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A Művészetek Palotája audiovizuális
rendszereinek tervezése
Design of the Audiovisual System in the
Palace of Arts
Rövid összefoglaló: Körülbelül egy évvel ezelőtt
nyitotta meg kapuit a Művészetek Palotája
épületkomplexuma, amit közel ötéves tervezési és
építési
időszak
előzőtt
meg.
Tervezőként
visszatekintve az akusztikai és elektroakusztikai
jellegű problémákra és megoldásokra, számos intő
tanulság vonható le az abban az időszakban és azóta
összegyűlt tapasztalatok alapján. Cikkünk célja a főbb
szempontok és koncepciók, illetve a megvalósítás és
az eredmények átfogó bemutatása, melyek
egyértelművé teszik az épület egyedülállóságát.
Abstract: Following an almost 5 years long design
and construction period, approximately one year ago
the Palace of Arts (POA) has opened its doors to the
public. As designers, looking back to acoustical and
electroacoustical problems and solutions, several
important conclusions can be drawn based on
experiences at that time and since. Our paper
presents the main aspects and concepts behind the
design, as well as the solutions and the measured
results, while all these will prove the uniqueness of
the building.

1.

Bevezetés

A Művészetek Palotája (MP) tervezési
szakaszának legelejétől világos volt számunkra,
hogy a legfontosabb szempontok a megvalósuló
rendszerek rugalmassága és minősége voltak,
hiszen miközben az utolsó pillanatokig nem volt
egyértelmű az üzemeltetés módja, a jobb
kihasználhatóság
érdekében
többfunkciós
felhasználásra kellett felkészülni. Technológiai
szempontból a döntéseket nehezítette az is, hogy
Fesztiválszínház

csak olyan rendszerek beépítésében láttuk
értelmét gondolkodni, amik nem csak a
tervezőasztalon vagy a megnyitás pillanatában,
hanem évekkel később is korszerűnek
számíthatnak, illetve különösebb nehézségek
nélkül képesek a növekvő igényeket vagy fejlődő
technológiákat befogadni.
Egy
ilyen
épület
esetében
különösen
hangsúlyossá válik a különböző szakágak közötti
szoros együttműködés, ezért a követelmények,
adottságok,
koncepciók
és
eredmények
bemutatásakor cikkünkben igyekszünk a
legfontosabb szempontokat együtt bemutatni. A
hangsúlyt az audiovizuális rendszereken belül is
elsősorban az audio rendszerekre helyezzük.
Meg kell jegyeznünk, hogy bár lényegében a
tervek szerint valósult meg az épület, az
üzemeltetők több ponton saját egyedi igényeik
szerint módosításokat eszközöltek, ezért a
bemutatott adatok az aktuális állapotoktól
eltérhetnek.
2.

A tervezés menete

2.1.

Adottságok felmérése, követelmények

Az épülettömb építészeti koncepciója szerint
három különálló intézmény, egy színház, egy
koncertterem és egy múzeum került egy fedél
alá, melyeket a közönség egy közös egylégterű
előcsarnok felől közelítheti meg. Az irodai,
szállítmányozási és gépészeti funkciók az
átellenes, kevésbé reprezentatív híd felőli
oldalra kerültek. Bár ezek átjárhatók, az
elrendezés inkább három egymástól függetlenül
üzemeltetett
intézményt
feltételezett.
A
legfontosabb épületrészeket az 1. ábra mutatja.

Nemzeti Filharmónia

Ludwig Múzeum
múzeum kiállítóterek és
kiszolgáló területek, irodák

irodai szakasz

színházterem és
kiszolgáló terek

koncertterem és
kiszolgáló terek
egyterű előcsarnok

1. ábra: A főbb funkciók elrendezése a Művészetek Palotája épületében.
Fig. 1. Location of the main functional blocks inside the Palace of Arts building.

A színházi blokkba eredetileg a Hagyományok
Háza (HH) intézménye költözött volna, állandó
és részben befogadott programokkal. A blokkot
jelenleg Fesztivál Színháznak nevezik és

befogadott programokkal üzemel. A jobb
kihasználhatóság érdekében a színházi blokkot a
hagyományos színházi követelményeken felül
még hangfelvételi produkciós funkcióra is
felkészítettük.
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A Nemzeti Filharmónia blokk kiszolgáló tereivel,
próbatermeivel együtt eredeti céljának és
funkciójának megfelelően épült meg, amit a
színházhoz hasonlóan szintén kiegészítettük a
hangfelvételi produkciós lehetőségekkel.

megrendelői, üzemeltetői igények vagy éppen a
megváltozó építészeti adottságok változása,
pontosítása miatt többször módosított vagy
kiegészített ajánlatkérési dokumentációkban
kristályosodtak ki.

A múzeumi blokk eredetileg Modern Magyar
Művészetek Múzeuma (MMMM vagy 4M)
intézményként működött volna, ez időközben
megváltozott, és már a tervezési szakasz
második felében a Ludwig Múzeum (LM)
igényeihez kellett alkalmazkodni.

A kivitelezéssel párhuzamosan készültek a
kiviteli szintű tervdokumentációk, azonban az
A/V rendszerek esetében a kiviteli (vagy inkább:
megvalósulási) terveket a kivitelezőkkel
készíttették, így itt már „csak” tervezői
kontrollra volt szükség.

Áttekintve a különböző intézmények igényeit és
lehetőségeit, a megrendelő (Arcadom Rt.)
szakértőivel és a társtervezőkkel közösen
igyekeztünk úgy összeállítani a konkrét
követelményeket, hogy az intézmények egymást
támogatva tudjanak üzemelni. Célunk volt
ugyanakkor olyan funkciókra is felkészíteni az
épületet, amit sokszor nem volt érdemes néven
nevezni sem, mert minden új funkcióban a
megrendelő újabb (az eredetitől eltérő célokhoz
szükséges) kiadásokat látott. Így születtek az
olyan elképzelések, mint például a színházterem
ami kamara koncertteremként vagy filmes célú
zenei felvételekre is használható. Természetesen
nem az önmegvalósítás vezérelte ezeket a
törekvéseket,
egyszerűen
csak
szakmai
szempontból
átlátva
a
lehetőségeket,
odafigyeléssel, a többi szakággal egyeztetve,
gyakorlatilag pluszköltségek nélkül a feladatunk
volt a lehető legtöbbet kihozni az adottságokból.

A 2005-ös megnyitás után is még maradtak
tervezői feladatok, amik a rendszerek beállítását,
méréses ellenőrzését jelentették. A beköltözött
üzemeltetőkkel azóta is tartjuk a kapcsolatot,
hiszen a rendszerek egy-egy elemének
megismerése nem elegendő a rendszerek
egészére jellemző lehetőségek felismeréséhez,
kreatív kihasználásához.

