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AZ EGYFÜLŰ HALLÁS SÍKBELI IRÁNYTÓL 
FÜGGŐ SZÍNKÉPI TORZÍTÁSAI

Tarnóczy Tamás
MTA Természettudományi Kutatólaboratóriumok, Budapest

A m onoaurális hallás irányfüggő torzítását vizsgáltuk egy forgatható 
Brüel-torzón. A  vizsgáló  hang rózsaszínű zörej volt, az érzékelt hatást 1/12 
oktáv szélességű sávokban mértük. A z alapfeltételezés szerint a különböző 
irányból érkező és a dobhártya helyén jelentkező színképek egymásból 
kivonhatok, így a külső hallójárat hatása kiesik, és csak a fülkagyló és a fej 
torzító hatását méijük.

Az előzmények áttekintése
A beszéd és a hallás és a beszédmegértés szoros agyi 

kapcsolatban áll egymással. Bármelyikük teljes megismeréséhez a 
többiek működésének ismerete is szükséges. Ezért nem különös, 
ha a beszédkutatással foglalkozó beszámolók közé egy hallástani 
részletkérdés tárgyalása is beékelődik.

Mielőtt az akusztikai jel adatfeldolgozásra a hallószervbe 
beérkezik, a hangtér az ember jelenléte miatt torzulást szenved. 
Az agyi ítélet a torzított hangtéri adatok alapján születik meg.

Az emberi fiilkagyló (1. ábra) bonyolult és egyéni formázású 
alakzatától nem várható, hogy általános érvényű, pontos átviteli 
adatokat szolgáltasson Fő szerepe nyilván impedanciaillesztés a 
szabad hangtér és a külső hallójárat akusztikai ellenállása között. 
A nagyfrekvenciás jellegű mássalhangzók elsősorban a kétfulű 
intenzitáskülönbség alapján ismerhetők föl, hiszen a fej árnyékoló 
hatása leginkább ilyen hangokra érvényesül. A magánhangzók alsó 
formánsainak fölismerésében az idő- vagy fáziskülönbségre 
vagyunk érzékenyek, a magasabb formánsok érzékelésében kom
bináltan reagálunk az idő-, az intenzitás- és a torzításkülönbségek 
kétfulű megjelenítésére.
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Egyelőre még nem értjük, hogy a külső füllel szabályzóit 
előkészítés mennyit segít a végleges agyi földolgozásban, mégis a 
század eleje óta többen utalnak a kétfülű hallás ezen szerepére Az 
első jelentősebb kísérletek a 40-es évektől Francis Wienertől, 
Békésy jó barátjától származnak (Wiener-Ross 1946; Wiener 
1947). Ettől kezdve mind a kétfülü, mind az egyfülű hallással 
bőven foglalkoztak, például Kietz (1953), Jahn (Jahn-Vogelsang 
1959), Schirmer (1963), Shaw (1966) és Blauert (1968) de 
csaknem mindig a teljes külső fül viselkedését vizsgálták Ebbe a 
fejtől és a fülkagylótól a külső hallójáraton keresztül a dobhártyáig 
számos összetevő tartozik.

Áttekintéséhez két szerző kiváló összefoglaló munkáira hi
vatkozhatunk, Edgar Shaw 1974. és 1980. évi dolgozatára és Jens 
Blauert ugyanezen időben megjelent, ma már klasszikussá vált 
monográfiáira (1974, 1985). A frekvenciafüggő átviteli függvényt 
a kísérletek során általában a hallójáratba bevezetett szon
damikrofonnal határozták meg, de Shaw és Teranishi (1968) 
modellvizsgálatokat is végzett. A hangforrás diszkrét vagy fo
lyamatosan változó szinuszos hang, esetleg tere sávszélességű 
zörej vagy különféle időtartamú és összeállítású hangimpulzus, a 
hangtér pedig síkhullám vagy közeli gerjesztésű pontforrás volt, 
végül a vizsgálat a vízszintes vagy a fejközép síkjában több 
térirányra vonatkozott. A modellvizsgálatok kivételével nem for
dult elő, hogy a teljes külső fül átviteli függvényét a hallójárat 
akusztikai hatásától el tudták volna különíteni. Blauert (1985, 55) 
úgy nyilatkozik, hogy a teljes külső fül egyetlen rezonátor 
rendszer, amelynek egyes sajátrezonanciái a hangforrás irányától 
és távolságától függenek. Shaw és Teranishi (1968) mo
dellvizsgálatáiból arra a következtetésre jut, hogy a fülkagyló 
bizonyos értelemben a hallójárat meghosszabitása és mintegy 
nyíláskorrekció a szerepe. Mi fordított értelemben arra gon- 
dultunk, hogy a concha a külső hangtér impedanciáját 
transzformálja (mintegy illeszti) a hallójárat impedanciájához. Eb
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ben az elképzelésben a különböző irányokból érkező síkhullám 
számára minden esetben azonos feltételek mellett látja el az 
impedanciaillesztést a terelő fulkagyló, és a fulkagyló legmélyebb 
részét kitöltő, a hallójáratba nyíló cavum conchae. Egyelőre kevés 
részletkérdés van tisztázva ahhoz, hogy ez a munkahipotézis 
pontosabban leírható legyen.

