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a klasszicista stílusú épület már 1888-as meg-
nyitásakor magasra tette a műszaki mércét, 
mint az első elektromos világítással felszerelt 
európai színházak egyike. a színpadtechnika 
kiválasztásánál a neves színház hagyományo-
san mindig a legmodernebb technikára sza-
vaz. a 2014-es szünet során a Bosch rexroth 
nemcsak a Burgtheatert, hanem a hozzá tar-
tozó akademietheatert is a legújabb színpadi 

vezérléstechnika beszerelésével modernizál-
ta. a kezelőknek mostantól már lehetőségük 
van rá, hogy akár a nézőtérről programozzák 
a színpadi mozgásokat a rádiós mobil pulton 
keresztül. a  hidraulikus díszlethúzók a díszle-
teket másodpercek alatt a magasba emelik, és 
helyettük új elemeket eresztenek le. több pon-
ton befüggesztett díszlet esetén a vezérlés több 
húzót egy csoporttá fog össze, így azok teljes 
összhangban mozgatják a terhet. a szoftver 
olyan intelligens, hogy a kezelőket az esetleges 
ütközésekre is figyelmezteti. az előadás alatt 
elég egy gombnyomás az előre beprogramozott 
mozgások lehívására és azok automatikus indí-
tására.

a Burgtheater és a Bosch rexroth különleges 
figyelmet fordított a biztonságra. a színpadon 
mindenhol függő terhek alatt dolgoznak az em-
berek. a Bosch rexroth által telepített színpadi 
vezérlés teljesíti a legmagasabb biztonsági kö-
vetelményeket is. eltérően az újonnan épülő 
vagy a teljes körűen felújítandó színházaktól, 
a Bosch rexroth színpadtechnikai szakembere-
inek a vezérlést itt a már meglévő színpadtech-
nikához kellett igazítaniuk.

a hathetes átépítési időszak alatt a Burg-
theater felsőgépészetének hajtásrendszere 
új elektromos hálózatot kapott. felújították a 
színpad teljes vezérlését, a díszlethúzókat és a 
hidraulikus emelőszerkezeteket. már a korábbi 
technikát is a Bosch rexroth szállította. a vál-
lalat nagy tapasztalattal rendelkezik világszerte 
a jelentős színpadok felszerelésében. a híres 
moszkvai Bolsoj színház is ezek közé tartozik. 
„a Bolsojjal ellentétben itt, Bécsben a meglévő 
technikához kellett mindent igazítani” – mondja 
leopold Denk mérnök, a Bosch rexroth projekt-
vezetője –, „és olyan vezérlést  építettünk be, 
amilyen még egyetlen másik színházban sincs” 
– meséli látható büszkeséggel. a  Burgban fo-
lyó munkálatokkal párhuzamosan sor került az 
akademietheaterben lévő színpadgépezet ve-
zérlésének felújítására is. ott azonban csak a 
vezérlőpultokat és az elektromos hálózatot kel-
lett a legmodernebb technikára cserélni, mert 
ott már a vezérlés új generációja volt beépítve. 
mindkét színházban ugyanolyan, új sciv pulto-
kat és cpW rádiós pultokat szereltek be, hogy 
a vezérlés kezelése a két helyszínen azonos le-
gyen. leopold Denk már maga mögött tudhatja 

A bécsi Burgtheater nem csak a vál-
tozatos repertoár során köti össze a 
hagyományt a haladással. 2014 nyarán 
a Bosch Rexroth a műemlék épületbe a 
legújabb technikájú színpadvezérlést 
telepített, mely megnöveli a dramatur-
gia és a díszlettervezés lehetőségeit, 
és megfelel a színpadtechnika szigorú 
biztonsági követelményeinek.
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Új színpadtechnika a Burgtheaterben
A Bosch Rexroth új színpadvezérlést telepített a 2014-es nyári szünet alatt1

1 Az osztrák PROSPECT szakfolyóirat 2014/3. októberi 
számának 12–14. oldalán publikált cikk fordítását a Bosch 
Rexroth engedélyével közöljük. 
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az akademietheater zenekari árkának sikeres 
gépesítését is. az új technikát itt is a meglévő 
adottságokkal kellett összehangolni.

