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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

1 Tanári felügyelet nélkül a laboratóriumba a tanulók nem léphetnek be, 

nem tartózkodhat annak területén! 

2 A laboratóriumba csak az ottani munkához szükséges eszközöket viheti 
be! 

3 A kísérleteket csak megfelelő védőruházatban végezheti! Laboratóriumi 
köpenyt mindig viselni kell! Védőkesztyű és védőszemüveg használata a 
kísérletek leírásánál, vagy tanári utasításra történik. 

4 A kísérletetek, vizsgálatokat csak tanári engedéllyel szabad megkezdeni! A 

kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem. 

5 Kísérletezés előtt figyelmesen olvassa el a kísérlet leírását! A megadott 
vegyszermennyiséget a leírt módon használja! 

6 A vegyszert megkóstolni szigorúan tilos! 

7 Vegyszerhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

8 Ha vegyszert meg kell szagolni, soha ne hajoljon a vegyszeres edény szája 
fölé, hanem kézzel legyezze a gázt maga felé! 

9 A kémcsőbe tett anyagot óvatosan, a kémcső mozgatása közben 
melegítse! A kémcső nyílását soha ne fordítsa saját maga vagy társa felé! 

10 Kísérletezés közben ne nyúljon arcához, szeméhez! A munka elvégzése 
után mindig mosson kezet! 

11 Ha bőrre sav vagy egyéb maró hatású folyadék kerül, előbb száraz ruhával 

törölje le, majd bő vízzel mossa le!  

12 Ha bármilyen baleset történik, azonnal szóljon a gyakorlatot vezető 
tanárnak! 

13 A következő veszélyjeleket lehet látni a vegyszerek címkéjén. 
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Veszélyt jelző piktogramok: 

 

Jel Jelentés 

 

Vigyázz! Forró felület! 

 

Vigyázz! 

Alacsony hőmérséklet! 

 

Vigyázz! Tűzveszély! 

 

Vigyázz! Mérgező anyag! 

 

Vigyázz! Radioaktív sugárzás! 

 

Vigyázz! Áramütés veszélye! 

 

Vigyázz! Lézersugár! 
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BEVEZETÉS 

Általános célmeghatározás 

A fizikatanítás során alapvetően a mindennapi tapasztalatainkból indulunk ki. A 
mindenütt megvalósítható tanári bemutató kísérletek mellett az egyéni 
kísérletezés alapvető fontosságú.  

A kísérletezés nem feltétlenül valamilyen bonyolult, eszközigényes dolgot 
jelent. A hétköznapi környezetünkben fellelhető egyszerű anyagok és eszközök 

segítségével számos olyan kísérletet állíthatunk össze, amelyeket akár egyedül, 
otthon is elvégezhetnek diákjaink. Feladatként egyszerű méréseket is 
kitűzhetünk. Egyes tanult jelenségek, fizikai elvek megnyilvánulásait 
kereshetjük háztartásunkban, lakókörnyezetünkben, célunk lehet egyes 
jelenségek értelmezése. Míg az általános iskolában a jelenségértelmezés során 
felismerjük, hogy a dolgok magyarázhatóak, megérthetők, értelmezhetők – 

tehát a magyarázhatóságon van a hangsúly, az értelmezés folyamatának 
mikéntjével ismerkedünk s nem elsődlegesen a tartalmával –, addig a 
középiskolában már a tartalmak is kiemelt fontosságot nyernek. A 
laboratóriumi munka során megismerkedünk a természet tervszerű 
megfigyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények 
számszerű megjelenítésével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések 
matematikai alakú megfogalmazásával.  

