
HAUER JÁNOS

PTE ÁOK ÚJ ELMÉLETI TÖMB BERUHÁZÁS - OKTATÁSTECHNIKA



PTE ÁOK

ALAPVETÉS…

▸ Az audio-visual rendszerekkel szemben támasztott alapvető követelmény 
volt, hogy a ma elérhető, legkorszerűbb, ugyanakkor minden nemű 
“megalomániától” mentes berendezésekből épüljön ki. 

▸ A tervező vegye figyelembe a Kar jelenlegi, oktatási technológiájának 
speciális igényeit, de hozzon innovatív, fejleszthetőségi irányokat inspiráló 
elemeket is. 

▸ Szervesen illeszkedjen az épület tereihez, gépészeti, biztonságtechnikai és 
informatikai megoldásaihoz. 

▸ Az elérhető legmagasabb minőség mellett, a lehető legegyszerűbb és 
legkisebb létszámú kezelhetőség jellemezze és ahol lehetséges 
tartalmazzon automatizmusokat.



PTE ÁOK

AKUSZTIKAI ELVÁRÁSOK

▸ Minden jól működő audio rendszer alapja az adott 
helyiség(ek) akusztikai sajátosságainak a figyelembe 
vétele. 

▸ Éppen ezért már az épület tervezésének első szakaszában 
megfogalmazódtak a beruházó részéről a preferált 
teremakusztikai elvárások, célzott, mérhető 
paraméterekkel. 



PTE ÁOK

AKUSZTIKAI ELVÁRÁSOK

▸



PTE ÁOK

AZ AKUSZTIKAI ELVÁRÁSOK FŐBB JELLEGZETESSÉGEI

▸ A termek túlnyomó része (40 fő felett) a prezentációs 
hangosításon túl, beszédhangosítást igényel. 

▸ Ennek megfelelően az audio rendszer hangjának kell a 
lehető legneutrálisabban érvényesülnie. Ez, elsősorban 
színezettség mentes, kiváló beszédérthetőséget kell, hogy 
jelentsen. 

▸ E termeknek éppen ezért túlnyomó részt inkább 
csillapítottnak, mint zengő térnek kell lenniük.



PTE ÁOK

AZ AKUSZTIKAI ELVÁRÁSOK FŐBB JELLEGZETESSÉGEI

▸ Minden terem előadói szekciója ún. diffúz zengő tér, a hallgató 
tér azonban abszorberek útján csillapított. 

▸ A terem érzetében visszhangmentes kell, hogy legyen, a 
csillapítása az emberi hang tartományában (100 Hz és 6 KHz 
között) legyen a legerőteljesebb. 

▸ A terem hallgatói hátfala teljes hangspektrumban kell, hogy 
abszorber módjára viselkedjen. 

▸ Az elvárt hang lecsengési ideje meg kell, hogy közelítse az 1 
mp, vagy az alatti értéket (ez hasonlatos pl a rádió stúdiókhoz).



PTE ÁOK

HANGTECHNIKAI IRÁNYELVEK

▸
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HANGTECHNIKAI IRÁNYELVEK

▸ Minden beszédhangosításra is optimalizált teremben a 
hangtechnika rendszer tervezésének alapelve volt, hogy az “ne 
legyen főszereplő”. A lehető legkisebb mértékben adja a tudtunkra, 
hogy az előadó mikrofonba beszél és mi hangdobozokat hallgatunk. 

▸ Ennek érdekében egy speciális hangsugárzó rendszer, az ún. 
szakaszolt oszlopsugárzók kerülnek alkalmazásra. Természetesen 
azzal a kritériummal, hogy az emberi hangtartomány szofisztikája 
mellett- kiegészítve nagy membránfelületű hangszórókkal - teljes 
zenei spektrumot is lesugározni legyenek képesek (pl filmvetítés 
esetén).
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HANGTECHNIKAI IRÁNYELVEK

▸ A 40 fős és az alatti termekben a hangosítás a prezentációk és más 
multimédia tartalmak hangjának a megjelenítését szolgálja. 

▸ Ezekben a termekben az előadó hangja természetes úton jut el a 
hallgatóhoz. Ez egyben azt is jelenti, hogy akusztikája némileg eltér a 
beszédhangosított terektől. Kevésbé lesznek elnyelők, mint diffúzok, de 
visszhang és káros frekvencia modulációtól, azaz “csörgőhangtól” és 
“búgó” kiemelésektől mentesek lesznek. 

