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Kuidas salvestada 

Kõigepealt toome välja mõned ehnilised soovitused, mis aitavad saavutada kvaliteetsemat 

salvestust. 

 Kasuta õiget mikrofoni! 

Kõige vähem taustamüra püüab kardioidmikrofon (cardioid microphone), sest selle 

tundlikkuspiirkond on kardioidi kujuline, kitsas ja ei püüa heli külgedelt ning tagant. 

 Kuula võimalikku müra 

Enne salvestust grammofoniplaadilt või magnetofonilindilt on kasulik salvestada lugude 

vahelt mõned sekundid vaikust ja seda siis kuulata. Tähele tuleb panna suminat (hum), 

kahinat (hiss) ja laenguhäiringud (static). Sumin viitab vigasele ühenduskaablile või 

halvasti maandatud seadmetele. Kahin on magnetlintide puhul vältimatu. Kui kahin ja 

laenguhäired kostavad ka siis, kui heliallikas on peatatud (pause), siis viitab välise heli-

seadme või arvuti seest pärit elektrilisele mürale. 

 Salvesta kõrgema eraldusvõimega (resolution)! 

Igasugune digitaalne signaalitöötlus, sealhulgas ka müraeemaldus, toob kaasa kvantimis-

vigu (quantization errors), mis lisavad signaalile uut müra. 

NB! Parima tulemuse saavutamiseks soovitatakse salvestada 24-bitise eraldusvõimega 

ning alles peale müra eemaldamist teisendada 16-bitiseks! 

 Sea salvestusnivoo parajaks! 

Signaali ja müra suhte optimeerimiseks tuleb salvestusnivoo seada võimalikult kõrgeks 

kuid seejuures tuleb vältida liialeminekut, et signaaliharjasid (peak) maha ei lõigataks 

(clip), sest see tooks kaasa inetud kahisevad/krõbisevad (fuzzy) moonutused. 

Enamus helitöötlusprogramme pakub operatsioonisüsteemi lihtsatest mõõdikutest täpse-

maid vahendeid salvestusnivoo jälgimiseks ja seadmiseks. Mõõdikute skaala on tavaliselt 

detsibellides, 0dB tähistab maksimumi, maksimumist väiksemad väärtused on negatiivsed 

ja miinimum on tähistatud lõpmatusega (). 

Hea on salvestusnivoo seada selliselt, et keskmine signaalitugevus püsiks -6dB juures ja 

maksimum -3dB juures, see jätab piisavalt mänguruumi ja väldib signaaliharjade mahalõi-

kamist. 

 Minimeeri müra enne salvestust! 

Puhas meedia, korraliku tehnika ning ühenduskaablid elimineerivad palju müra, mida 

oleks väga raske kui mitte võimatu eemaldada. 

Salvestades heli vinüülplaadilt, puhasta eelnevalt plaat, kontrolli helipea ja grammofoni-

nõela (stylus) korrasolekut. Salvestades magnetlindilt, puhasta ja demagneedi helipea. 

Mõlemal juhul tuleks kasutada korralikke varjestatud (shielded) ühenduskaableid välti-

maks elektrilisi häireid. 

Arvuti riistvarakomponendid tekitavad suurel hulgal elektrilist müra, mis kehva maanduse 

korral rikub helisignaali kuni see on veel analoogkujul teel analoogdigitaalmuundurisse. 

Soovitatav on kasutada kvaliteetseid helikaarte, kõige parem lausa USB või Firewire 

ühendusega väliseid helikaarte millede puhul on arvuti sees tekkiv müra täielikult välis-

tatud ja milledel reeglina on paremad ühendusvõimalused. 

NB! Arvuti sees paiknev helikaart tuleks paigutada toiteplokist ja protsessorist kõige kau-

gemal asuvasse pesasse ning videokaart tuleks helikaardist võimalikult kaugele paigutada! 
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Salvestuse keskkond 

Salvestuse keskkond on otseselt seotud müra vähendamisega. Helisalvestuse tegemiseks pole 

ilmtingimata vaja kallist stuudiot. Pole vaja spetsiaalse kattega seinu müra summutamiseks. 

Võib ka odavamalt, katsudes valed helid ja müra eemal hoida. 

Kasuta kaugust. Helitugevus muutub kauguse kasvades 2 korda neli korda nõrgemaks. Liigu 

müraallikast eemale. 

Katsu välja lülitada kõik müraallikad, mis ei pea ilmtingimata töötama (ventilaatorid ja muud 

elektriseadmed). 

Heli peegeldavad pinnad nagu suured paljad seinad, aknad ja lauad võivad salvestuse ära rik-

kuda nende põhjustatud kajaga. Kiired heli peegeldused (kajad) võimendavad hääli ebavõrde-

liselt ja tekitavad seetõttu tulemuse, mis sarnaneb näiteks valjuhääldajaga telefonile, see on 

igal juhul halb. 

Kaja on väiksem ruumides, kus on pehme mööbel, korralikud kardinad ja raamaturiiulid. 

Raamatud on väga heaks helisummutiks, seepärast ongi raamatukogudes nii vaikne. 

Ka kaja põhjustavatest pindadest tasub eemale hoida. 

Kaja saab vähendada ka kõnelejat ja mikrofoni pöörates. Inimese hääl on suunatud, otse suu 

ees on hääl tugevam kui külgedel. Kõneleja tuleks kaja vähendamiseks pöörata nii, et tema 

vastu jääks kõige kehvemini heli peegeldav ja/või kõige kaugem pind. 

Laua taga istuva kõneleja ees tuleks laud millegi pehmega kinni katta. 

Mikrofon peaks olema kaetud vahtkummist või spetsiaalsest kangast materjaliga, mis summu-

tab tuulemüra (sealhulgas ka inimese enda kõnelemisel ja hingamisel tekkivat mühinat). 

Kõrvaklappide külge kinnitatud mikrofon oleks kasulik keerata lõua alla, et ei saaks talle otse 

peale hingata/puhuda.. 

Soovitatavad diskreetimissagedused 

Üldiselt on suurem diskreetimissagedus alati parem, loomulikult ka suurem diskreetimis-

suurus, kuid tavaliselt pole heaks lõpptulemuseks maksimaalset võimalikku üldsegi tarvis. 

Spetsialistid soovitavad enamasti kasutada diskreetimissuurust 16 bitti ning järgmiseid 

diskreetimissagedusi: 

 CD, muusikavideod 44,1 kHz  

 raadioülekanne 32 kHz või suurem 

 koduvideo 32 kHz kannatab ka 22 kHz 

 esitlus (desktop presentation) 

vaid muusika 

vaid kõne 

vaid heliefektid 

eelmiste kombinatsioon 

 

22 kHz 

22 kHz 

11 kHz 

11 kHz 

 

või parem 

kannatab ka 11 kHz 

või parem 

või parem 

 hariduslik tarkvara 11 kHz või parem 

 Voicemail, telefon 7 kHz olenevalt kompressioonist 

võib kasutada ka paremat. 

 