 

Témakörök általános ismertetése 

A munkafüzetben található kísérletek a Mechanikai rezgések, hullámok 

témakörhöz tartoznak. Ebben a munkafüzetben a mechanikai rezgések 

jellemzőit és a mechanikai hullámok tulajdonságait vizsgáljuk kísérleteinkkel. 
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MECHANIKAI REZGÉSEK, HULLÁMOK 

A témakör fő céljai: 

- a mechanikai rezgések tárgyalásával az elektromágneses rezgések 
megértését készítjük elő,  

- a mechanikai hullámok tárgyalásával az elektromágneses hullámok 
megértését alapozzuk meg  

A témakör kísérletei: 

Harmonikus rezgőmozgás dinamikai és energetikai vizsgálata (1-5. kísérletek) 

Vonalmenti hullámok terjedési tulajdonságainak vizsgálata (6. kísérletek) 

Felületi hullámok terjedési tulajdonságainak vizsgálata (7-8. kísérletek) 

A hang hullámtulajdonságainak vizsgálata (10., 12., kísérletek) 

Hangforrások (9., 11. kísérletek) 
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F11.01 – RUGÓRA FÜGGESZTETT TEST REZGÉSÉNEK VIZSGÁLATA I. 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állvány  

 Mutató 

szintkülönbségméréshez 

 Csavarrugó 

 Súlyok (25 g, 50 g, 100 g) 

 Vonalzó 

 Stopper 

 
Az ábrán a kísérleti elrendezés látható 

3bscientific.hu 

 
A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a rugóra akasztott test rezgésideje függ a rugóra akasztott test 

tömegétől (T ~ m ). 

A kísérleti összeállítást az ábra mutatja. 

Az állványhoz rögzített rugóra különböző ismert tömegű súlyokat akasztunk. A 
rugó azonos mértékű megnyújtásával elindítjuk a rezgést minden súly esetén, 

és mérjük a rezgésidőket. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti eszközt: 

a) Rögzítse az állványt az asztalhoz! 

b) Rögzítse az állvány vízszintes rúdjához a rugót úgy, hogy szabadon lógjon!  
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2) Végezze el az alábbi kísérletet: 

a) Akassza a 25 g tömegű testet a rugóra! Jelölje meg a mutatóval a test 

egyensúlyi helyzetét!  

b) A test tömegének értékét kg-ba váltva írja a táblázatba (m)! Számítsa ki 

m  értékét, és írja a táblázatba! 

c) Húzza lefelé a súlyt! Mérje meg a kitérést (x) és jegyezze fel, majd engedje 
el a súlyt! 

x= ...........................................................................................................  

d) Mérje meg a kialakuló rezgés rezgésidejét (T): az időmérés hibájának 
csökkentésére 10 rezgés idejének (10T) méréséből számoljon! Az eredményt 

írja be a táblázatba! 

 

3) a) Ismételje meg a mérést és a számolásokat 50 g, 75 g, 100 g, 125 g és 

150 g össztömegű testeket akasztva a rugóra! Minden esetben a kitérítés első 

mérésnél lemért értékével (x) indítsa a rezgést!  

b) Mit tapasztal, változik-e, és ha igen hogyan a rezgésidő a rugóra akasztott 
test tömegének változtatásával? 

 ...............................................................................................................  

4) a) Ábrázolja a periódusidőt a tömeg négyzetgyökének függvényében és 
illesszen a mérési pontokra egy egyenest!  

 

Mért értékek 25 g 50 g 75 g 100 g 125 g 150 g 

 
m (kg) 

      

 
1
2m kg  

      

 
10T (s) 

      

 
T (s) 
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b) Milyen összefüggés van a rugó rezgésideje és a ráakasztott test tömege 

között? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F11.02 – RUGÓRA FÜGGESZTETT TEST REZGÉSÉNEK VIZSGÁLATA II. 

Tervezett időtartam: 25 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állvány  

 Mutató 

 3 db különböző, ismert 
rugóállandójú csavarrugó 

 Súly 50 g 

 Vonalzó 

 Stopper 

 

Az ábra a kísérleti elrendezést mutatja 

3bscientific.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a rugóra akasztott test rezgésideje függ a rezgés amplitúdójától és a 
rugóállandótól. 

A kísérleti összeállítást az ábra mutatja. 

A feladat során azt vizsgáljuk, hogy a rugóra akasztott test rezgésideje függ-e 
a rezgés amplitúdójától és a rugóállandótól. 