▸ A nagy falfelületek - bár eltérő struktúrában - mindkét terem típusnál 
perforált táblákkal borítottak. Ezekkel és a mögéjük beépített hangelnyelő 
anyaggal, annak mennyiségével szabályozható a kívánt és nem kívánt 
visszaverődés mértéke, valamint a visszaverődő hang színezettsége. 
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VETÍTÉSTECHNIKAI IRÁNYELVEK

▸
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VETÍTÉSTECHNIKAI IRÁNYELVEK

▸ Az oktatás sarkalatos pontja a vizuális megjelenítés technikája és annak 
színvonala. Éppen ezért, ezen a területen nem volt vállalható olyan 
kompromisszum, amely nem követi a mai kor élvonalbeli műszaki 
színvonalát és nem lesz képes integrálni a közeli jövő multimédia 
formátumait, alkalmazásait. 

▸ A beruházó kérésére minden, oktatásra használt teremben 4K UHD 
megjelenítő rendszer épül ki, jellemzően lézer projektoros, azaz nagy 
fényerővel, speciális vászonra vetítés formájában. (laser pointer faktor) 

▸ A legtöbb teremben ezek kiegészülnek 4K UHD monitorokkal is, 
amelyek az előadót, illetve munkatársát, vendégét segítik az aktuális 
prezentáció szemlélésében. 



PTE ÁOK

ÉPÜLETHANGOSÍTÁSI RENDSZER

▸
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ÉPÜLETHANGOSÍTÁSI RENDSZER

Előadó termek szintjein a folyosókon, mellékhelyiségekben, aulában és 
étteremben általános hangosítási rendszer kerül telepítésre, akusztikai és 
építészeti viszonyoktól függően álmennyezeti, függesztett és oszlopsugárzókkal. 

A rendszer értelemszerűen zónázott, lehetséges minden zónába ugyanaz vagy 
különböző zenesugárzás, zónánkénti, vagy együttes bemondás. 

Mikrofon a portán és az aula recepción lesz. Zenei bejátszásra illetve 
forrásválasztásra és hangerőszabályzásra lehetőség van: porta, recepció, 
étterem. 

Rendezvény esetén az aulában az oszlopsugárzók adnak megfelelő 
beszédérthetőségű hangot, és itt (az aulában) több csatlakozópont is van 
mikrofonok, vagy a mobil hangosítási rack csatlakoztatására.
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DIGITAL SIGNAGE RENDSZER

A Digital signage egy 10 db (55”os képátlójú) LCD kijelzőből álló, 
informatikai hálózaton kommunikáló táv-vezérelhető video hálózat.  

A fontosabb közönségforgalmi helyeken elhelyezendő LCD 
kijelzőkön tetszőleges tartalmak jeleníthetők meg (pl. az épülettel 
kapcsolatos közérdekű információk, reklámok, programajánlók, vész 
esetén a menekülési útvonalak megjelenítése, stb.), előre 
programozottan, távvezérelt módon.



PTE ÁOK

DIGITAL SIGNAGE RENDSZER
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DIGITAL SIGNAGE RENDSZER

A digital signage kijelzők kompatibilisek a csatlakozó épület 
meglévő digital signage rendszerével, így az egyszerűen bővíthető.  

A digital signage rendszer tartalmaz továbbá 2 db mobil görgős 
állványra szerelt kijelzőt is, melyeket rendezvény esetén a kívánt 
helyen (LAN végpont környékén) lehet üzemeltetni. 
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TERMEK SZERINTI ESZKÖZPARK

▸



PTE ÁOK

336 FŐS NAGYELŐADÓK (2 DB, TERMENKÉNT)

▸ Teljes, több forrásos beszéd és prezentációs hangosítás 

▸ Oszlop, szub és delay hangsugárzók 

▸ 4 db URH (kézi és microport), 4 db hagyományos mikrofon 

▸ Blu-ray lejátszó 

▸ Audio és video vezérlő, technikusi helyiség 

▸ Technikusi pult a teremben 

▸ Vezeték nélküli prezentáció és csoportmunka rendszer (max 50 
felhasználó, képernyőtükrözés Windows, iOS, macOS, Android, 
Chromebook eszközökről, WPA titkosítás)
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336 FŐS NAGYELŐADÓK (2 DB, TERMENKÉNT)

▸ Termenként 2 db stack-elt lézer projektor, össz 20000 ANSI lumen, 
natív 4K (3840x2160) felbontás, 5000:1 kontraszt, HDMI és VGA 
bemenetek, 40dB alatti zajszint(!) 