Wiener és Ross (1946) azonban megállapította, hogy a külső 
hallójárat átvitele a beeső hanghullám irányának függvényében 8 
kHz alatt invariáns. Később ezt az elméleti határt Shaw (1969) 10- 
15 kHz-ig is érvényesnek tekintette. Sajnos, a hallójárat bejárati 
nyílása előtti említett rezonanciatérbe, a conchába helyezett mik
rofonszonda, amellyel a kísérleteket végezni lehetett, annyira meg
zavarta az ott kialakult hangteret, hogy Wiener és Ross kor
szakalkotó jelentőségű méréseit sem lehet teljesen hitelesnek 
elfogadni.

A kísérleti módszer
Saját kísérleteim során (Tamóczy 1992) föltételeztem, hogy a 

hallójárat átviteli invarianciája valóban fönnáll, vagyis hogy nagy 
valószínűség szerint a külső belépési nyílástól a dobhártyáig vezető 
csöalakú rezonátor (meatus extemus) minden beérkező hangjelben 
azonos változást okoz. A torzítások más része a fej és a fulkagyló 
hatására jön létre, és az természetesen irányfüggő. Ha tehát a 
hallójárattal szemből és valamilyen más irányból beérkező 
hangjeleknek a dobhártya helyén mérhető színképeit egymásból 
kivonjuk, a hallójárta azonos értékű módosítható hatása kiesik és 
csak a fej és a fulkagyló okozta torzítást regisztráljuk. Erre pedig 
legegyszerűbb kísérleti eljárás a műfejes hangmérés, például a 
Brüel és Kjaer 4128 típusszámú torzójával. Ezt a bábut a 3922. 
számú forgóasztallal a vízszintes síkban bármilyen irányba be lehet 
állítani, azaz bármilyen irányú hangjelnek a dobhártya helyén 
kialakult színképét lehet általa rögzíteni. Esetünkben a bábu
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mindkét, plasztikus műanyagból készült fülkagylója a helyén volt, 
de csak a jobb fülbe érkező hang színképét regisztráltuk.

Vissza kell utalnunk arra a tényre, hogy a fülkagyló alakja, 
nagysága és dőltségi foka személyenkint nagy változatosságot árul 
el, ezért természetes esetben az irányfüggő kísérleteknek ez okból 
is nagy a szórása. Az általunk javasolt műfülkagylóval ez elesik és 
a kísérletek bármikor megismételhetők és összehasonlíthatók. A 
hangforrás alakjától és időállandóságától, továbbá az elemzési és 
értékelési eljárástól függően még így is elég hibalehetőség marad.

Az általános ábrázolási szokásoktól eltérően 0°-nak a fülbe 
egyenesen érkező hang tengelyirányát tekintettük, és minden más 
irányt ehhez viszonyítottunk. A 2. ábrán bemutatjuk, hogy Blauert 
és Shaw iránybeosztása mellett sajátunk hogyan értelmezendő: a 
szemből érkező hang iránya nálunk +90°, a hátulról érkezőé -90° 
(elől-hátul érzékelés egyfülű hallással). További formabontás, hogy 
a forgatható műfüles bábut öltözet nélkül és kötött kabátban, 
parókával ellátva is bevontuk a kísérletekbe (3. ábra). Erre azért 
volt szükség, hogy a ruházat hangnyelő hatását is kimutathassuk

