséget biztosít a különböző audio-formátumoknak, támogatva a DVD-
Video által is használt sokcsatornás hangformátumokat, így aztán pl. mind a Dolby Digital 
mind a dts hang rögzíthető, az igazi előnye azonban a DVD-Videoval és a CD-vel szembeni 
lényegesen jobb minőségű PCM hangban rejlik.  
 
A PCM - Pulse Coded Modulation - a Compact Disc szabványos hangformátuma, emellett a 
legtöbb DVD-Videón is használatos. A DVD-Audio a CD-nél vagy a DVD-Videónál sokkal 
magasabb szinten támogatja a PCM hangot: teljes sokcsatornás "high fidelity" hangrögzítést 
tesz lehetővé. A CD-hez képest az elérhető frekvenciatartomány több mint annak négyszerese, 
sokkalta nagyobb dinamika átfogással rendelkezik, és a DVD nagyobb kapacitása miatt 
lehetőséget ad az eddig megszokottnál lényegesen hosszabb zenei anyag rögzítésére is.  
 
A DVD-Audio szabvány tehát PCM audió formátumot ír elő - míg a DD, dts és az MPEG audió 
formátum opcionálisan kerülhet fel a lemezekre. A DVD-Audio lejátszó a lemezen található 
hangformátumok közül mindig a legmagasabb minőségű, tehát a PCM sávot játsza le, az 
opcionális (DD, dts, MPEG) hangsávok megmaradnak a "csak" DVD-Video készülékek számára.  
 
A következő táblázat a DVD-Audio PCM illetve a CD PCM audió technikai szabványát hasonlítja 
össze.  

Specifikáció DVD-Audio CD 

Audio formátum  PCM PCM 

4.7 GB - Single Layer 

8.5 GB - Dual Layer Lemez kapacitás  

17 GB - Double Sided, Dual 
Layer 

650 Mb  

Csatornák száma  legfeljebb 6 csatorna 2 csatorna 
(sztereó) 

Frekvencia átfogás  0 - 90 kHz  5 - 20 kHz  

Dinamika tartomány  144 dB  96 dB  

Mintavételezési frekvencia - 2 csatornás felvétel 
44.1, 88.2, 176.4 kHz 

vagy 
48, 96, 192 kHz 

44.1 kHz  

Mintavételezési frekvencia - többcsatornás 
felvétel 

44.1, 88.2 kHz 
vagy 

48, 96 kHz 
n/a 

Mintavétel 12, 16, 20 vagy 24 bit 16 bit  



Maximum adatátviteli sebesség 9.6 Mbps  1.4 Mbps  

 
A PCM esetében, ahhoz, hogy az analóg jelből a lehető legpontosabb digitális jelet kapjuk, 
kulcsfontosságú a bitrate, annak mértéke. Ezt az alábbi számokkal fejezzük ki:  
 
Sample Size: a mintavételi adatbitek (bit) száma, amelyeket az analógból digitálissá történő 
átalakítás során használnak. Minél magasabb, azaz több bites, annál pontosabban jeleníti meg 
az audió jel amplitúdóját. 
 
Sampling frequency: mintavételezési frekvencia (Hz), amely azt mutatja, hogy az átalakítás 
során másodpercenként hány minta kerül felhasználásra. A magasabb érték magasabb 
frekvenciák megjelenítését teszi lehetővé  
 
Data Rate: adatátviteli sebesség (bit/secundum), minél magasabb, adott idő alatt annál több 
adatmennyiséget tudunk közvetíteni.  
 
A sokcsatornás felvételek esetén a DVD-Audio PCM szabvány a következőket teszi lehetővé: 

• Minden hangsávon külön szabályozható a jel méret és a mintavételezési frekvencia. 
Például lehet 96 kHz / 24 bit az első, míg 48 kHz / 16 bit a hátsó csatornáknál  

• Lehetséges egy külön első-középső (center) csatorna -, vagy a két első csatornából egy 
virtuális középső csatorna létrehozása  

• Elérhető az ún. "downmix" funkció, ami azt jelenti, hogy amennyiben a lemez nem 
tartalmaz külön sztereó hangot, úgy azt elő lehet állítani a sokcsatornás hang 
"lekeverésével" (SMART)  

• Akár tömörítés nélküli PCM, akár MLP (Meridian Lossless Packaging) veszteségmentes 
tömörítés is használható.  