▸ Fix vetítővászon 

▸ 55”-os ipari LCD monitor (oktatói control display) 

▸ Érintőképernyős AV kezelőfelület
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96 FŐS TANTERMEK (2 DB, TERMENKÉNT)

▸ Teljes beszéd és prezentációs hangosítás 

▸ 4 db URH és 2 db hagyományos mikrofon 

▸ Blue-ray lejátszó 

▸ 4K, UHD Lézer projektor, 5000 ANSI lumen 

▸ Fix vetítővászon 

▸ 49”-os LCD control display 

▸ Vezeték nélküli prezentációs és csoportmunka rendszer
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64 FŐS TANTERMEK (2 DB, TERMENKÉNT)

▸ Teljes beszéd és prezentációs hangosítás 

▸ 4 db URH és 2 db hagyományos mikrofon 

▸ Blue-ray lejátszó 

▸ 4K, UHD Lézer projektor, 5000 ANSI lumen 

▸ Motoros vetítővászon 

▸ 49”-os LCD control display 

▸ Vezeték nélküli prezentációs és csoportmunka rendszer
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40 FŐS TANTERMEK (2 DB, TERMENKÉNT)

▸ 4K UHD lézer projektor, 5000 ANSI lumen 

▸ Motoros vetítővászon 

▸ Blue-ray lejátszó 

▸ Prezentációs hangosítás 

▸ 49”-os LCD control display
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32 FŐS TANTERMEK (18 DB, TERMENKÉNT)

▸ 4K UHD lézer projektor, 5000 ANSI lumen 

▸ Motoros vetítővászon 

▸ Prezentációs hangosítás 

▸ 49”-os LCD control display
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EGYÉB AV RENDSZEREK

▸
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TÁRGYALÓK (2DB ÖSSZENYITHATÓ, SZEPARÁLHATÓ)

▸ 4K UHD lézer projektor (2db) 

▸ Prezentációs és konferencia hangosítás 6 pár zónázott 
hangszóróval 

▸ Érintő kijelzős video konferencia rendszer (3db) 

▸ IP-PTZ konferencia kamera 12x, forgófej (3db) 

▸ IP-PTZ konferencia kamera 20x, forgófej (3db) 

▸ 75”-os, 4K UHD ipari LCD kijelző (8db)
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MOBIL HANGOSÍTÓ RENDSZER

▸ Kompakt 40 csatornás digitális keverőpult 

▸ 4 db dinamikus mikrofon 

▸ 4 db URH mikrofon 

▸ CD/USB lejátszó 

▸ Dante interfész 64/64 protokoll 

▸ 2 db mobil, 2 utas, aktív hangsugárzó 

▸ 2 db aktív kardoid mélysugárzó 

▸ mobil rack, állványok, kábelek, védőhuzatok
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LENNE ITT MÉG VALAMI

▸



AMI MOST (MÉG) NEM TUD MEGVALÓSULNI…

VIDEO ÉS STREAMING RENDSZER 

Az elmúlt években, a megfizethető, mozifilm minőségű rögzítésre is képes ún. 
nagy szenzoros, HD-nél is nagyobb felbontású kamerák, valamint az 
informatikában bekövetkező jelentős változások elterjedése miatt megváltozott 
a mód, ahogy a sok kamerás felvételeket hatékonyan készíteni szokás. 

Jelentősen egyszerűsödött és megfizethetővé vált a kamerák, és PTZ fejek 
távvezérelhetősége, beállításainak tárolása, illetve elérhetővé váltak a teljesen 
IT-alapú nagy felbontású video továbbítási megoldások is akár UHD 
felbontásban. A kameránként történő és utómunka-alapú felvételkészítés elvei 
szerint kialakított rendszer sokkal hatékonyabban és kevesebb erőforrást 
igényelve működik. 



…TALÁN EGYSZER! MIT IS TUDNA A

VIDEO ÉS STREAMING RENDSZER 

▸ 4K UHD, optimalizálható bitrátájú rögzítés, akár 5 kamerával 

▸ Egy ember kezelheti (automatizált, arcfelismerő, mozgáskövető és 
kézileg távvezérelt kamerafejekkel) 

▸ Több teremből ONLINE, akár paralel közvetítés 

▸ “Kétablakos” közvetítés 

▸ Minden kamerakép és a vágott anyag rögzítése 

▸ Intelligens meta-adat képzés és katalogizált archívum 

▸ Távvezérlés, valós idejű, vagy késleltetett idegen nyelvű feliratozás
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KÖSZÖNÖM A LEHETŐSÉGET…!

▸


