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Házimozi – bemutató
Egy hangsugárzó kiválasztása minden esetben
körülményes és kétes kihívás még egy gyakorlott
szakember számára is. Kihívás nem csak azért,
mert a hangdoboz méretével, felépítésével,
hangjával, stb. kapcsolatban vannak elvárásaink,
hanem azért is, mert egészen addig a pillanatig,
amíg a kiválasztott darab meg nem szólal a
helyén, nem lehet megítélni a végső hangzást.
Néhány egyszerű kísérlettel belátható, hogy a
legjobb hangsugárzó hangja is kiábrándító lehet,
ha a lehallgatás körülményei kedvezőtlenek.
Röviden, a biztos eredmény érdekében minden
esetben foglalkozni illik a szoba, az akusztikai
környezet kialakításával is.
Akusztikai tervezőként rendszeres feladatunk
stúdiók, felvételi és lehallgató helyiségek
tervezése, ahol a hangsugárzótól függetlenül
nemzetközi ajánlások írják le az akusztikai
környezettel
szembeni
követelményeket.
Bizonyos szempontból ez rutinfeladatnak számít
még
sokcsatornás
sztereó
(„surround”)
rendszerek esetén is.
Egy házimozi tervezése mégis különleges
kihívás, ugyanis míg egy kereskedelmi stúdió
többnyire mégis „ipari” környezetnek számít,
addig a házimoziknak egyszerre kell a
szabványoknak vagy ajánlásoknak és a
tulajdonos egyéniségének is megfelelni. Egy
házimozi helyiségben legalább olyan fontos
kérdés, hogy a megjelenés otthonos vagy inkább
mozis, klasszikus vagy modern legyen, mint az,
hogy milyen hangzásvilágot kell létrehozni.
A funkció és a design kapcsolata ezért
különleges
hangsúlyt
kell
kapjon,
a
megrendelővel hosszas beszélgetések és
egyeztetések alapján, minden lehetséges kérdés
tisztázásával lehet eljutni a leginkább megfelelő
megoldáshoz. A folyamatos párbeszéd és a
kreativitás fontosságát egy nemrég átadott
munkánk is jól példázza.
A megkeresés még 2004. októberében történt, az
eredeti tervek szerint karácsonyra kellett volna
elkészülni a beépítéssel. A legfontosabb
kérdések tisztázását és a helyszín felmérését
követően a végleges és részletes tervek
elkészítése mégis csak december közepén
indulhatott, a kivitelezés pedig érdemben csak
februárban kezdődött, ugyanis az újabb
részletek megvitatása és dokumentálása
valamint a speciális anyagok beszerzése időt vett
igénybe.
A helyszín egy közel 5×6 m alagsori szoba,
amihez egy kisebb felülvilágító ablakos terület is

tartozik. Az első kérdés a mozi orientációja volt.
Itt a szoba megközelíthetősége, a sötétíthetőség,
a hangsugárzó rendszer geometriája, az ültetés,
stb. szempontjai voltak meghatározók. A
felülvilágító ablakos terület később bárként lesz
kialakítva, mindenesetre egy sötétítő függöny
beépítése mellett döntöttünk.