2.2.

A tervezés menete

Különösen szerencsés helyzetben, az építészeti
koncepcionális szakaszban léptünk a projektbe.
Ez lehetővé tette, hogy már korai stádiumban
érvényesítsük azokat a szempontokat, amik
alapvetően
meghatározták
a
tervezési
irányelveket a többi szakág számára is. Ilyen
szempontok
például
az
akusztika,
színpadtechnika,
elektromos
tápellátás,
zavarvédelem. A funkciók összetettsége és
egymásba fonódása fontossá tette a különböző
szakágak kommunikációját, egymás megértését.
Mivel a beruházás egyedülálló, színvonala a
szabványokon túlmutató, megrendelői oldalról
érthetően
bizonyos
fokú
bizonytalanság
uralkodott, így a követelmények végső formába
öntése lehetetlen lett volna a szakágak aktív
közreműködése nélkül. Így kezdetekben
tanulmányokat készítettünk 2001-ben, amik
rámutattak
a
lehetőségekre,
egyúttal
költségbecslésekkel segítették a döntést.
Az építési engedélyezési eljáráshoz 2001-2002ben készült dokumentumok már konkrétan
megfogalmazták a célokat, amik a 2002-2004
között
készült,
bizonyos
esetekben
a

3.

Koncepciók

3.1.

Hálózatok, rendszerkapcsolatok

A bevezetőben írtak szerint az alapvető
követelmények tehát a rugalmas kialakítás,
illetve az időtálló alaptechnológiák voltak.
Rendszertechnikailag belátható, hogy ezeket a
követelményeket elsősorban a különböző
rendszerek
és
rendszerelemek
közötti
kapcsolatot
biztosító
hálózatra
kell
érvényesíteni. Egy-egy technológiaváltásnál
ugyanis a kábelezés és a kapcsolatteremtés
okozza a legtöbb installációs feladatot, nem az
eszközök, beállítások, vagy a szoftverek cseréje.
Az egyik alapkérdés az volt, hogy az A/V
rendszerek digitális vagy analóg formátumúak
legyenek. A video rendszereknél bár elfogadott
és alapkövetelmény a digitális formátum, az
audio rendszereknél a mai napig versenyképes,
és a digitális formátumok változásától független
minőségi színvonalat képviselhetnek az analóg
megoldások. Tervezői szinten a digitális
rendszerek mellett döntöttünk, mivel:
- konzumer (felhasználói) szinten a digitális
formátumok ma már egyeduralkodók, tehát
a
produkciós
rendszer
„kimenete”
bizonyosan digitális lesz, de függetlenül az
aktuális
állapotoktól,
a
produkciós
rendszerek is bizonyosan kizárólag digitális
alapúak lesznek a közeljövőben;
- digitális rendszerekkel a zavarvédelem a
rendszerelemek és a rendszerek közötti
kapcsolatoknál teljeskörűen megoldható;
- digitális
rendszerekkel
rugalmasan,
szoftveresen megoldható a jelkapcsolatok
irányítása („routing”);
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-

a digitális formátumokkal produkciós
szinten
az
archiválás
biztosabb
(megbízhatóbb),
és
a
keresés
(katalogizálás), valamint a tárolás is
lényegesen egyszerűbb.

Nyilván még számos szempont alapján lehet
támogatni a döntést, ugyanakkor a digitális
rendszerek két olyan problémát vetnek fel, ami
az analóg rendszereknél nem (akkora)
probléma:
- a digitális eszközöket szinkronban kell
tartani (órajel-szinkron);
- a különböző digitális formátumok között
„közös nevezőt” kell találni (kompatibilitás).
Tervezőként arra is ügyelni kellett, hogy
gyártófüggetlen
rendszertechnikát
specifikáljunk. Mindezek együttesen arra
vezettek, hogy az akkoriban még csak
kibontakozó Ethernet alapú hálózatok, ezek
közül is a Peak Audio által kifejlesztett CobreNet
protokoll mellett döntsünk.
Döntésünket számos vita során kellett indokolni,
de érveink végül meggyőztek mindenkit az
akkor Magyarországon gyakorlatilag ismeretlen
technológia elfogadásáról:
- az Ethernet alapú (vagy „számítógépes”)
hálózatok kiépítése és üzemeltetése,
menedzselése
ma
már
rutinfeladat,
eszközigénye hagyományosnak tekinthető;
- szoftveresen
konfigurálhatók
a
hozzáférések: virtuális hálózatok hozhatók
létre;
- több gyártó is támogatja, ezért érvényesül a
„gyártófüggetlenség” elve;
- lényegesen felülméretezhető különösebb
többletköltségek nélkül: elviekben a CAT5
(100 Mbps) kábelen 64 csatorna 48 kHz 16bites audio küldhető át, de mi 8
csatorna/kábellel számoltunk miközben
jövőre gondolva CAT6 (1 Gbps) hálózat épült
ki;
- időtálló, hiszen a lényegesen felülméretezett
(kábel)hálózat kapacitását a hozzákapcsolt
aktív eszközök (switch és audio interfész)
korlátozzák
csak,
ezek
pedig
költséghatékonyan
fejleszthetők,
cserélhetők;
- a hálózat sebessége lehetővé teszi az
aszinkron működést, ezért elegendő
rendszerenként a digitális szinkronról
gondoskodni.
A technológia akkori igazi és egyetlen
problémája
lényegében
az
aszinkron
működésből és az Ethernet hálózati protokoll
„ütközéses” stratégiájából fakadó végpontok
közötti késleltetése volt. Tapasztalataink szerint

együtt használt (előadók által is monitorozott)
produkciós
rendszerekben
néhány
millimásodpercnél
több
késleltetés
nem
engedhető meg. A CobraNet protokoll ennél
lényegesen nagyobb (>4...5 ms) késleltetéssel
volt képes akkoriban működni, ezért csak a
rendszerek közötti kapcsolatokra alkalmaztuk. A
rendszereken belüli kapcsolódást a keverők
biztosítják.
Összességében a CobraNet rendszer alkalmazása
jól példázza a manapság népszerűen „médiakonvergenciának” nevezett jelenséget, amikor
egyetlen platform hordozza a legkülönbözőbb
célú és eredetű adatokat, hiszen a CobraNet
protokoll mellett akár az irodai számítógépes
hálózat is együtt működhet. Megbízhatósági
okokból azonban az audio célú hálózat az
irodaitól teljesen függetlenül épült ki. A
késleltetések
minimalizálása
és
a
megbízhatóság,
zavarvédelem
növelése
érdekében
csillagpontos,
épületenként
vertikálisan
(emeletközi)
visszacsatolt
(redundáns) optikai gerincre fűzött topológiát
választottunk, ahol a horizontális (emeleten
belüli) kapcsolatok réz alapú (UTP) kábelezéssel
valósulnak meg (2. ábra).
THEATRE

PHILHARMONY

MUSEUM

SWITCH

SWITCH

SWITCH

SWITCH

SWITCH

SWITCH

SWITCH

SWITCH

SWITCH

COPPER

FIBER
CORE
SWITCH

2. ábra: A CobraNet hálózat vázlatos felépítése.
Fig. 2. Simplified scheme of the CobraNet network,
used for audio.