Minden korábbi eljárástól eltérő két kísérleti újításunkat 
tartjuk még fontosnak kiemelni. Az előző abban áll, hogy mindig 
az adott folyamatos, nem szinuszos és nem impulzus jellegű 
zörejhang teljes átviteli szintjének alakzatát vizsgáljuk meg A 
süketszobában 3 m távolságból érkező rózsaszínű zörej teljes 
szintje 75 dB volt, 200 Hz és 16 kHz között ±6 dB ingadozással. 
Nagyobb eltérés csak a hangszóró két sugárzó sávjának 
kereszteződési frekvenciája helyén, 3,3 kHz környékén 
jelentkezett. A ffekvenciafüggő ingadozások az esetek nagy 
részében nem zavartak, mert a különbségképzés, vagyis a 
színképek kivonása miatt, a feldolgozás során úgyis kiestek.

A másik kísérleti újdonság a Brüel és Kjaer 2133 típusú 
kétcsatornás azonosidejü elemző használata, amelynek 1/12 oktáv 
sávszűrős algoritmusát vettük igénybe, vagyis a gép az elemzést 
zenei félhangonkint végezte el. Ezt a számítástechnikai feladatot
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az ingadozások kiegyenlítésére esetünkben általában 16 másodperc 
alatt bonyolította le. Világos, hogy ezzel az eljárással nem lehet 
folyamatos beszédet elemezni, de az állandósult állapotú zörejhang 
irányától függő torzulásainak fölismerésére kiválóan alkalmas. A 
15°-onkint fölvett színképek rögzítése, elemzése, összehasonlítása, 
vagy egymásból való kivonása szolgáltatta azt az 1600 adatból álló 
eredménysort, amelynek eddig csak egy részét közöltem 
(Tarnóczy 1992) és amelyről röviden be kívánok számolni.

A kivonási eljárás nem mindig volt azonos irányú. Általában a 
közvetlen irányban (0 * 0 °) fölvett színképet tekintettük alapnak, 
és vontuk ki belőle az egyéb irányban kapott színképi adatsort. A 
kísérlet során ez volt a természetes megoldás, mert így az egyszer 
fölvett alapszínkép minden további műveletnél a helyén marad
hatott. Ha ilyen esetben valamelyik frekvenciatartományban a 
kivonandó meghaladja az alap színképi adatát, negatív érték az e- 
redmény, ami valójában azt jelenti, hogy ott a ferdén érkezett 
hangjel a dobhártya helyén nagyobb szinten jelenik meg, vagyis a 
negativ érték éppen hangerősödést jelent. Ilyesmi, persze, ritkán 
fordul elő, a ferdén érkező hang intenzitásának értékelése általában 
csökken, amit a kivonási hangszínkép növekedése jellemez. De 
nem minden esetben alkalmaztuk ezt a kivonási irányt, ezért a 
szintváltozás értelmezését esetenkint pontosítjuk.

Alapvető módszerünket a 4. ábrán mutatjuk be. A fölső 
színkép a hangszóró hangja szabad hangterében, a később oda
helyezendő műfej helyén. A 3 m távolságban elhelyezett hangszóró 
hangja itt 2% pontossággal síkhullám állapotú, átlagos szintje 75 
dB, ingadozásáról már szó volt. A középső színkép a 0 = 0 °  
irányból érkező hang dobhártya helyén mért értéke, ha a műfüles 
bábu már a helyén van. A mélyhangú összetevők láthatólag 15 
dB-lel csökkentek, de érdekes módon 5 kHz környékén széles 
sávban intenzitásnyereség tapasztalható. Ez a nyereség a korábbi 
irodalmi adatok szerint a meatus okozta rezonanciás hangerősítés 
jele. Látható az is, hogy a színképi érzékelés elég pontosan követi
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a szabad hangtér frekvenciamenetét. Hogy mennyire, azt az alsó 
diagram mutatja. Ez ugyanis a két fölötte álló színkép gépi 
kivonásával készült. A jól ismert 3 . 5 kHz közötti legnagyobb 
hallásérzékelés helye már a negatív tartományba kerül, ami azt 
jelenti, hogy ott a hangtér intenzitásához képest jobb a 
hallásérzékenység. A későbbiekben ezt a színképet tekintjük 
szabványos nullszintnek, amikor más irányból érkező hang relatív 
érzékelési szintjét meg akarjuk állapítani