A
hangsugárzó
rendszer
elemeinél
kompromisszumok
nélkül
az
egyébként
referencia stúdió hangsugárzóiról híres finn
Genelec aktív ládáira esett a választás. Mivel a
sokcsatornás sztereó zenehallgatás igénye is
felmerült,
a
hangsugárzókat
a
vászon
függönyözésétől függetlenül kellett elhelyezni.
Ráadásul a Genelec hangsugárzók egyedi és
esztétikus megjelenése sem tette szükségessé a
hangsugárzók elrejtését.
A színek kiválasztásánál a lakás többi bútorának
cseresznye felülete, a vetítéshez szükséges
sötétíthetőség és a meglévő tölgy parketta
padlóburkolat volt meghatározó. A fal és a
szövetek színe színminták alapján lettek
kiválasztva.
Az akusztikai méretezés a hangsugárzók
elhelyezését, a felületek akusztikai minőségét
(elnyelési és visszaverődési jellemzők) veszi
figyelembe. A cél a referencia lehallgató
helyiségekét közelítő, de a mozik hatását jobban
közelítő hangzás elérése. Tipikus probléma
például, hogy a kisebb helyiségekben a mély
hangok lényegesen nehezebben kezelhetők, így a
nagy filmszínházak nézőterére érvényes
ajánlások csak korlátozottan alkalmazhatók.
Az igazi kivitelezés a festéssel, az álmennyezet
építésével és a villanyszereléssel kezdődött. A
villanyszerelésnél gondolni kellett a világítás és
az A/V rendszerek elválasztására, illetve hogy az
aktív hangsugárzókhoz külön-külön el kell
juttatni a 230 V-ot. Nehézséget jelentett a
viszonylag kis belmagasság, mivel így a
hagyományostól eltérő álmennyezeti szerkezetet
lehetett csak beépíteni. Ráadásul a hangelnyelési
tulajdonságok fokozása is szükségessé vált,
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miközben a mennyezet később szerelhetősége is
szempont volt.
A vászon környezetét egy kerettel emeltük ki. A
tömör fa hatású burkolattal ellátott „kapu” fém
váza az elülső hangsugárzókat és kábelezésüket
tartalmazza, és javarészt rejti a motoros
mozgatású függöny karnisát, a színházak
színpadnyílásához hasonlóan.
Az eredeti tervekben szerepelt egy dobogó
építése is, de később a helyszűke miatt és mert
döntés született az egysoros ültetésről, ez végül
elmaradt. A dobogó akusztikai szerepe szerint
kisfrekvenciás elnyelő lett volna, ezt a funkciót a
többi burkolati elemmel csak részben sikerült
pótolni.

A megrendelő kreativitását dícséri, hogy menet
közben újabb ötletekkel, igényekkel segítette a
házimozi valódi testreszabását. Például WEBkamera előkészítés került a kapura, USB
kiállások kerültek az ülőhelyek közelébe, a
lejátszáshoz használt PC-hez vezetéknélküli
billentyűzet és egér került az ülőhelyek mögötti
könyöklőre, a játékkonzolhoz is vezetéknélküli
vezérlők tartoznak.
A kétkörös világítás egyik ága a mennyezeti
forgatható spot-okat, másik ága az oldalfali
díszelemekbe
süllyesztett
lámpatesteke
kapcsolja fokozatmentesen. A burkolatok
tervezésekor igyekeztünk a lakásba került többi
bútor stílusát, egyszerű letisztult, minimálisan
tagolt szerkezetét követni.
A cseresznye furnér exkluzivitását tovább
hangsúlyozzák a vezeték nélkül is vezérelhető
kétkörös világítás és a függönymozgatás,
valamint az ülőhelyek mögé tervezett diffúz
felület. Erre többféle opciót kínáltunk, végül
Szabó Edit formatervező művésszel közösen
fejlesztett egyedi moduláris elemekből felépülő
kompozícióra esett a választás. Érdekes részlet,
hogy a szellőzőrács is ugyanebben a stílusban
készült egyedi kerámia elem. A kivitelezés
gyakorlatilag
a
diffúzorok
beépítésével
fejeződött be, addigra megérkezett az
ülőgarnitúra és csak a beállítás, mérés volt hátra.

Egy professzionális akusztikai tervezés és
kivitelezés során elvárás az ellenőrző mérés és
kiértékelés, ellenkező esetben nem ellenőrizhető
az eredmény, nincs vállalható garancia. A mérés
egyúttal lehetőséget ad a hangsugárzó rendszer
lehetőség szerint pontos beállítására, a
beállítások
dokumentálására
is.
Az
eredményeket jegyzőkönyvben rögzítjük és
átadjuk. A mérési eredmények esetünkben
igazolták
a
méretezést,
a
helyiség
megfelelőségét. A mért frekvenciaátvitelek is
igen jók, figyelembe véve hogy nem
süketszobában vagy laboratóriumban, hanem
valós környezetében lettek felvéve.
A rendszereszközök kiválasztását, beszállítását
és elhelyezését az AV Creative munkatársai
végezték. A rendszertechnikai felépítésről,
részletekről külön cikk szól.
Röviden ennyit lehet elmondani a száraz
tényekről. Mivel akusztikailag kontrollált
kisméretű helyiségben nem volt korábban
alkalmam filmet nézni, szkeptikusan szemléltük
a stúdiókban használt burkolatokat és
meggondolásokat
nélkülöző
házimozi
fényképeket a magazinokban. Mégis, a
beállítások utáni rövid filmnézés nagyon
gyorsan meggyőzött: a moziélmény otthon nem
mítosz, hanem valóság.
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