A rendszereken belüli, minimális késleltetéssel
specifikált hálózatok alapjai a keverő és routing
rendszerek,
melyek
kiválasztásánál
a
legfontosabb rendszertechnikai szempontok a
rugalmas felhasználhatóság és megosztott
hozzáférhetőség volt. Bár a digitális keverő
rendszerek esetében lehetséges a jelfeldolgozási,
az audio interfész (I/O) és a kezelői felületek
fizikai elválasztása, ezek csak együttesen
választhatók.
Felhasználói
szempontból,
különösen az élő („live”) feladatoknál a
felhasználói felület milyensége kritikus, ezért az
üzemeltető preferenciái alapján a Studer Vista
rendszerre esett a választás annak ellenére, hogy
az az általános rendszertechnikai koncepció
elvárásait csak részben képes teljesíteni.
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Audio oldalról említésre méltó még az egész
épületet behálózó produkciós interkom rendszer
kábelezése is, ahol azonban nem láttuk
szükségét gyártófüggetlen protokollt előírni,
mégis CAT5 kábelezésű megoldás épült ki.
A produkciós video rendszerek is optikai
alapúak, azonban a lényegesen nagyobb
sávszélesség-igény
miatt
általános
(gyártófüggetlen) megoldásként protokollt és
aktív eszközt nem lehetett specifikálni, így a
jelkapcsolatok fizikailag, dugótáblával valósultak
meg. Az optikai hálózat kivezetéseihez egyik
oldalon a kamerák, a másik oldalon a vezérlő
helyiségek speciális interfésszel kapcsolódnak
(3. ábra). Egy esetleges technológiaváltás itt is
csak az interfészek cseréjét teszi szükségessé,
hiszen a hálózat önmagában lényegesen nagyobb
sávszélességre képes.
THEATRE

VIDEO
CONTROL
ROOM

PHILHARMONY

MUSEUM

PATCH

PATCH

PATCH

FIBER

3. ábra: A produkciós optikai video hálózat felépítése.
Fig. 3. Simplified scheme of the optical video network,
used for production purposes.

Az alacsonyabb műszaki igényekkel rendelkező
„multimédia” és CCTV hálózat hagyományos
CATV koaxiális kábelhálózattal valósult meg.
Ezen analóg és digitális modulációval belső
video kommunikáció, illetve a közönségforgalmi
területekre szánt információs adatok mellett a
televíziós adások szétosztása történik.
Gyakorlatilag a végső pillanatokig nyitott volt a
kérdés, hogy az intézmények egyenként vagy
egyetlen közös üzemeltetési egységet képeznek,
ami szintén indokolta a minél nyitottabb
struktúrák alkalmazását.
3.2.

Rendszertechnikai funkciók

A különböző intézmények sajátos igényeinek
felmérésekor lényegében már azonosíthatók
voltak a főbb rendszertechnikai funkciók (1.
táblázat), azonban figyelembe kellett venni az
intézmények együttesének lehetséges funkcióit
is.
3.3.

Zavarvédelem és egyéb szempontok

Az elsődleges zavarvédelmet a digitális
formátumok választása, valamint az optikai
kábelezésre való törekvés alkotja. Emellett a
tápellátásnál a megfelelő szűrésekről, földelésről
és árnyékolásról kellett gondoskodni, amit a

követelményeink alapján az elektromos tervező
méretezett. A kritikus hálózatok tápellátását
megfelelő kapacitású szünetmentes források
biztosítják, szélsőséges esetben a produkciós
rendszerek a világítással együtt akár 30 perces
áthidalással is működtethetők.
Külön említést érdemelnek a vezetéknélküli
rendszerek.
Audio
oldalról
igyekeztünk
minimalizálni az ilyen rendszereket, hiszen a
vasbeton épületszerkezetek jó esetben egyfajta
árnyékolásként,
rossz
esetben
viszont
antennaként működhetek. Ez még a mai
eszközökkel is csak nagy vonalakban tervezhető
jelenség, ami helyiségeken belül még kezelhető,
de az egész épületegyüttesre nézve nehezen
átlátható. Nagy csatornaszámú és professzionális
minőségű vezetéknélküli audio rendszert csak a
színházban és a koncertteremben terveztünk
(vezetéknélküli mikrofonok és monitorok), de
emellett a biztonsági kommunikáció és a
produkciós interkom rendszer is rendelkezik
vezetéknélküli, mobil végpontokkal. Eredetileg a
tárlatvezető rendszernél a zavarvédettség
érdekében infravörös vezetéknélküli vagy
memóriakártyás
lejátszó
rendszerrel
számoltunk, de végül funkcionális sokoldalúsága
miatt itt is rádiós vezetéknélküli rendszer épült
ki.
Az A/V rendszerek tervezésének szempontjai
között természetesen szerepeltek az ergonómiai,
elhelyezési, esztétikai vonatkozások is, amiket a
vonatkozó
szakági
tervezőkkel
és
az
üzemeltetőkkel, megrendelővel folyamatosan
egyeztetni kellett.
4.

Megvalósult rendszerek

Az 1. táblázatban áttekintett rendszerek közül
csak a legfontosabbakat elemezzük az
alábbiakban, hiszen mind a méretezésnél, mind
az ajánlati dokumentáció elkészítésénél, a
megvalósítás ellenőrzésekor vagy a beállítási
méréseknél
újabb
tanulságokat
kellett
levonnunk.
4.1.