Denk mérnök úr az eltelt időszak alatt részle-
tesen megismerte a színfalak mögötti folyama-
tokat, annyi időt töltött a színházban, hogy már 
a Burgtheater-család műszaki tagjává vált. 

Csupán szűk hat hét
már több mint egy éve folytak az előkészületek 
és az előzetes munkálatok. a Burgtheater techni-
kusával, andreas Dendllel együtt Denk a zsinór-
padláson találta ki és tervezte meg a következő 
lépéseket. minden vezetéket, kapcsolószekrényt, 
kábelcsatlakozót, a bonyolult hidraulikát a meg-
szokott színházi előadásrend mellett készítették 
elő. ezzel egyidejűleg a szín padmester és a cso-
portvezetők többször is továbbképzésre utaztak 
a rexroth lohrban található székhelyére. a nyári 
szünetben került sor az átállásra. a Burgtheater 
és a Bosch rexroth szakembereinek csupán rövid 
hat hét állt rendelkezésükre, hogy az összes veze-
téket és vezérlőegységet újrakössék. most, hogy 
már minden elkészült, mindkét helyszínen akár a 
nézőtérről is irányíthatjuk – egy rádiós pultról – a 
bonyolult színpadgépészetet és felsőgépezetet. 
a rendező így a nézők szemszögéből kap pontos 
áttekintést a színpadképek váltása során, melye-
ket szükség esetén akár egy ujjmozdulattal mó-
dosíthat. emellett a szenzorok pontosan mérik a 
különböző díszletek felfüggesztését, aminek kö-
szönhetően akár összetett, többrészes színpad-
képek pontos és összehangolt fel- és lemozga-
tása is lehetséges. „mindez számunkra nagyobb 
biztonságot jelent” – hangsúlyozza ernst meissl, 
a Burgtheater műszaki igazgatója, miközben 
négy emelettel lejjebb súlyos harangokat lógat-
nak be a Kurázsi mama színpadképéhez. az új, 
egyedülálló színpadtechnika illeszkedik a Burg-
theater filozófiájához: teljesítmény felsőfokon. 
„az új effektek legtöbbször itt kerülnek először 
színpadra. ez az innovatív gondolkodásunk ré-
sze” – véli Karl heindl, a Burg biztonságtechnikai 
megbízottja, majd a műszaki igazgató hozzáteszi: 
„az új technika sok új lehetőséget kínál számunk-
ra.” a bécsi Burgtheater 2014. szeptember 5-én 
már az új berendezésekkel felszerelve kezdte meg 
az új évadot.

A Burgtheaterben elvégzett 
munkálatok
a felsőgépészet alábbi gépegységeit és vezérlé-
sét felújították vagy kicserélték: 
 41 hidromotor-hajtású díszlethúzó 
 10 hidromotor-hajtású nagy teherbírású húzó 
 2 hidromotor-hajtású panorámahúzó 
 1 hidromotor-hajtású hangvető panel
 1 hidromotor-hajtású világítási tartó 
 4 hidromotor-hajtású előszínpadi ponthúzó 
 24 hidromotor-hajtású ponthúzó
 7 hidraulikus hajtású világítási tartó

 1 hidraulikus hajtású világítási híd a portálban
a felsőgépészet hidraulikus hajtásait bizton-

ságtechnikai szempontból a legmodernebbre 
cserélték és új vezérléssel szerelték fel, azaz 
például a terhek méréséhez nyomáshatároló 
szelepek helyett nyomásérzékelőket használ-
tak, és új inkrementális, ill. abszolút jeladókat 
építettek be.

a hidromotor-hajtású húzók műszaki 
paraméterei:

hasznos teher: 5,0 kN
emelési sebesség: 0,01 m/s-tól 1,20 m/s-ig 

fokozatmentesen állítható
gyorsítás/lassítás: működés során max. 1,00 

m/s2; üzemzavar esetén max. 3,00 m/s2

a hidraulikus hajtású világítási tartók 
műszaki paraméterei:

hasznos teher: 15,0 kN
emelési sebesség: 0,01 m/s-tól 0,60 m/s-ig 

fokozatmentesen állítható
gyorsítás/lassítás: működés során max. 1,00 

m/s2; üzemzavar esetén max. 3,00 m/s2

a hidraulikus hajtású portál világítási híd 
műszaki paraméterei:

hasznos teher: 10,0 kN 
emelési sebesség: 0,01 m/s–0,20 m/s, foko-

zatmentesen állítható 
gyorsítás/lassítás: működés során max. 1,00 

m/s2; üzemzavar esetén max. 3,00 m/s2

A vezérlőrendszer
az újonnan telepített vezérlőberendezés a fel-
sőgépészet összes hajtását kiszolgálja, és funk-
ciójának megfelelően vezérli. a kezelés az aláb-
bi kezelőpultokon keresztül történik:
 2 fixen telepített sciv mint központi kezelő-

pultok, a zsinórmesteri állásban az 1. mun-
kakarzaton

 3 mobil, a színpadon, ill. a munkakarzaton 
kábellel csatlakoztatható sciv kezelőpult

 1 sciv mozgatható kezelőpult a zsinórpad-
láson

 1 kábellel csatlakoztatott cp mellékkezelő-
pult az előfüggöny és előszínpadi húzók ke-
zeléséhez

   1 cpW rádiós pult
 13 csatlakozókiállás a kezelő-, illetve mellék-

kezelőpultokhoz.
lehetőség van minden sciv pultot közpon-

ti kezelőpultként is használni. a  kezelőpultok 
egyrészt az egyes hajtások közvetlen vezérlését, 
másfelől több gépegység egy időben történő, cso-
portos vezérlését szolgálják. több azonos kezelő-
egység csatlakoztatható a színpadtérben, melyek 
egymástól függetlenül, de akár egymást kiegé-
szítve is használhatók a felsőgépezet vezérlésére.



  A biztonság az első, hiszen a színpadon emberek dolgoznak a függő terhek alatt

  A teljesen felújított, hidraulikus hajtású felsőgépészet
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A Rexroth új SCIV 
kezelőpultja a Burgban és az 
Akademietheaterben
Kezelőpultként (központi vagy mellékpultként) 
került beépítésre a multitouch felülettel rendel-
kező sciv. Két ujjal lehet a kijelzőn lapozni, na-
gyítani és görgetni. az okostelefonok és a tab-
letek már világszerte megkönnyítik az összetett 
technikák kezelését, a rexroth ezt a kényelmet 
emelte át a színpadvezérlésbe. az új sciv ke-
zelőpult multitouch felülete váltja fel az eddig 
megszokott nyomógombokat, így a kezelés 
egyszerűbbé válik. a kézmozdulatokkal történő 
vezérlést joystick és startgombok egészíti ki. 
a színpadgépezet vezérlésére használt syB3.0 
szoftvert további szoftverfunkciók egészítik ki a 
biztonság és a színpadtechnikai berendezések 
zavartalan üzeme érdekében.

a rexroth sciv kezelőpultján a kezelők a 
mindennapi életben használt eszközöknél már 
megszokott mozdulatokkal (érintés és elhúzás) 
hívják be a menüket, és közvetlenül a kijelzőn 
módosítják a paramétereket. ily módon például 
a zsinórmester gyorsan áttekintheti a felsőgé-
pezet összes fontos információját, valamint a 
már beprogramozott változásokat. az intuitív 
és a magánéletben megszokott kezelési mód a 
multitouch kijelzővel csökkenti a kezelők okta-
tásának költségeit is.

a mozgások indítása és megállítása ezzel 
szemben továbbra is mechanikus kezelőele-
mek segítségével történik, melyek a DiN eN 
61508 szerinti sil 3 biztonsági követelmény-
szintnek is megfelelnek. Biztonsági reteszelé-
sek akadályozzák meg, hogy a kezelő a haj-
tásokat véletlenül elindítsa vagy egyéb hiba 
következzen be.

a syB3.0 vezérlésbe épített ütközési asz-
szisztens már a díszletváltások programozása 
során megakadályozza a veszélyes üzemi hely-
zetet. ez a szoftverfunkció jelentősen növeli a 
biztonságot. a rexroth színpadi irányítástech-
nikájában található további szoftverfunkciók – 
megfelelő jogosultsággal kiegészítve – lehetővé 
teszik az okostelefonokon és tableteken keresz-
tül történő diagnózist és távkarbantartást. így 
a felsőgépezet kezelői – tartózkodási helyüktől 

függetlenül – tudnak a kezelőpultokról infor-
mációkat lekérni a színpadi felsőgépezet mű-
ködésének és programjainak aktuális állapotá-
ról. a kezelőpult zajmentesen működik, hiszen 
nincs szükség aktív hűtésre. a 21,5 colos kijelző 
ellenére a pult különösen kompakt, így minden-
hol használható. a kezelőeszköz kiegészíthető 
egy második integrált képernyővel is, mely az 
összetettebb feladatok áttekinthető megoldá-
sához nyújthat segítséget.

