T 2548-06/1/2

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
54 213 02 0000 00 00
54 213 02 0100 51 01

Hangtechnikus
Hangmester

Hangtechnikus
Hangtechnikus

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

A válaszokat a kijelölt helyekre kell írni. Minden jegyzet használható.

Értékelés
Összesen: 120 pont
100% = 120 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 25%.

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!
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1.) a.) Hogyan nevezzük az ábrán látható görbéket?

(6 x 5 max. 30 pont)

b.) Mit mutatnak ezek a görbék a hallásunkkal kapcsolatban?
c.) Mit mutatnak ezek a görbék a hangosságérzetünkkel kapcsolatban?
d.) Hányféle ilyen görbesereget különböztetnek meg?
e.) Milyen vizsgálatok eredményeként születtek a görbék?
f.) Mi a gyakorlati haszna annak, amit a görbék mutatnak? (Pl. hangosításnál.)

Válaszok: a.)
b.)

c.)

d.)
e.)
f.)
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2.) a.) Mit jelent hangtechnikai vonatkozásban a „Show-file”?
b.) Milyen eszközzel, eszközökkel hozhatók létre a „Show-file”-ok?
c.) Nagy vonalakban milyen adatokat tartalmazhat egy „Show-file”?
d.) Kinek a feladata a hibátlan „Show-file”-ok meglétének ellenőrzése?
e.) Mi az a tervezet, ami tartalmazza a „Show-file”-okat?
f.) Milyen együttműködést kell szorgalmazni a „Show-file”-ok tartalmának
összeállításakor?
g.) Ki fogja össze az egész produkciót (azaz dönt a file-tartalom hatásairól)?
h.) A digitális technika legfontosabb előnyei közül melyiket valósítja meg a
„Show-file”-ok rendszere?

(8 x 10 max. 80 pont.)

Válaszok: a.)
b.)

c.)

d.)
e.)
f.)

g.)
h.)
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3.) Melyik a leghatékonyabb, ismert és gyakran alkalmazott módszere az irányított
mélyhangsugárzásnak, és milyen karakterisztikát eredményez? Rajzoljon le vázlatosan
egy hat elemből álló összeállítást, jelölje be a nullafokos irányt!
Válasz:
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(10 pont)