Az egész épületet átfogó rendszerek

A digitális audio hálózat struktúráját a 2. ábra
mutatja; összességében mintegy 1600 végpont
épült ki, ami gyakorlatilag az épület bármely két
pontja között lehetővé teszi a professzionális
minőségű kapcsolatot. Az épületben mobil
(alkalmilag
telepíthető)
CobraNet
audio
interfészek használhatók, ami a mobil
hangrendszerekkel kombinálva már a megnyitó
eseményeken bizonyították sokoldalúságukat.
Az előzetes félelmek ellenére lényegében az első
perctől kezdve megbízhatóan működik a
rendszer.
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színházi blokk

Épületrész
színházterem

koncerttermi blokk

hangfelvételi stúdió
video stúdió
táncház
próbatermek
koncertterem

múzeumi blokk

hangfelvételi stúdió
próbatermek
kiállítóterek
előadóterem

közönség-forgalom

rendezvényterem
kávéházak, étterem
előcsarnok és folyosók

egész épületre kiterjedő funkciók

A/V rendszer
színpadi monitor hangrendszer
nézőtéri hangosítási rendszer
hangfelvételi és utómunka rendszer
video felvételi és utómunka rendszer
háttérzenei és hangosítási rendszer
mobil audio rendszer
beszédhangosító rendszer
koncertzenei hangosító rendszer
hangfelvételi és utómunka rendszer
mobil audio rendszer
háttérzenei rendszer
tárlatvezető rendszer
A/V prezentációs rendszer
tolmácsrendszer
konferenciarendszer
beszédhangosítási rendszer
háttérzenei hangrendszer
beszédinformációs rendszer
multimédia prezentációs rendszer
produkciós interkom hangrendszer
CCTV rendszer

1. táblázat: A/V rendszerek áttekintése.
Table 1. Overview of A/V systems in the POA.

A produkciós interkom rendszerben a színház és
a koncertterem produkciós helyiségeiben
található duplex és szimplex végpontokat
szabadon programozható digitális mátrixok
kapcsolják össze.
A koxiális kábeltévé hálózathoz külön központi
helyiség épült, ahol a tévéadások vevői és a
multimédia prezentációs rendszer szerverei
szolgáltatják a műsorjeleket.
A beszédinformációs és a
háttérzenei
hangrendszer
funkcionálisan
központi
műsorforrásokkal
rendelkező
zónásítható,
elosztott hangsugárzó- és jelzőrendszert takar.
Ezen felül az evakuációs hangrendszerre
vonatkozó szabvány kötelező redundanciát,
monitorzhatóságot, tűzálló kábelezést, stb. ír elő
lényegében minden tartózkodásra alkalmas
térben. A jelenlegi rendszer csak részben felel
meg ezeknek a követelményeknek, mivel
evakuációs- vagy vészhangrendszer beépítése
jelenleg nem kötelező. Minimális beavatkozással
igény szerint azonban lehetséges az átalakítás,
amit nagyban segítenek a műsorforrások és a
zónák végerősítői közötti kapcsolatot biztosító
CobraNet rendszer jellemzői.
4.2.
4.2.1.

A Nemzeti Filharmónia épületrészének
rendszerei
Koncertterem

A koncertteremben eredetileg az akusztikai
konzultációt végző külföldi cég képviselői

határozták meg az alapvető A/V funkciókat.
Ennek hátterében az áll, hogy a koncertterem
kihasználhatósága érdekében minél több
funkciót kell tudni támogatni, a hagyományos
komolyzenei koncerteken kívül. Amikor a
tervezést megkezdtük, három fő A/V funkcióra
kellett felkészülni:
- beszédhangosítás;
- hangfelvétel;
- prezentáció.
A beszédhangosításnál többféle megoldás is
felmerült, azonban mi a kezdetektől olyan
megoldást javasoltunk, ami a belsőépítészeti és
akusztikai feltételeknek egyaránt megfelelt.
A beszédérthetőséget és hangtisztaságot
ismeretlen akusztikájú vagy zengő térben a
direkt-zengő energiák arányának növelésével
lehet javítani. Elviekben a direkt-zengő
energiaarány akkor maximális, ha a hangsugárzó
rendszer oda és csak oda sugározza a hangot,
ahol azt hallgatni fogják. Ezt változó
teremakusztikai akusztikai környezetben csak
erősen irányított hangsugárzókkal vagy a
hangforrást a hallgatási pozíciókhoz közel
(kritikus távolságon belül) elhelyezett elosztott
hangsugárzó rendszerrel lehet biztosítani.
Belsőépítészeti és kábelezési szempontból az
elosztott hangsugárzó rendszer előnytelen,
ráadásul az elosztott hangsugárzók csak a falak
mentén és az erkélyek alatti területek ellátására
alkalmasak.
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Az oszlopsugárzók eleve erősen irányítottak az
oszlop tengelyére merőleges síkban, azonban a
hangsugárzókba jutó jel processzálásával
szoftveresen
is
hangolható
az
iránykarakterisztika. A Duran Audio Intellivox
sorozatában a DDC-nek nevezett algoritmussal a
sugárzási nyaláb közvetlenül, a DDS-nek
nevezett algoritmussal pedig a lesugárzási
követelmények
megadásán
keresztül
közvetetten szabályozható. Ennek köszönhetően
a függőlegesen elhelyezett oszlopsugárzók
pontosan a nézőtérre sugároznak, miközben a
felső karzatokat a mennyezetről lógatott,
alkalmasan
késleltetett
további
két
oszlopsugárzó látja el. Az oszlopsugárzók a
megadott pozícióból is képesek a szükséges
beszédérthetőség és lefedettség biztosítására,
ráadásul a hangsugárzók formájuk miatt az
orgona mellett egyáltalán nem feltűnők (4. ábra).

vezérlő pozíció kiépítését is, ahova alkalmanként
a keverő rendszer kezelő felülete elhelyezhető.
Hibás gyakorlat ugyanis, hogy a keverés a
hallgatóságtól elzárt külön kis szobából
történjen, mert így a hangmérnök csak
szerencsével találgathatja a hallgatósághoz
eljutó hang minőségét, arányait. Építészeti
szempontból zavaró lehet egy ilyen nézőtéri
pozíció, ezért javasoltuk kivehető székek
alkalmazásával az ideiglenes jelleget.
Padlás (F+7.01)
(lógatott mikrofon)

Nézőtér
hangsugárzók

Erősítő helyiség
(F+6.18)

Színpadi csatlakozó
#1...4 (F+1.03)
Mikrofon elosztó
(F+1.09

Nézőtéri vezérlő
(FOH) (F+1.02)

Bemondó/ügyelő
helyiség (F+1.08)

Technikai helyiség
(F+2.52 és F+2.53)

Technikai helyiség
(F-1.10)

Gépterem
(F-1.13)

Mátrix helyiség
(F-1.16)

Evak.
rendszer
felé

Kapcsoló helyiség
(OBC) (F-0.42)
Keverő helyiség
(F-1.17)

MVKT CobraNet hálózat

5. ábra: Az NF épületrészének helyiségei közötti
audio kapcsolatok.
Fig. 5. Audio signal connections between rooms
containing main system components in the
Philharmony building.1

4. ábra: Az oszlopsugárzók az orgona két oldalán nem
feltűnőek.
Fig. 4. The column speakers used for speech are fairly
unobtrusive next to the organ.