Az első kísérletben az állványhoz rögzített rugóra ismert tömegű súlyt 
akasztunk, majd a rugó különböző mértékű megnyújtásával indítunk 
rezgéseket, és mérjük a rezgésidőket. A kapott eredmények alapján vizsgáljuk 
a rezgésidőnek a rezgés amplitúdójától való függését. 

A második kísérletben különböző rugóállandójú rugókra ugyanazt a tömeget 

akasztva mérjük a rezgésidőket. A kapott eredmények alapján vizsgáljuk, hogy 
a rezgésidő függ-e a rugóállandótól. 

 
KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti eszközt: 

a) Rögzítse az állványt az asztalhoz! 

b) Rögzítse az állvány vízszintes rúdjához a rugót úgy, hogy szabadon lógjon!  
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2) Végezze el az alábbi kísérletet: 

a) Akassza az 50 g tömegű testet a rugóra! Jelölje meg a mutatóval a test 

egyensúlyi helyzetét!  

b) Húzza kicsit lefelé a súlyt! Mérje meg, hogy mennyivel térítette ki a súlyt 

az egyensúlyi helyzetéből (ez lesz a rezgés amplitúdója, A) és jegyezze fel a 
táblázatba, majd a súly elengedésével indítsa el a rezgést! 

c) Mérje meg a kialakuló rezgés rezgésidejét (T)!  

Az időmérés hibájának csökkentésére mérje meg 10 teljes rezgés idejét (10T), 
és abból számoljon rezgésidőt! Az eredményeket írja be a táblázatba! 

 
d) Ismételje meg a mérést még három, egyre nagyobb amplitúdó esetén. A 

kapott értékeket írja a táblázatba! 

e) Mit tapasztal, változik-e (és ha igen, hogyan) a rezgésidő az amplitúdó 
növelésével? 

 ...............................................................................................................  

3) Végezze el az alábbi kísérletet: 

a) Írja be a táblázatba az állványon lévő rugó rugóállandóját (D)!  

b) Akassza az 50 g tömegű testet az állványon lévő rugóra! Húzza kicsit lefelé 

a súlyt, majd a súly elengedésével indítsa el a rezgést! 

c) Mérje meg a kialakuló rezgés rezgésidejét (T)!  

Az időmérés hibájának csökkentésére mérje meg 10 teljes rezgés idejét (10T), 
és abból számoljon rezgésidőt! Az eredményeket írja be a táblázatba! 

Mért értékek 1. mérés 1. mérés 1. mérés 

 
D(N/m) 

   

 

10T (s) 

   

 
T (s) 

   

d) Ismételje meg a mérést a másik két rugóval is! A kapott értékeket írja a 

táblázatba 

e) Mit tapasztal, változik-e (és ha igen, hogyan) a rezgésidő a rugóállandót 
változtatva? 

 ...............................................................................................................  

Mért értékek 1. mérés 2. mérés 3. mérés 4. mérés 

 
A (cm) 

    

 

10T (s) 

    

 
T (s) 
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F11.03 – HARMONIKUS REZGŐMOZGÁS KITÉRÉS-IDŐ GRAFIKONJA 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Lemezjátszó, korongjára erősített 
nehezékkel 

 Állítható magasságú pontszerű 
fényforrás 

 Ernyő 

 Állvány  

 Mutató állványon 

 Csavarrugó 

 Súly 50 g 

 Vonalzó 

 Stopper 

 Zsinórral állványra 
felfüggeszthető, alján kis lyukkal 
ellátott műanyag edény 

 Színezett víz mérőhengerben 

 Papírlap 

 

 

Lemezjátszó, korongjára erősített 

nehezékkel 

fizkapu.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: az egyenletes körmozgás vetülete 
harmonikus rezgőmozgás. 

Kísérleteinkben a harmonikus rezgőmozgást végző 
test kitérését vizsgáljuk.  