Néhány eredmény
Ha a 4 ábra alsó diagramjához hasonlítjuk a különféle 

irányból beérkező hangszínképet, relatív színképekről beszélünk. 
Előfordulhat azonban, hogy a középső diagramhoz hasonló köz
vetlen színképeket is összehasonlíthatjuk egymással, és már ebből 
is le tudunk vonni bizonyos következtetéseket. Néhány adatot az 
5. ábrán mutatunk be, ezeket a közvetlen (direct) megnevezéssel 
látjuk el. Az 5. ábra ilyen diagramok földolgozásának egyik gya
korlati módját szemlélteti, ahol a +45° és -45° irányból érkező és 
fölvett közvetlen színképek egymásra rajzoltatásával vagy gépi 
kivonásával jeleníthetjük meg a kettő között hallható különbséget 
Ebben az esetben azonban a különbségi színkép az iránytól füg
gően általában pozitív, vagyis ha a +45° irányú fölvett szintből 
vonjuk ki a másikat, az elölről érkező hang nagyobb hangos
ságértéke a kivonási diagramon is nagyobb szintben jelenik meg.

A 6. és 7. ábrán a relatív módszer alkalmazása ta
nulmányozható a középállapottól előre, illetőleg hátrafelé növekvő 
irányokban 15°-onkint. Mivel a kivonás mindig a 0°-ra vonatkozó 
állandó színképből történik, a pozitív értékek ezekben a dia
gramokban hangerő csökkenést, a negatívok növekedést ábrá
zolnak. Valószínű hangerősítés csak pozitív irányban várható, 
hiszen a fulkagyló görbületének enyhe hanggyüjtő hatása ebben az 
irányban érvényesülhet. Ezt a várakozásunkat a 6. ábra színképei 
alátámasztják, például a +45° irányban 2,5 és 3 kHz között 4 . 5
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dB értékű hangosságnövekedés észlelhető, ami 60°-nál éri el a 
maximumát és még 75°-nál is megmarad. Vagyis összesítve: 
pozitív irányban valóban tapasztalható némi hangerősítés, ami még 
a szemből, 90° szögirányból érkező hang esetén is észlelhető. Ha 
becslést akarunk végezni, a fülkagyló alakzatának részletméretei 
alapján (a helix, antihelix és a concha között 2-3 cm a távolság) 
arra gondotunk, hogy 45° irányban 10 és 15 kHz között is 
megjelenthet némi interferenciás erősítő hatás. Valóban 18 kHz 
táján ennek is nyomát találtuk, viszont már +60°-on 10-12 kHz 
táján erős intenzitásveszteség is mutatkozik. Érdekes, hogy ez a 
10... 15 dB-t elérő veszteség az irány további növelésével eleinte 
mélyebbre húzódik, később pedig nagyon kiszélesedik. Például 
+150°-on 4-15 kHz között 10-től 28 dB-ig terjedő szinttel 
csökkenti az észlelt hangerősségeit. Itt már a fej árnyékoló hatása 
is erősen érvényesül.