Hangfelvételek
készítéséhez
a
színpadi
mikrofonok mellett a mennyezetről is 24
motorosan mozgatott mikrofon lógatható a
színpad fölé. A lógatott mikrofonok pozícióit
eredetileg a várható zenekari elrendezések
szerint osztottuk ki, azonban később a
megvalósításnál a színpad fölé lógatott
terelőrendszer („canopy”) tartószerkezete volt a
meghatározó. A mikrofonok jelét a Studer
keverő rendszer színpad melletti vezérlő
helyiségben és a padláson elhelyezett előerősítői
és konverterei fogadják. A színpadi mikrofonok
jele a fő keverő rendszer bekapcsolása nélkül
egy kis analóg keverővel is kezelhető, kisebb
igényű alkalmazások (pl. beszédhangosítás)
esetén. A rendszer fő elemeinek helyet adó
helyiségek kapcsolatát az 5. ábra mutatja.
A hangfelvétel vezérlése az alagsori vezérlő
helyiségből történhet. A külföldi konzulensekkel
egyetértésben javasoltuk emellett nézőtéri

Mivel kizárólag komolyzenei koncertekkel és
beszédhangosításra berendezkedett rendszerrel
kiszolgálható produkciókkal nem tölthető meg a
terem, fel kellett készülni a zenei hangosításra is.
Az első változatban még csak a csatlakozások és
beépített kábelezés, stb. előkészítéséről volt szó,
azonban a változtatható akusztikai viszonyok
mellett
optimalizált,
és
mindeközben
építészetileg is elfogadható (tehát elrejthető)
hangsugárzó rendszerre volt szükség. A
színpadtechnika (többféle méretű színpad) és az
esztétikai elvárások a színpadra telepített
hangsugárzó rendszert kizárták. A mennyezetről
lógatott megoldás ezeknek a feltételeknek
megfelelhetett, viszont a zavaróan magas
színpadi hangképet is kerülni kellett.
Az
alkalmanként
telepített
hangsugárzó
rendszerek jellemző hibája, hogy a telepítők a
helyszínen a rendelkezésre álló eszközökkel
igyekeznek a legjobb hangzást produkálni, és
legtöbbször hosszas próbálkozások után, esetleg
csak több sikertelen produkciót követően
képesek
alkalmazkodni
az
akusztikai
körülményekhez. Emiatt került szóba egy

1

Részlet a Nemzeti Filharmónia audio rendszereinek ajánlati
kiviteli tervéből.
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telepített, pontosan beállított zenei hangsugárzó
rendszer beépítése.
A külföldi konzulens elképzelései szerint csak
egy középső hangsugárzó csoportot (cluster)
működött volna, amit a canopy szerkezetében
egy ajtónyíláson keresztül lehet leereszteni.
Zenei szempontból a csak középső csatornából
álló rendszer nem elegendő. Könnyűzenei
produkcióknál minimum bal-jobb csatornát
szokás alkalmazni, széles színpad esetén lehet
szükség kiegészítő középső (center) csatornára.
Mivel a teremakusztikai viszonyok elsősorban a
komolyzenei
akusztikus
koncertekre
alkalmasak,
a
minőségi
hangosítás

alapfeltételének
számító
jó direkt-zengő
energiaarány eléréséhez olyan hangsugárzó
rendszert
kellett
találni,
ami
erős
irányítottsággal és elektronikusan szabályozható
lesugárzási paraméterekkel rendelkezik. A
méreteket korlátozta, hogy a bal/jobb csatorna
hangsugárzóit csak a canopy mellett, a középső
csatornát pedig az ajtónyíláson lehetett
leereszteni. Sajnos a középső csatorna általunk
megadott
pozíciói
helyett
az
eredeti,
egycsatornás rendszerhez kitalált canopy
szerkezet épült meg, így a középső csatorna
aránytalanul előre, a nézőtér fölötti pozícióba
került.

6. ábra: A zenei hangsugárzó rendszer felépítése és a középső hangsugárzó csoport közvetlen hang lesugárzásának
szimulációs eredményei (63 Hz és 1 kHz).
Fig. 6. Configuration of the LRC speaker system in the Philharmony hall with the direct sound coverage simulation
results for the center cluster (63 Hz and 1 kHz).

A fizikai és esztétikai követelmények mellett az
elektroakusztikai specifikációk a hallgatási
pontokon
105 dBSPL
folytonos
direkt
hangnyomásszintet
követeltek
meg
az
ANSI/SMPTE 202M-1991 szabvány B-lánc
toleranciájának megfelelően, 10 dB csúcs-RMS
tartalék mellett. A kiválasztott Duran Audio
rendszer
nagyteljesítményű,
kompakt
hangsugárzói utankénti erősítéssel és beépített
digitális processzálással rendelkeznek, ami a
korábban
is
említett
DDS
algoritmus
segítségével a megadott hangsugárzó pozíciók
illetve hallgatási pozíciók és lesugárzási
követelmények mellett automatikusan számolja
ki a szükséges szűrési paramétereket. A 6.

ábrasor a javasolt elrendezést és szimulációs
eredményeit mutatja.2
A javasolt elrendezés különlegessége az volt,
hogy a szélessávú teljesítmény érdekében
szükséges szub-mélysugárzók a középső
hangsugárzó csoportban működnek (a bal-jobb
csatornáknál nem volt elegendő hely) úgy
elhelyezve, hogy az irányítottság egészen 63 Hzig fennáll. A bal-jobb csatornák a hagyományos
line-array3 elrendezés szerint épültek fel. Az
eredmény az irányítottságnak köszönhetően a
zengő környezet ellenére különösen tiszta
hangkép volt.
2

A szimulációs eredményeket és a DDS beállításokat a Duran
Audio DDA szoftverével számoltuk.
Megj.: az azonos elemekből építkező hangsugárzó
rendszereket, tömbnek, “array”-nek nevezzük. Az egy vonalba
(pl. egymás alá) helyezett hangsugárzók “line-array”-t alkotnak.
3
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A hangsugárzó rendszert több alkalommal
mérésekkel ellenőriztük és a tapasztalatok,
észrevételek alapján különböző feltételekkel
optimalizált
beállításokat
töltöttünk
a
rendszerbe. A hangolható teremakusztikai
viszonyok közül egy méréssorozattal kerestük a
hangosításra leginkább alkalmas beállítást (7.
ábra). Ebből a szempontból a legjobbnak az az
állapot bizonyult, amikor az összes zengőkamra
ajtó teljesen nyitott állapotában, a hangsugárzók
fölötti és alatti szinteken a nyitott zengőkamra
ajtók elé behúztuk a függönyöket.