Az első kísérletben megnézzük, hogy a körmozgás 

vetülete rezgőmozgás. Ez alapján belátható, hogy 
a rezgőmozgás kitérése az idő szinuszos 
függvénye, mivel az egyenletes körmozgást végző 

test pillanatnyi helyzetének vízszintes irányú 
komponense a harmonikus rezgőmozgás 
kitérésével egyezik meg (ld. a rajzot): 

y = r ∙ sinα        

 

 

       tudasbazis.sulinet.hu 
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Rezgőmozgás esetén:  

r = A·y = A∙sinα  α = ω∙t     

Így a vetület mozgásegyenlete: y = A∙sin ω∙t 

A matematikai inga vagy más néven fonálinga egy hosszú fonálból és egy 
pontszerű testből áll. Ha a fonalat felfüggesztjük, és a pontszerű testet 
kitérítjük, akkor a test két szélső helyzet között periodikus mozgást végez. Ez a 
mozgás kis kitérés esetén harmonikus rezgőmozgásként írható le. 
Második kísérletünkben kis szögben kitérített fonálingán lengő test kitérés-idő 
grafikonja rajzolódik ki. 

Végül egy rugóra akasztott test rezgésének kitérés-idő grafikonját ábrázoljuk. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) a) Mérje meg a nehezéknek a lemezjátszó korong középpontjától való 
távolságát (r=A)! 

r=A= .......................................................................................................  

b) Jegyezze fel a lemezjátszó fordulatszámát (n), és számítsa ki a nehezék 
szögsebességét (ω)! 

n= ...........................................................................................................  

ω = .........................................................................................................  

c) Kapcsolja be a lemezjátszót, és figyelje meg a korongra rögzített nehezék 

mozgását! 

Milyen mozgást végez a nehezék? 

 ...............................................................................................................  

d) Kapcsolja be a fényforrást, és figyelje 
meg a korongra rögzített nehezék 
árnyékának mozgását az ernyőn! (A 
kísérleti elrendezést az ábra mutatja.) 

Milyen mozgást végez a nehezék árnyéka? 

 ...............................................................................................................  

Az ábra a kísérleti elrendezést mutatja 

 ...............................................................................................................  

e) A körmozgás sugara (r=A) és a 
szögsebesség (ω) ismeretében írja fel a 

vetület mozgásegyenletét!                                    tudasbazis.sulinet.hu 
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2) a) Állítsa össze a kísérleti eszközt: 

Rögzítse az állványt az asztalhoz! Rögzítse az állvány vízszintes rúdjához a 

fonálra felfüggesztett műanyag dobozt! Helyezze a doboz alá a papírlapot úgy, 
hogy a lap bal szélének közepe legyen a doboz alatt! 

b) Fogja be a doboz alján a lyukat, töltse fel a dobozt színezett vízzel! Térítse 
ki a papír bal szélével párhuzamosan kb. 4-5 cm-re az ingát, majd engedje el! 
Eközben csoporttársa az inga lengésére merőleges irányban egyenletesen 
húzza a papírlapot! Így megkapja a doboz mozgásának kitérés-idő grafikonját.  

Milyen függvény görbéje látható a grafikonon? 

 ...............................................................................................................  

c) Rajzoljon a papírlapra egy koordináta-rendszert, melynek vízszintes tengelye 
megközelítőleg a lengő test egyensúlyi helyzetein megy át! (lásd a rajzot) 

 

d) Jelölje az így kapott kitérés-idő grafikonon a két szélső helyzetet, és a 

periódusidőt! 

3) a) Állítsa össze a kísérleti eszközt: 

Vegye le az állványról a fonálingát! Rögzítse az állvány vízszintes rúdjához a 
rugót úgy, hogy szabadon lógjon! Készítse elő a mutatót állványon! 

b) Akassza az 50 g tömegű testet a rugóra! Jelölje meg. a mutatóval a test 
egyensúlyi helyzetét!  

c) Húzza lefelé a súlyt! Mérje meg a maximális kitérést (A) és jegyezze fel, 
majd engedje el a súlyt! 

A= ...........................................................................................................  

d) Mérje meg a kialakuló rezgés rezgésidejét (T): Az időmérés hibájának 
csökkentésére 10 rezgés idejének méréséből számoljon!  

10·T= ......................................................................................................  