SMART (System Managed Audio Resource Technique): az a technológia, amely lehetővé 
teszi a többcsatornás jelek sztereó megjelenítését. (Az átalakítást szabályozó jelek és 
paraméterek minden egyes csatornához hozzá vannak rendelve - downmix) 
 
MLP (Meridian Lossless Packing): a DVD-Fórum a Meridian cég által kidolgozott 
veszteségmentes tömörítési eljárást integrálta a szabványba, hogy megnövelje a rögzíthető 
adatmennyiséget, azaz a játékidőt. Az MLP kódséma tömörítési aránya 2:1, azaz - 
adatveszteség nélkül - nagyjából a duplájára növeli a felhasználható adatmemóriát. Az MLP 
segítségével egy egyoldalas, egyrétegű (DVD-5) DVD-Audio lemezre több mint kétórányi 96 
kHz / 24 bites 5.1-es, vagy ugyanennyi 192 kHz / 24 bites 2.0 sztereó audió anyag fér el.  
 
Játékidők MLP tömörítéssel:  

PCM formátum  Teljes játékidő MLP tömörítéssel 

96 kHz / 24 bit audió Többcsatornás 

6.0 csatorna 
5.1 csatorna 

5.1 - és 2-csatorna 

89 perc 
106 perc 
74 perc 

96 kHz / 24 bit audió Sztereó 

2-csatorna 230 perc  

192 kHz / 24 bit audió Sztereó 

2-csatorna 125 perc  

Példák az MLP alkalmazására a csatornák számának függvényében:  



 
 
A Super Audio Compact Disc hosszú évek fejlesztése során alakult ki, és 
megjelenésével új lehetőséget teremtett a hangrögzítés terén. 

 
 

AMIKOR ÉS AMIÉRT AZ MLP SZÜKSÉGES 

Csatornák száma  96 kHz / 24 bit 96 kHz / 20 bit 88 kHz / 24 bit 88 kHz / 20 bit 

6.0         

5.1         

5.0         

4.1     

4.0     

az MLP szükséges a teljes kapacitás kihasználásához 
az MLP szükséges a min. 74 perc játékidő kitöltéséhez 

A DVD-Audio és a DVD-Video és a CD lemezek lejászhatósága 
 
Hogy a DVD-Video lejátszókkal is kompatibilis legyen, a DVD-Audio lemez tartalmazhat pl. DD, 
dts hangsávot, ami megfelel a DVD-Video szabványnak, tehát DVD-Video lejátszón játszható. 
Az ilyen lemezeken a szabvány szerint meg kell jeleníteni a kompatibilitásra utaló jelet, tehát 
DVD-Audio lemez esetében a DVD-Video logót is.  

  LEMEZ TÍPUSA  

DVD-Video  DVD-Audio  DVD-
ROM CD  CD-

ROM 
LEJÁTSZÓ  

Audió 
Zóna  

Videó 
Zóna  

Audió 
Zóna 1 

Videó Zóna          

Audió 
2  Videó DVD-Video 

Player igen igen nem 

igen igen 

nem igen nem 

DVD-Audio 
Player igen igen igen igen igen nem igen nem 

DVD-ROM 
Drive igen igen nem igen igen igen igen igen 

Jelmagyarázat: 
Audió Zóna1 : PCM vagy PCM-MLP  
Videó Zóna/ Audio2 : dts, Dolby Digital, MPEG  

  



A Sony és a Philips jól ismert név a digitális hangrögzítés berkeiben. 1970-től, a 
14 bites rendszerektől folyamatos fejlesztéssel jutottak el az SACD-ig, rengeteget 
fektetve a PCM technológiába, miközben egy páratlan zenei repertoárt is 
létrehoztak. Nem véletlen tehát, hogy éppen ez a két cég tette meg az 
alaplépést: eltérni a sokbites PCM-től. Bár az egyre növekvő bitszám és 
frekvencia javította a minőséget, de a két cég szerint ez nem hozott nagy 
előrelépést az eddigi PCM hanghoz képest. A SACD, szakítva a sokbites digitális 
jelfeldolgozással, 1 bites bitstream rendszerben dolgozik.  

A CD és az SACD összehasonlítása: 

   CD SACD 

Oldalak száma Egy Egy 

Rétegek száma Egy Kettő: 1 CD - 1 SACD vagy 2 SACD 

CD réteg: 640 MB 
Tárolható adatmennyiség 640 MB 

SACD réteg: 4,7 GB 

CD réteg: 44.1 kHz / 16 bit 
Audió kódolás PCM 44.1 kHz / 16 bit 

SACD réteg: 2.8224 Mhz / 1 bit 

CD réteg: 2 (sztereó) 

SACD - DSD sztereó Csatornák száma 2 (sztereó) 

SACD - DSD multi-channel (max. 6 csat.) 