Probléma
A rendszer nem rendelkezett kellő dinamikával,
ami különösen élő zenei hangosításnál jelentett
problémát.
A hangkép túl magasan szólt és erősen változott a
függesztési magasság szerint.
A középső hangsugárzó csoport gyakorlatilag
használhatatlan pozícióból, a nézőtér fölött szólalt
meg.
Az erős irányítottság miatt ugyan a színpadra alig
jutott közvetlen hang, de a nézőtér hátfaláról erős,
koncentrált visszaverődésként jelentkezett a
színpadon.
A szub-mély tartományban hiányzott a
teljesítmény.

Bár a mérések szerint a követelmények
teljesültek, a gyakorlatban több probléma állt
fenn.
A
problémákat
és
lehetséges
magyarázatukat a 2. táblázat foglalja össze.
Többszöri
kísérletek
eredményeként,
a
korábban felállított esztétikai követelmények
lazításával jóval hagyományosabb elrendezés
bizonyult alkalmasnak, ahol a hangképet a
center csoportból a színpadra helyezett
hangsugárzók határozzák meg. Jelenleg ez a
megoldás kielégítő eredményt ad. Mérés csak az
eredeti elrendezésre történt, néhány mérési
eredményt mutat a 8. ábra.
Lehetséges magyarázat
A rendszer a szoftver rugalmassága ellenére nem képes a fizikai
korlátokon4 túllépni, és előnytelen elhelyezésnél feltehetően a
szélsőséges digitális processzálás vezet dinamikavesztéshez.
Színpadi kiegészítő hangsugárzókkal és alacsonyabb függesztési
pozícióval „lehúzható” a hangkép, de ekkor is gondoskodni kell a
felső karzatok ellátásáról.
Érdemesebb a bal-jobb csatornák kiegészítése, a középső
hangsugárzó csoport hangsúlyának csökkentése árán.
Teremakusztikai probléma, ami a karzatok mellvédjének és a
hátfal geometriájának köszönhető.
Az alkalmazott hangsugárzók és a kisfrekvenciás irányítottságra
való törekvés együttesen kb. 40 Hz-es alsó határfrekvenciát
jelentettek. A mélyhang-sugárzók színpadra való helyezése
nagyobb hatásfokot, a meglévőnél nagyobb membránú, kisebb
alsó határfrekvenciájú hangsugárzók jobb kisfrekvenciás
lesugárzást tesznek lehetővé.

2. táblázat: A koncertterem zenei hangosító rendszerénél tapasztalt problémák és magyarázataik.
Table 2. Problems experienced after installation of the concert loudspeaker system and their possible causes.

4

Az array-k esetében az iránykarakterisztika feletti kontroll csak abban a tartományban érvényes, ahol az array mérete nagyobb, mint a
kezelni kívánt legnagyobb hullámhossz (legkisebb frekvencia), illetve ahol az array-ben működő hangsugárzók közelebb vannak, mint a
legkisebb hullámhossz (legnagyobb frekvencia). Amennyiben az array elemei önmagukban is irányítottak, ez a tartomány még szűkebb.
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A filharmónia épületblokkjának -1 szintjén
található a hangfelvételi stúdió, ami a
tanulmánytervek szerint „hangfelvételi és
utómunka stúdió”, az ajánlati tervszinten már
csak „hangfelvételi stúdió” néven szerepelt.
Végül, az üzemeltetők instrukciói alapján az
eredeti elképzelések szerinti funkciók valósultak
meg. A stúdió egy géphelyiségből és egy vezérlő
helyiségből áll (9. ábra), amik a színpadi
csatlakozó táblákhoz és a padláson elhelyezett
I/O egységhez kapcsolódnak.
A kiírás követelményei az EBU Tech 3276
ajánlást vették alapul, ami a teremakusztikai
környezetre és a hangsugárzó rendszerre
egyaránt vonatkozik. Az ötcsatornás Genelec
gyártmányú monitor hangsugárzó rendszer
azonos, szélessávú hangsugárzókból áll. A
teremakusztikai kialakítás az eredeti (és
megvalósult) hangsugárzó elrendezéshez képest
90°-ban elforgatva épült meg és az eszközök
illetve a tervezettől eltérő bútorzat elrendezése
is zavaró hatású. A mérési eredményeket a 10.
ábra
mutatja
a
teremakusztikai
és
elektroakusztikai szempontból.
4.5
1
2
3
4
5
5b
5c
5d
6
7
8

4

3.5

szubjektíven legjobbnak
ítélt állapot

T5-35 (sec)

3

8. ábra: Az eredeti hangsugárzó elrendezés ellenőrző
mérésének néhány eredménye: a) szub + jobb
csatorna egy mikrofonpozícióban, a
követelményekben meghatározott toleranciához
viszonyítva; b) a jobb csatorna különböző hallgatási
pozíciókban.
Fig. 8. Some measurement results taken of the
originally designed speaker configuration: a) left +
sub channel with specified tolerances; b) left channel
without subs measured at different listening
positions.)

4.2.2.

Hangfelvételi stúdió
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2
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1

0.5

0

2
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10

10

4

10
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7. ábra. A koncertterem különböző beállításainál
mért utózengési idők. 5
Fig. 7. Measured reverberation times at different
settings of the hall, to check the best setting for sound
reinforcement.

9. ábra. A filharmónia koncertterméhez tartozó
hangstúdió vezérlő helyisége.
Fig. 9. Photo of the control room of the Philharmony
block for recording and post-production.)

5
Megj.: a mérésnél az erősen irányított hangosítási rendszer
hangsugárzóit használtuk, ezért az eredmények csak
korlátozottan értelmezhetők (a korai lecsengési szakaszban), de
az állapotok összevetésére jól használható.
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is ez volt az egyik fő szempont. A diverz
igényeknek mindazonáltal csak valamilyen
változtatható hangolással lehet megfelelni,
ráadásul a színpad-nézőtér viszony a színpad
berendezettségétől függően üzemszerűen is
alapjaiban változhat. A megfelelő arányok
érdekében a színpadtér is kapott hangelnyelő
burkolatot, a nézőtér fölötti mennyezet
megnyitásával pedig a nézőtér is hangolható
zenekari kagylóval lezárt színpadnyílás esetére6.
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A nézőtéri hangsugárzók elhelyezésénél ismét a
színpadtechnikai, építészeti adottságok és
elvárások miatti kompromisszumok voltak
meghatározók. Az előszínpadi zónában azonos
felépítésű bal-közép-jobb (LRC) csoportok
lógnak, az oldalfalak mentén pedig szintenként
6-6, azaz összesen 12 db oldalsó-hátsó
effektsugárzó épült be. Effektsugárzó ezen felül
elhelyezhető a nézőtér fölötti munkakarzatokon
és a színpadtérben is. Az elrendezés és az
elektroakusztikai követelmények a színházterem
akusztikai viszonyával együtt a termet
alkalmassá teszik akár mozifilmek vetítésére is.