Az Akademietheaterben elvégzett 
munkálatok
a filozófia az volt, hogy a vezérlés, kezelés le-
gyen azonos mindkét színházban, azonos pul-
tokkal és azonos rádiós pulttal.

a Burgtheater szervezetéhez tartozó szín-
házban a felsőgépészet vezérlésének alábbi 
elemeit újították fel vagy cserélték le:

 syB3.0 új vezérlőszoftver
 Kezelőpultok
 Központi számítógép
 állapotfigyelő számítógép

ehhez a kezelőfelületet a legmodernebb 
technikára kellett cserélni és a meglévő vezér-
léshez illeszteni. a felsőgépészet berendezé-
seinek kezelése így az alábbi kezelőpultokon 
keresztül történik:
 Központi vezérlőpult
 mellékvezérlőpultok (több helyen telepített 

dugaszolóaljzatokon keresztül csatlakoztat-
hatók)

a felsőgépészet, valamint a zenekari süllyedő-
pódium minden hajtása egységes vezérlő-
pultrendszert kapott. ez az alábbiakból áll:

 1 fix sciv vezérlőpult központi kezelőpultként
 2 lengőkábellel beköthető, kocsira szerelt 

sciv mellékkezelőpult, mely a színpadon, ill. 
a munkakarzatokon gördíthető 

 1 sciv mozgatható vezérlőpult a zsinórpad-
láson

 1 kábellel csatlakoztatott cp mellékkezelő-
pult az előfüggöny és előszínpadi húzók ke-
zeléséhez

 1 cpW rádiós pult
 8 csatlakozókiállás a kezelőpulthoz és a mel-

lékkezelőpultokhoz

A SYB3.0 rendszer
a felhasznált syB3.0 rendszer különlegessége, 
hogy a berendezés teljes állapotára vonatkozó 
információkat nemcsak az állapotfigyelő szá-
mítógépen, hanem minden kezelőpulton folya-
matosan elérhetővé teszi. így a kezelő akár egy 
eldugott kezelési helyről is folyamatosan megte-
kintheti a teljes gépezet üzemi állapotát. minden 

irányítópultról kezelni 
lehet a rendszerbe in-
tegrált felső- és alsó- 
 gépészeti hajtás egy-
sé geket, akár egye di, 
akár csoportba vá-
lasztott mozgás ese-
tén is. a  beépített 
szinkronszabályozás 
vegyes csoportokhoz 
(pl. süllyedők és hú-
zók) tartozó hajtások 
folyamatos felügye-
letével lehetővé teszi 
a biztonságos üze-
meltetést bonyolult 
színpadképi megoldá-
soknál is. minden pult 
lehetőséget nyújt kézi 
mozgatásra, vagy vál-
tozások programozá-
sára. az összes pult és 
a központi számítógép 
egymástól függetlenül 

működik, így míg az egyik helyen paraméterek 
bevitelére van lehetőség, addig egy másikon 
mozgatásokat lehet végrehajtani.

a központi számítógép lehetővé teszi a prog-
ramozást, szimulációt és archiválást egy szín-
padi mozgástól akár az egész előadás összes 
változásáig. az állapotfigyelő számítógép a 
teljes berendezés üzemi állapotát mutatja, a hi-
bajelentések, kezelési paraméterek és működé-
si adatok regisztrálására és kezelésére szolgál. 
a távoli adatátvitel segítségével a rexroth cég 
specialistájának lehetősége nyílik gyors távoli 
diagnózis felállítására is.

a színpadgépészet teljes körű felújítását 
követően elmondhatjuk, hogy a Burgtheater 
mindkét színpada a legmodernebb technikájú 
vezérlőrendszerrel rendelkezik.

DIPL.-ING. GüNTHER KONECNY 

  A felsőgépezet hidromotoros gépegységei a zsinór-
padláson

  Az egységesen használt SYB SCIV vezérlőpult
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