Másként alakul a fulkagylóhoz képest negatív irányból érkező 
hang sorsa. A 7. ábra tanúsága szerint -15°-on némi hangos
ságnövekedés észlelehető a 12-16 kHz-es sávban, ami az irány- 
változás növekedésével lassan eltűnik. A hangosságnövekedés 
talán úgy magyarázható, hogy az árnyékoló jellegű kagyló 
hangelhajlást okoz, és a hang a 2-3 cm méretű akadályrendszeren 
átbukva interferenciás erősítést szenved. A fulkagyló belső 
szerkezete ez esetben nem oka a folyamatnak. Különben is, ez a 
fajta hatás már -45° mellett eltűnik, és egyre erősödik 4 kHz 
góccal egy jelentős hanggyöngítő folyamat, amely a nagyobb 
szögirányokban kiszélesedik és 15...20 dB-re fokozódik. A 
legnagyobb csökkenés természetesen 180° irányból várható, de 
+150° és -150° között aránylag kevéssé változik, súlypontja 1-3 
kHz és 4-16 kHz területére esik. Az utóbbi helyen a 25.. 30 dB-t is 
eléri. Tájékozódásul a 8. ábrán néhány jellegzetes frekvenciafüggő 
szintváltozást tüntettünk föl a hangérkezési irány paramétere 
szerint. Ezúttal a valóságnak megfelelő irányú hangosságváltozási 
adatokat rajzoltuk be félhangonkint.
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Néhány további kérdésre is megkíséreltünk feleletet kapni 
Ilyen például a testről visszaverődő hang hatása. A színképi 
fölvételek nem erősítették meg az úgynevezett vállvisszaverődés 
hangosító hatást. A kísérletekből kiderült, hogy 0°-on a bábu 
ruhás és ruhátlan állapota között alig van változás Az 1. 2 dB 
növekedés néhány diszkrét frekvenciahelyen nem sokat mond 
Különösen döntőnek hatott az a diagram, amelyről a bábu vállára 
egy 5 cm vastag szivacsréteget helyeztünk, hogy csökkentsük a 
visszaverődésnek hatását. A változás itt is jelentéktelen. A 
ruhátlan/ruhás különbség jobban vizsgálható 90°-on és még inkább 
180°-on (9. ábra) . Ennek természetes oka, hogy az érzékelő föllel 
szemben, a fej túlsó oldaláig elhajló hang nagyobb elnyelést 
szenved a ruhás bábun, mint a ruhátlanon. Az elnyelési különbség 
már 800 Hz-en mutatkozik és legnagyobb értéke 2-5 kHz között a 
8 dB-t is elérheti. Az összehasonlító ábra arra is fényt vet, hogy a 
ruhás bábu elnyelési többlete csak 4-5 kHz-ig érvényesül, viszont 
kevéssé magyarázható módon már 6 kHz-en lecsökken Talán 
ezen a nagy frekvencián már a bábu anyagának is elegendően nagy 
az elnyelése. Ez a jelenség egy oktávval magasabban 
megismétlődik.

Egy további érdekes és eddig is észlelt összefüggésre is 
gyűjtöttem néhány új adatot, mégpedig az elöl-hátul érzékelés 
különleges frekvenciatartományainak objektív kimutatásával. Ez
zel a kérdéssel bizonyos értelemben egy korábbi dolgozatomban 
(Tarnóczy 1958) már foglalkoztam. A hangjel akkor magashangú 
impulzushang (taps) volt, és a plasztilin műfölkagylókat előre és 
hátra irányítva emberi föl elé illesztettük. Ebben a tájékozódó 
jellegű binaurális vizsgálatban az derült ki, hogy az elöl-hátul 
érzékelés a fölkagylók irányának megfordításával erre a hangjelre 
szintén megfordul. A jelen munkában monaurálisan azt kívántuk 
tisztázni, hogy ekkor is vannak-e olyan frekvenciatartományok, 
amelyek előnyösen befolyásolják az elöl-hátul hangérzékelést. Ezt 
binaurálisan Blauert (1974) igazolta, a két föl szimmetriája miatt
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azonban az a helyzet előnyösebb. Saját kísérletünk magya
rázatához tekintsük a 10. ábrát. A tarkó felől (0=-9O°) érkező 
relatív színképben ilyen helyeket nem találunk, a homlok irányából 
(+90°) érkezőben azonban kettőt is: egy határozottabbat 3 kHz-en 
és egy kevésbé meggyőzőt 12 kHz-nél. Világosabbá válik a 
helyzet színképek kivonása után (alsó diagram). A különbözeti 
színkép elemzése szerint a szemből érzékelésnek három hangsáv 
kedvez: 400-1500 Hz, 2-6 kHz és 12-14 kHz. Viszont két hangsáv 
hátulról érkező hang hatását érzékelteti. Ezek a helyek nem olyan 
szélesek és 1,5 kHz és 8 kHz környéken találhatók. Úgy 
képzelhető, mintha bizonyos jól definiált frekvenciasávok jelenléte 
vagy uralkodása befolyásolná az érzékelés irányát. Blauert 
egyenesen iránymeghatározó sávokról beszél, mivel kétíulű 
kísérleteiben hallgatóinak nagy része bármely irányból érkező 
határozott frekvenciájú hangsávokra nagy százalékban "elöl", 
"hátul" vagy "fönt" érzettel válaszoltak.