4

f(Hz)

10. ábra. A filharmónia hangstúdiójának mérési
eredményei: a) utózengési idő.
Fig. 10. Measurement results taken at the
Philharmony recording studio control room.)

4.3.

A Fesztiválszínház épületrészének
rendszerei

4.3.1.

Színházterem

Rendszertechnikai
szempontból
a
színházteremben az első karzat közepén
elhelyezett „hangpáholy” és a nézőtér legjobb
lehallgatási
pontjára
tervezett
alkalmi
hangvezérlő pozíció játszik fontos szerepet,
amiket a színpaddal és a zenekari árokkal együtt
a hangpáholy mögötti technikai helyiségben
működő keverőrendszer fog össze (11. ábra).
Effekt hangsugárzó
#1...12
Főhangsugárzó
#1...3
CobraNet hálózat

Színpadi
csatlakozó#1...4
Hangtechnikai
helyiség(H+3.07)

Hangpáholy
(H+3.08)

Nézőtéri (FOH)
vezérlő

Színpadi rack

Zenekari árok
csatlakozó#1...3
Telepített monitor
hangsugárzó#1...4

11. ábra: A Fesztiválszínház színházterem
hangrendszerének kapcsolódásai.

A
színházterem
hasonlóan
széleskörű
ambíciókkal készült, mint a koncertterem:
befogadó és produkciós színház, táncszínházi,
musical, operett, de akár kamarazenei koncert
vagy könnyűzenei koncert kiszolgálása. A
koncertteremmel ellentétben a hangosító
rendszer jóval nagyobb hangsúlyt kapott a
kezdetektől, így a teremakusztikai méretezésnél

A
kisfrekvenciás
tartományhoz
két
nagyteljesítményű
hangsugárzó
földszinti
beépítését terveztük, azonban a szükséges hely
kialakítása elmaradt, ezért csak a munkakarzat
magasságában lehetett helyet keresni a két
hangsugárzónak. Az előszínpad fölött két szélső
pozícióban elhelyezett mélysugárzók azonban
erősen ingadozó sávos lefedettséget és elégtelen
hatásfokot produkáltak, végül az eredetileg
tervezett pozíció közelébe, a világítási tornyok
tövébe, a színpad szintjéről nyújtottak kielégítő
hangzást.
A hangsugárzó rendszer kiválasztásánál a
Meyersound aktív hangsugárzó rendszerére
esett a választás. A lefedettséget előzetesen a
Meyersound saját fejlesztésű, nagyfelbontású
MAPP szimulációjával igazolta, ami annak
ellenére elegendően pontosnak bizonyult a
közepes- és nagyfrekvenciás tartományban,
hogy csak kétdimenziós ábrázolásra képes. Az
eredeti elrendezésnél a rossz kisfrekvenciás
lefedettség mellett az egyetlen problémát az
esztétikai okokból magasra húzott hangsugárzók
hangképe jelentette. Az üzemeltetők a gyártó
szakemberével közösen a bal-jobb csatornák
megbontásával az erkélyszint alá helyeztek egyegy nagyteljesítményű hangsugárzót, amivel már
elérhető volt a kívánt hangkép. Az ellenőrző
méréseket az átalakított rendszeren végeztük, a
terem „worst case” állapotában (színpad nyitott
és üres).

6

A nézőtér térfogata kb. 5000 m3, színpadi zenekari kagyló
térfogata kb. 1000 m3, a nézőtér fölötti elzárható tér kb. 2000 m3,
a színpadtér pedig kb. 9000 m3.
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A színházterem és a hangfelvételi stúdió vezérlő
helyisége közvetlen digitális és analóg
kapcsolatban állnak egymással, így a közvetítési
feladatok sem jelentenek problémát. A sokoldalú
processzálási lehetőségeknek köszönhetően az
5.1 rendszerű monittrendszerrel felszerelt
vezérlő helyiség utómunkálatokra is alkalmas.

12. ábra: A színházteremben a hangvezérlő pozíció a
karzat közepén található.
Fig. 12. The sound control (FOH) position is installed
at the centre of the mezzanine in the theatre hall.

A
gyakorlatban
az
elektroakusztikai
követelmények
betartása
elégségesnek
bizonyult, a rendszer egyaránt alkalmas nagyobb
színpadi produkciók és könnyűzenei események
hangosítására. A mérési eredményeket a 13.
ábra mutatja.

14. ábra: A színházi blokk hangfelvételi stúdiójának
vezérlője.
Fig. 14. Photo of the control room of the sound studio
in the theatre.
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13. ábra: Hangsugárzó rendszer átvitele.
Fig. 13. Measured response of the loudspeaker
system in the theatre hall.

4.3.2.

Hangfelvételi stúdió

A színházi blokkhoz a Hagyományok Háza
intézményének igényei szerinti stúdió volt
tervezve. A stúdió önálló és teljesértékű, saját
géphelyiséggel és felvételi helyiséggel is
rendelkezik.

15. ábra: A hangfelvételi stúdió vezérlő helyiségének
mérési eredménye.
Fig. 15. Measured results in the control room of the
sound studio in the theatre.

A megnyitást követően derült ki, hogy a ház-aházban elv szerint felépült vezérlő és felvételi
helyiség között erős a kisfrekvenciás áthallás. A
jelenség konkrétan a felvételi helyiségben zajló
események monitorozása közben jelentkező
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gerjedésen érhető tetten. A hiba okának pontos
felderítése és a hiba kijavítása jelenleg
folyamatban van.
4.3.3.

viszonyok (17. ábra) között sokcsatornás
hangfelvételek megszólaltatására is alkalmas
hangsugárzó rendszer épült be.

Video stúdió

A digitális video hálózat DVC PRO50 formátumú,
50 Mbps video interfészeket kapott, melyeken
SDI vagy PAL formátumú video jelek és a
kamerák
távvezérlésére
alkalmas
jelek
továbbíthatók a manuálisan patch-elhető optikai
hálózaton.
A vezérlőből, géphelyiségből és két utómunka
helyiségből álló video stúdió a teljes épület
igényeit képes kiszolgálni. Az optikai hálózat (3.
ábra) végpontjai a színházteremben és a
koncertteremben is megtalálhatók. A optikai
végpontok egy része pan&tilt rendszerű, a
kamerák a video stúdióból távvezérelhetők.
4.4.

16. ábra: A múzeumi előadóteremben is sokcsatornás
hangsugárzó rendszer épült ki.
Fig. 16. Even the museum lecture room has a multichannel sound reinforcement system built in.

A Ludwig Múzeum épületrészének
rendszerei

3

2.5

4.4.1.