T= ...........................................................................................................  
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e) Rajzolja meg a rezgő test kitérés-idő grafikonját! 
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F11.04 – RUGÓRA AKASZTOTT TEST REZGÉSÉNEK ENERGETIKAI VIZSGÁLATA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Ismert rugóállandójú csavarrugó: 
D=………………. 

 Légpárnás sín mérőszalaggal 

 Légfúvó 

 Csúszósaru (lovas) zászlóval 

 Fénykapu elektronikus időmérővel 

 Mérleg 

 

Az ábra a kísérleti elrendezést mutatja 

martinas.web.elte.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: mivel (ideális esetben) a rezgő test rezgése során csak konzervatív 

erők hatnak, rugóra akasztott test rezgése esetén érvényben van a mechanikai 
energia megmaradásának tétele. 

A rezgő rendszer mechanikai energiáinak összegét legegyszerűbben a 
vízszintes irányú rezgésnél határozhatjuk meg. Ilyen rezgés közben ugyanis a 

helyzeti energia nem változik, ezért célszerű a helyzeti energia nullszintjét a 
rezgés síkjába helyezni. 

Ellenőrizzük kísérletileg a mechanikai energia-megmaradás tételének 
teljesülését, meghatározva a vízszintesen rezgő rendszer mechanikai 
energiáinak összegét a szélső, az egyensúlyi, és egy köztes helyzetben! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) a) Mérje meg a lovas tömegét (m), majd erősítse a lovast a csavarrugóhoz! 

m= ..........................................................................................................  

b) Kapcsolja be a légbefújót, és várja meg, míg a rugóhoz rögzített lovas 
felveszi egyensúlyi helyzetét! (A kísérleti elrendezést a fenti ábra mutatja). 
Jelölje meg a lovas egyensúlyi helyzetét! 

c) Mérje meg a rúgó hosszát egyensúlyi helyzetben(l0)! 

l0= ...........................................................................................................  
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d) A lovas kitérítésével indítsa el a rezgést! Olvassa le a kitérítés mértékét 
(azaz a rezgés amplitúdóját: A)! 

A= ...........................................................................................................  

e) Mérje meg a lovas pillanatnyi sebességét az egyensúlyi helyzetben (v)! 

v= ...........................................................................................................  

2) Vizsgálja a rezgő rendszer mechanikai energiáinak összegét szélső 
helyzetekben: 

a) Hogyan „mozog” a rezgő test a szélső helyzetekben? Mennyi ott a mozgási 
energiája?  

 ...............................................................................................................  

b) Számítsa ki a rugalmas energiát a szélső helyzetekben: 

Ebben a helyzetben a rugó megnyúlása (vagy összenyomódása), Δl 
megegyezik az amplitúdóval:   

Δl=A= ......................................................................................................  

Számítsa ki a rugalmas energiát ebben a helyzetben! 

 

Er= ..........................................................................................................  

c) Határozza meg az mechanikai energiát/energiák összegét a szélső 
helyzetben! 

 

Esz= .........................................................................................................  

3) Vizsgálja a rezgő rendszer mechanikai energiáinak összegét az egyensúlyi 
helyzetben: 

a) Mekkora a rugó megnyúlása az egyensúlyi helyzetben? Mennyi itt a 

rugalmas energia? 

 ...............................................................................................................  

b)Számítsa ki a lovas mozgási energiáját ebben a helyzetben: 

 

Em= .........................................................................................................  

c) Határozza meg az mechanikai energiát/energiák összegét a szélső 
helyzetben! 

 

Ee= ..........................................................................................................  
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4) Vizsgálja a rezgő rendszer mechanikai energiáinak összegét egy tetszőleges 
(az előzőektől eltérő) helyzetben: 

a) Jelölje meg a lovas vizsgálni kívánt helyzetét! 

Mennyi ebben a helyzetben a lovas kitérése (xp)? 

xp= ..........................................................................................................  

b) Állítsa be a fénykaput úgy, hogy a megjelölt helyzetben mérni tudja a lovas 
pillanatnyi sebességét! 