Frekvencia átfogás 5-20.000 Hz (PCM) 0-100.000 Hz (DSD) 

Dinamikatartomány 96 dB 120 dB (DSD) 

Játékidő 74 perc 74 perc 

 
Az SACD lemez tulajdonságai:  

• Teljes kompatibilitás a CD-játszókkal: az SACD az un. Direct Stream Digital 
technológiával készül, és a hibrid lemezek CD rétege - amely kompatibilis a CD 
szabvánnyal - a DSD anyagból a Super Bit Mapping Direct eljárás ( az eddig is ismert 
Sony-féle SBM technika továbbfejlesztett változata ) segítségével visszaalakított 
jelfolyamot hordoz. Ennek eredménye olyan CD réteg, amely kiemelkedő minőségű. A 
Sony SBM CD-lemezek mindig is kiváló hangzással és elismertséggel bírtak a 
zenehallgatók körében.  

• Nagyfelbontású sztereó hang: az új SACD-lejátszókon megszólaló hang felülmúlja 
minden eddigi technikával készült lemezek minőségét.  

• Nagyfelbontású surround hang: akár hat, teljes frekvenciasávot átfogó csatorna 
használata.  

• Szöveget, grafikát, rövid videót is tartalmazhat.  

SACD változatok: 

 



A hibrid lemez felépítése: egy SACD tehát egy adott zenei anyag három változatát is 
tartalmazhatja, két rétegen: az egyik réteg CD kompatíbilis sztereó, a másik réteg DSD 
sztereó és / vagy max. hat csatornás DSD surround anyag.  

 
 
A legtöbb korábbi szabvánnyal szemben, amikor is a vásárlónak az új formátumhoz új lejátszót 
is kellett vásárolnia, a hibrid SACD lemez esetében bárki - anélkül, hogy tudna róla, vagy 
egyáltalán érdekelné - megvásárolhatja és lejátszhatja a lemezt, ám akit a high-resolution 
anyag érdekel, az megveheti az SACD lejátszót és élvezheti annak minden előnyét.  
 
Az SACD hátterét öt fontos technológia szolgáltatja:  

• A DSD (Direct Stream Digital), amely 1 bit / 2.8224 MHz-es mintavételével a korábbi, 
akár analóg, akár digitális úton elérhető minőségnél lényegesen jobb hangrögzítést tesz 
lehetővé. A DSD a CD-n megszokottnál 64-szer nagyobb mintavételezéssel dolgozik, 
ami 2,822,400 Hz-es sampling rate-et eredményez. Első ránézésre ennek a hatalmas 
adatmennyiségnek a rögzítése ijesztő feladatnak tűnik, de vegyük figyelembe, hogy a 
CD minden egyes mintához 16 bit-et használ, így a csatornánkénti bitráta 16 x 44,100 
Hz, azaz 705,600 bit/secundum. A DSD mintánként egy bitet használ, így ugyanez az 
érték 2,822,400 bit/secundum, ami így már "csak" a négyszerese a CD-n 
használatosnak, és magas érték ugyan, mégis bőven belül marad a jelenleg használatos 
jelrögzítő rendszerek kapacitásán, akár szalagról, akár hard disc-ről legyen szó. 

• A Super Bit Mapping Direct eljárás, amely lehetővé teszi az elérhető egyik 
legmagasabb minőséget a hibrid lemezek CD rétegén. 

• A hibrid-lemez előállítása, amely lehetővé tette, hogy az SACD lemezek a hagyományos 
CD lejátszókkal is kompatibilisek legyenek.  

• A Direct Stream Transfer kódolás, amely a tárolókapacitást olyan mértékben növeli, 
hogy egy lemezen a sztereó és a hat csatornás hang mellett további szöveges és 
grafikus adatok is elhelyezhetők legyenek.  

• A digitális vízjel használata, amely új, biztonságos eljárás a nem kívánt másolatok 
készítése ellen.  

A fentiekből kitűnik, hogy az SACD megálmodói nem egy vegyes kép-hang rendszert dolgoztak 
ki (lásd DVD), hanem egyértelműen a mostani zenei CD-lemez felváltására törekedtek, szem 
előtt tartva és célként kitűzve azt, hogy az eddigi formátumok által közvetített hangminőséget 
túlszárnyalják, a kompatibilitási problémákat pedig elkerüljék.  

Ennyi formátum áttanulmányozása után jogosan merülhet föl a kérdés: melyik fajta lesz a 
legelterjedtebb?  
 
A zenei piac mai állásánál ezt még nem lehet tudni. A kiadók piacpolitikája lesz a 
meghatározó, hogy melyik cég mikor és melyik formátum mellett teszi le a voksát. A 



készülékgyártók valószínűleg alkalmazkodni fognak a kialakult zenei kínálathoz, bár az sem 
kizárt, hogy "mindenevő" készülékeket is piacra dobnak, és ezáltal nem is foglalnak állást a 
formátumok között esetlegesen létrejövő versenyben. 
 
 

 