Kiállítóterek
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A múzeum esetében a fő feladatot a kiállítóterek
tervezése
jelentette.
Elsősorban
a
sokoldalúságra kellett helyezni a hangsúlyt,
hiszen a tárlatok elrendezése a tervezési
szakaszban nem volt ismert, illetve a tárlatok
változása teljesen új igényeket is jelenthetett.
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A CobraNet alapú digitális audio hálózatot a
háttérzenei hangrendszerrel közösen használtuk
arra, hogy az egymástól elválasztható terek
külön zónaként legyenek hangosíthatók. A több
ponton
elhelyezett
csatlakozó
táblákról
gyakorlatilag a kiállítótér bármely pontján
lehetőség van az adott zóna független
hangosítására is egy-egy esemény vagy
multimédiás prezentáció esetén.
Sajnos a zónázhatóság mellett az üzemeltető a
hangelnyelő burkolatokra sem tartott igényt, így
a tervezői elképzelések csak részben valósultak
meg.

3

10

17. ábra: Mérési eredmények a múzeumi
előadóteremben (utózengési idők és FR+Sub
csatornák átvitele különböző mikrofonpozíciókban.)

A beépített hangosítás mellett a látogatók
számára többnyelvű automatikus tárlatvezető
rendszer épült be. A rendszer az eredeti
elképzelésektől eltérően (ld. 3.3. pont) rádiós
vezetéknélküli kapcsolaton alapuló rendszerre
esett a választás a többletfunkciók (látogatási
statisztikák, stb.) miatt. A tapasztalatok szerint
ez nem okoz zavarokat.

Az előadóterem a digitális audio hálózaton
keresztül kapcsolódik az épület egyéb
rendszereihez.

4.4.2.

4.4.3.

Előadóterem

A múzeum előadótermében magas színvonalú
multimédiás előadásokra kellett felkészülni. A
rendszer az előadóvezérelt és a technikus
segítségével lebonyolított vezérlésre is alkalmas.
A beszédérthetőségre hangolt akusztikai

Fig. 17. Measurement results taken in the museum
lecture room (reverberation time and FR+Sub channel
frequency response at different microphone
positions).

Rendezvényterem

A múzeumi előcsarnokból elkerített tér
rendezvényteremként működik, amit a Duna felé
néző üvegfal és a nagy belmagasság, illetve a
többszínű
egyedi
lámpatestek
tesznek
különlegessé.
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Az előnytelen arányok és a várakozások szerinti
nagy utózengési idő miatt erősen irányított
oszlop-hangsugárzókkal terveztünk. Esztétikai
okokból a hangsugárzók magasabbra kerültek,
ráadásul az üvegfal felé néznek, ennek ellenére
az eredmények egyértelműen igazolták a döntés
jogosságát. Szerencsére a teremakusztikai
beavatkozások
(oldalfali
és
mennyezeti
burkolat) is elégségesnek bizonyultak, így a
beszédérthetőség kiváló.
4.5.
4.5.1.

Egyéb rendszerek
Produkciós közvetítő rendszer

Az épületben zajló események közvetítését is
biztosítani kell, ezért a digitális audio és video
hálózathoz kapcsolt mátrixból kinyert jelek a
filharmónia épületrész mögötti helyiségben is
hozzáférhetők. A külső közvetítőkocsik a
szervízútról közelíthetik meg a helyiséget.
4.5.2.

Előcsarnok audiovizuális rendszerei

Akusztikai szempontból a háttérzenei és
beszédinformációs hangrendszer legnehezebben
kezelhető területe az előcsarnok. A cél a minél
nagyobb
beszédérthetőség
elérése
volt,
miközben építészetileg a minél egybefüggőbb,
akadályok nélküli tér volt kívánatos. Tovább
nehezítve a helyzetet, kőburkolatok és üvegfal
határolja
az
előcsarnokot,
egyedül
a
mennyezeten adódott hangelnyelő burkolat
elhelyezésére lehetőség. Geometriailag az
előcsarnok erősen tagolt (V/S = 1,2 m) és a
termek közvetlen előtere is kárpitozott
burkolatot kapott, így különösen nagy (kb.
33000 m3) térfogat ellenére az eredő utózengési
idő viszonylag alacsonyra, 1,5 s körülire adódott.
A
hagyományos
elosztott
hangsugárzó
rendszereket
esztétikai
és
technológiai
(kábelezés) okokból el kellett vetni, így csak az
aktív oszlopsugárzók jelenthették a megoldást.
Hosszas egyeztetéseket és többféle verzió
kidolgozását követően közvetlenül a megnyitást
megelőzően született döntés a végleges
elrendezésről (18. ábra). Az előcsarnokban végül
így a kedvezőtlen körülmények ellenére 0,65
körüli beszédérthetőséget sikerült elérni.
Az érkező látogatók köszöntése és informálása,
valamint reklámfelület biztosítása volt az eredeti
szándék a multimédia prezentációs rendszerrel.
A video adatfolyam a kábeltévé rendszeren
keresztül
az
előcsarnokban
elhelyezett
kijelzőkön jelenik meg. Az előcsarnok
esztétikáját a kijelzők sem zavarhatták, ezért a
végső elrendezés itt is hosszas egyezkedés
eredményeként született csak meg.

18. ábra: Az előcsarnok emeleti szintjének egészét két
oszlophangsugárzó látja el.
Fig. 18. The over 60 m long 1st floor of the entrance
hall is covered by only two column speakers.

5.

Áttekintés, tanulságok

A koncepciók kidolgozása, a tervezés, és a
kivitelezés közbeni és azt követő ellenőrzések,
mérések
számos
tanulsággal
szolgáltak.
Feltehetően az épület különlegessége miatt is, de
életfontosságúnak bizonyult a különböző
szakágak közötti kommunikáció. A megvalósítás
során számos probléma elkerülhető lett volna a
megfelelő
információátadással,
de
a
megrendelők és a leendő üzemeltetők közötti
párbeszéddel is. A beépült technikák egyediek és
újak, ezért csak a tervezők szándékának pontos
megértése
és
megértetése
vezethetett
költségtakarékos módon az összehangolt
munkán át a sikeres megvalósulásig. Az új
technológiákkal
szembeni
fenntartásokat
sokszor csak hosszas, néha kilátástalannak tűnő
egyeztetésekkel sikerült feloldani.
Másrészt bebizonyosodott, hogy a képletek és az
elméletek ismerete önmagában nem elegendő, a
sikeres tervezéshez az anyagok és a kivitelezés
mikéntje, gyakorlata is szükséges. Ez mindenhol
tettenérhető
Annak ellenére, hogy számos részletében a
megvalósítás problémákkal terhes, az építők és a
tervezők végül egy különleges létesítményt
adhattak át, melynek lehetőségeit jelenleg is csak
részben használja ki a műszaki üzemeltetés.
2006.02.06./2010.05.20.
Fürjes Andor Tamás
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