Indítson el egy, az előzővel azonos amplitúdójú rezgést, és mérje az adott 
pontban a lovas pillanatnyi sebességét (vp)! 

vp= ..........................................................................................................  

c) Számítsa ki a lovas mozgási energiáját ebben a helyzetben: 

 

Emp= ........................................................................................................  

d) Számítsa ki a rugalmas energiát ebben a helyzetben! 

 

Erp= .........................................................................................................  

e) Határozza meg az mechanikai energiát/energiák összegét a szélső 
helyzetben! 

 

Ep= ..........................................................................................................  

5) Hasonlítsa össze a különböző helyzetekben számolt összenergiákat! Mit 
tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F11.05 – REZGÉSFAJTÁK 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Állvány  

 2 db rugó 

 Súlyok: 2 db 50 g-os, 100 
g-os 

 Vízzel telt mérőpohár 

talppal 

 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: rugóra akasztott test rezgése esetén érvényben van a mechanikai 

energia megmaradásának tétele. 

Kísérleteinkben eddig a csillapítatlan szabadrezgést vizsgáltuk.  

Ebben a kísérletben a csillapított rezgés jellemzőit, a csatolt rezgés, a 
kényszerrezgés és a rezonancia jelenségét figyeljük meg. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Csillapítatlan és csillapított rezgés:  

a) Rögzítse az állványt az asztalhoz! Akassza az egyik rugóra 
a 100 g-os súlyt, és rögzítse az állvány vízszintes rúdjához a 
rugót úgy, hogy szabadon lógjon!  

b) A vízszintes tartórúd magasságát úgy állítsa be, hogy a 
rezgő test alsó szélső helyzete 1-2 cm-re legyen az asztaltól! 
(A kísérleti elrendezést az ábra mutatja) 

c) Húzza a rugóra akasztott súlyt az asztallap felé, és attól 1-
2 cm-re engedje el! Figyelje meg a kialakult rezgést! 

http://www.3bscientific.hu 

d) Állítsa meg a rezgést! Merítse a rugóra akasztott testet a mérőpohárba, és 
indítsa el a rezgést! Figyelje meg a kialakult rezgést! 

Mit tapasztalt? 

 ...............................................................................................................  
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Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) Csatolt rezgés 

a) Állítsa össze az ábrán látható elrendezést! 

b) Óvatosan húzza lefelé a felső súlyt, majd engedje el! Mi 
történik? 

 ...............................................................................................................  

c) Fogja meg kezével a felső súlyt, közben húzza lefelé az 
alsó súlyt! Engedje el előbb az alsó, majd a felső súlyt! Mi 
történik? 

 ...............................................................................................................  

d) Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) Szabad rezgés és kényszerrezgés 

a) Akassza az egyik rugóra a 100 g-os súlyt! Tartsa a kezében a 
rugó felső végét, indítsa el a rezgést, és figyelje meg a rezgés 
frekvenciáját! 

b) Állítsa meg a rezgést! A rugót tartó kezét mozgassa 

függőlegesen fel-le sokkal gyorsabban vagy lassabban, mint az 
előző rezgés frekvenciája! Figyelje meg közben a kialakuló rezgés 
frekvenciáját! 

c) Mit tapasztalt? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

d) Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

4) Rezonancia 

a) Akassza az egyik rugóra a 100 g-os súlyt! Tartsa a kezében a rugó felső 
végét! Indítsa el a rezgést, és figyelje meg a rezgés amplitúdóját! 
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b) A rugót tartó kezét mozgassa függőlegesen fel-le, a rugó rezgésével azonos 
frekvenciával! Mi történik a rezgés amplitúdójával! 

 ...............................................................................................................  

c) Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F11.06 – HULLÁMOK GUMIKÖTÉLEN ÉS LÉPEGETŐ RUGÓN 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Egy 20 mm átmérőjű, 1,5 m 
hosszú, csavarrugó (lépegető 

rugó) 

 3m hosszú gumikötél 

 Állvány 

 10 cm zsinór 
 

Lépegető rugó 

almus.hu 

 

Gumikötél 

ddbt.dataglobe.eu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a közeg végéhez érve a hullám visszaverődik. 

