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Célkitűzés
A mellékszakirányt elvégző hallgatók megismerkednek a hang- és
képtechnika alapeszközeivel, azok rendszertechnikájával, vizsgálati és
mérési módszereivel, az akusztikai tervezés alapelemeivel, a mai stúdiótechnikában alkalmazott integrált hang- és képfeldolgozási eszközökkel
és módszerekkel. A három elméleti tantárgy és a stúdiótechnikai laborgyakorlatok olyan ismeretekkel kívánják a hallgatókat felvértezni, amelyek birtokában hangtechnikai, valamint környezeti zaj- és rezgésvédelmi feladatokat megoldó cégek, rádió-, televízió- és filmstúdiók munkájában sikerrel vállalhatnak feladatokat.

Illeszkedés a főspecializációkhoz
A Hang- és stúdiótechnika mellékspecializáció a Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializációhoz áll a legközelebb, hiszen
azzal foglalkozik, hogy hogyan hozhatók létre – és hogyan alakíthatók
vissza ismét képpé és hanggá – azok a médiatartalmak, amelyeket a
MM-szolgáltatások a MM-rendszerek segítségével juttatnak el a médiafogyasztókhoz. A két oktatási forma azonban nem feltételezi egymást:
szívesen látunk minden olyan hallgatót, aki saját egyéni érdeklődésének
kielégítésére akar megismerkedni a hang- és stúdiótechnika fogalmaival
és módszereivel.
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Szaktárgyak
Műszaki akusztika (VIHIMA11)
A tárgy az akusztikai alapfogalmak megismertetése mellett elsősorban szemléletet kíván átadni hallgatóinak, amelynek lényeges eleme a rezgésakusztikai
kölcsönhatások elméletének alkalmazása a mérnöki gyakorlatban. Főbb témakörök: hangterek, rezgések, elektroakusztikai átalakítók, hanggátlás és -szigetelés, teremakusztika és akusztikai méréstechnika.
Hangtechnika (VIHIMA12)
Az alapfogalmak birtokában itt már konkrét hangtechnikai ismereteket oktatunk: analóg és digitális elemek rendszertechnikája, élő produkciók hangosítása, Hi-Fi – PA (Public Address) és stúdiórendszerek, valamint a sokcsatornás
hangtér-előállítás eszközei adják a tárgy törzsanyagát. Emellett a beszédérthetőség, visszhangosítás és visszhangmentesítés, a teremakusztikai és épületakusztikai tervezés kérdéseit is érintjük.
Videotechnika (VIHIMA13)
A tárgy a digitális videotechnika kérdéseivel foglalkozik, kitérve a stúdiókban
alkalmazott legfontosabb jelkomponens-formátumok, interfészek, és professzionális tömörítési eljárások részleteire. Bemutatja a videokamerák felépítését
és a kamerák legfontosabb jelfeldolgozási lépéseit, a korszerű videostúdiók felépítését és munkafolyamatait, részletezve egyes utófeldolgozási feladatokat.
Tárgyaljuk a digitális mozi és a filmes munka egyes technikai részleteit is.
Stúdiótechnika laboratórium (VIHIMB03)
A megismert elméleti fogalmakat és módszereket a laborban és valóságos,
helyszíni körülmények között végzett hallgatói mérések során alkalmazzuk a
gyakorlatban. Méréseket állítunk össze elektroakusztikai átalakítók vizsgálatára, teremakusztikai paraméterek helyszíni meghatározására, mechanikai
elemek sajátrezgéseinek elemzésére, az akusztikai digitális jelfeldolgozás
lépéseinek megismerésére, a sokcsatornás hangfelvételi eljárások áttekintésére és térhangzást megvalósító próbafelvételek készítésére.

Önálló laboratórium és diplomatervezés
A mellékspecializáció önálló laboratóriumi és diplomatervezési témái a hangtechnika, a műszaki akusztika és a médiatechológiák széles területeit ölelik
fel, és gyakran kapcsolódnak ipari fejlesztési feladatokhoz, illetve nemzetközi
együttműködéssel folyó kutatási projektekhez. Néhány az elmúlt idők témáiból: aeroakusztikai szimuláció, akusztikai mérőrendszer fejlesztése, akusztikai
rezonátorok vizsgálata, elektroakusztikus (aktív és passzív) hangelnyelők,
fúvós hangszerek modellezése, gitárláda számítógépes modellezése és optimalizálása, hanglesugárzás hangszertestekről, orgonasípok hangkeltése,
irányított hangsugárzók és akusztikai antennák fejlesztése nyalábformálással,
zajmérő
alkalmazás
fejlesztése
okostelefonokra,
szimulátor
és
pszichoakusztikai mérőrendszer repülőgépzajokhoz, valós idejű gitárhanganalizátor, stb.

Szakmai gyakorlat, ipari kapcsolatok
A mellékspecializációt oktató Akusztikai és Stúdiótechnika Laboratórium munkatársaiként számos ipari céggel, szakértő és tervező mérnökirodával állunk
kapcsolatban, EU-kutatásokban és jelentős hazai fejlesztési projektekben
veszünk részt, amelybe hallgatóinkat is bevonjuk, számukra álláslehetőségeket ajánlunk és közvetítünk.

Ajánlott választható tárgyak
•
•
•
•

Hangszerek fizikája (VIHIJV68)
Hangtechnikai gyakorlat (VIHIJV69)
Akusztikai szimulációs eljárások (VIHIAV25)
Audio-video tartalom-előállítás (VIHIAV04)
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Akusztikai és Stúdiótechnika Laboratórium
Az Akusztikai és Stúdiótechnika Laboratórium (Laboratory of Acoustics
and Studio Technologies – LAST) a tanszéken nagy hagyományokkal
rendelkező műszaki akusztika, hangtechnika, videotechnika, valamint a
hang- és képstúdiók technikájának témaköreivel foglalkozik a mai legkorszerűbb eljárások és berendezések szintjén. Az oktatást egy kisméretű,
de jól felszerelt hangstúdió, akusztikai szabad hangterű mérőszoba, több
sokcsatornás rezgésakusztikai mérőrendszer és különféle rezgésakusztikai szimulációs programcsomagok, valamint 16 db nagyteljesítményű
Apple multimédiás számítógépből álló hálózat segíti. A Labor munkatársai számos európai kutatási projektben és hazai, főként infrastrukturális
fejlesztésekben (Rákóczi hídi villamos, Déli vasúti híd, 4-es metró, több
budapesti fűtőmű stb.), valamint kiemelt kulturális beruházások (például
MüPa, Zeneakadémia, Kodály Központ Pécs, Magyar Állami Operaház és
a Magyar Zene Háza) tervezésében és lebonyolításában vettek, ill. vesznek részt.
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