Kitekintés
Az utolsó helyen említett összehasonlítás fölveti az egyftilű és 

kétíulű vizsgálatok eltérő jellegéből folyó különböző lehe
tőségeket. A monaurális kísérletek eredményesebben tisztázhatják 
a fulkagyló hallásmeghatározó szerepét. Az eredményeknek nem 
csak az egyik fülre nagyothalló veheti hasznát, hanem a két fülét 
más-más célra igénybe vevő tolmács, szövegfordító vagy akár 
telefonkezelő is. Mivel azonban a normális hangérzékelés kétfülű, 
általános esetekben két, egymástól eltérő információt kell a két 
fülnek egyeztetni vagy összehasonlítani. Ehhez szolgáltat adatokat 
a monaurális vizsgálatok sora. A kétfülű elöl-hátul-érzékelés szél
sőséges eset, mert ekkor sem a kétfülű idő-, sem az inten
zitáskülönbség nem működik, ezért jut nagyobb szerephez a jel
legzetes frekvenciasávok iránymeghatározó hatása. Más esetekben 
azonban sokkal bonyolultabbá válik a kétfülű érzékelés. Ha 
például 0 =  +60° irányból érkezik az egyik fülbe, akkor a másik
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fülben úgy hat, mintha +120° irányból érkezett volna. A kétféle 
frekvenciatorzító hatás mellett idő- és intenzitáskülönbség is 
bonyolítja a kétféle jel együttes és összehasonlító feldolgozását. 
Nem utolsó sorban figyelemmel kell lennünk arra a tényre is, hogy 
ugyanaz a hangintenzitás két füllel érzékelve 1,3-1,7-szeres han
gosságot jelent, ami még szintén intenzitás- és frekvenciafüggő.

Meggondolásainkat figyelembe véve egyelőre nehezen remél
hető, hogy akár az egyfülű, akár a kétfülű hallás kísérleti adatai 
tisztáznák, hogy mennyiben készíti elő a külső fül az agy számára 
a teljes beszédmegértéshez szükséges alapadatokat

1. ábra
A bal fülkagyló (pinna) áttekintő szerkezeti elemei. 1 : fülszegély (helix), 

2: belszegély (anühelix), 3: fülcsap (tragus), 4: fülszoros (anütragus), 5: há
romszögű árok, 6: abelszegély  szára, 7: ovális árok, 8: a fülkagyló ürege 

(cavum conchac), 9: fülcimpa, 10: a külső hallójárat nyílása (meatus 
acusticus extemus)
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+ 90°

2. ábra
Iránymegjelölés: cp (Blaubert), 0 (Shaw), 0  (saját)

3. ábra
Felöltöztetett m űfüles bábu a forgóasztalon



40

0

-  I 0

4. ábra: Három diagram az azonosidejü elemző színképeiből. 
Fölső kép: szabadtéri fölvétel a 3 m távolságból sugárzó 
hangforrás "rózsaszínű zörej" hangjáról. Középső kép: 
ugyanezen hang színképe szemből érkező hangra a müföl 
dobhártyája helyén. Alsó kép: a két előbbi színkép kivonásának 
eredménye. Magyarázat a szövegben

0 0

5. ábra: Néhány főirányból közvetlenül a műföllel fölvett hang
színkép. Csak a szabadtéri adatból kivonva értelmezhetők, de 
egymással összehasonlíthatók, az összehasonlításuk lehetősége is 
látható. (Vigyázat, a dB-skálák nem mindenütt azonosak.)



6. ábra: Relatív (a 0° irányú színképből kivont) 
színképek pozitív ferdeszögű irányokból. Megjegy
zendő, hogy a negatív dB-értékek intenzitás-gyara
podást, a pozitívok intenzitás-gyengülést jelentenek 
az illető irányban

7. ábra: Mint a 8. ábra, de negatív, vagyis a 
fiilkagylótól hátrafelé irányuló ferdeszögű irányokból



8. ábra
Néhány irányból érkező hangjel relatív szintjeinek alakulása a frekvencia és az irány mint paraméter 
függvényében. Telt kör: +60°, üres kör: -15°, üres háromszög: -90°, telt négyszög: +120°



9. ábra: Az öltözet hatása az öltözetlen bábuval 
szemben (180° irányban)

cm

10. ábra: Az elöl-hátul érzékelés kimutatása +90° és -90° relatív 
színképeinek kivonásával. Részletek a szövegben
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