Ha egy kifeszített gumikötélre ráütünk, az így keletkezett zavar továbbterjed, a 
végén visszaverődik. Ugyanez a jelenség játszódik le a lépegető rugón, ha 
meglökjük az egyik végét. 

Kísérletünkben megfigyeljük először a tranzverzális hullámok kialakulását, és 
visszaverődését, a gumikötélen, majd a lépegető rugón a longitudinális 
hullámokat. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Kísérletek gumikötéllel 

a) A gumikötél egyik végét kösse a szilárdan álló állványhoz! A másik végénél 
megfogva és enyhén megfeszítve hozza vízszintes helyzetbe a kötelet! 
Tenyerét a kötélre merőlegesen tartva üssön rá a kötélre! 
Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

http://ddbt.dataglobe.eu/images/17017%20tomor%20gumikotel.jpg
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 ...............................................................................................................  

Mi történik a zavarral a kötél állványhoz rögzített végénél! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

b) A gumikötél egyik végét egy vékony fonal közbeiktatásával kösse a 
szilárdan álló állványhoz! A másik végénél megfogva és enyhén megfeszítve 
hozza vízszintes helyzetbe a kötelet! 
Tenyerét a kötélre merőlegesen tartva üssön rá a kötélre. 
Milyen különbséget tapasztal az előző kísérlethez képest? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

c) A kifeszített gumikötél végét periodikusan mozgatva keltsen folyamatosan 
hullámokat! 
 
Rajzolja le a kapott hullámképet! 
 

 
 
 
 
Mi történik, ha újával megérinti a kialakult állóhullám egyik csomópontját? 

 ...............................................................................................................  

Mi történik, ha újával megérinti a kialakult állóhullám egyik duzzadópontját? 

 ...............................................................................................................  

2) Kísérletek lépegető rugóval 
a) Húzza ki a csavarrugót a két keze között és lendítse meg az egyik végét 
hosszanti irányba. Figyelje meg a hullám haladását. 
Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

b) A kifeszített lépegető rugót végét periodikusan mozgatva hosszanti irányba 
keltsen folyamatosan hullámokat! 
 
Rajzolja le a kapott hullámképet! 
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Mi történik, ha újával megérinti a kialakult állóhullám egyik csomópontját? 

 ...............................................................................................................  

Mi történik, ha újával megérinti a kialakult állóhullám egyik duzzadópontját? 

 ...............................................................................................................  
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F11.07 – FELÜLETI HULLÁMOK HULLÁMKÁDBAN I 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 hullámkád a megfelelő 
kiegészítőkkel  

 víz 

 Kamera  

 számítógép 

 projektor- a kísérlet kivetítéséhez, 
vagy írásvetítő 

 

Hullámok hullámkádban 

mozaweb.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a keletkezett hullám hullámhossza függ a frekvenciától. 

A víz felületén terjedő hullámokkal szemléltetjük a hullámjelenségeket. 

Figyeljük meg a körhullámok és egyenes hullámok keletkezését és terjedését, 
majd egyenes hullámok visszaverődését és törését! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Körhullámok keltése 

a) Keltsen hullámokat a víz felszínének egy pontjában! Figyelje meg a 
keletkezett hullámok képét! Rajzolja be az ábrába a hullámfrontokat és a 
terjedési irányukat!  

 
b) Növelje a hullámforrás frekvenciáját! Hogyan változik a hullámfrontok 

közötti távolság (és a hullámhossz)? 

 ...............................................................................................................  
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2) Egyenes hullámok keltése 
A rezgőfejre erősítse fel az egyenes hullámkeltő tartozékot! 

a) Keltsen egyenes hullámokat a víz felszínén! Figyelje meg a keletkezett 

hullámok képét! Rajzolja be az ábrába a hullámfrontokat és a terjedési 
irányukat!  
 

 
b) Növelje a hullámforrás frekvenciáját! Hogyan változik a hullámfrontok 
közötti távolság (és a hullámhossz)? 

 ...............................................................................................................  

3) Hullámok visszaverődése 
 
Keltsen egyenes hullámokat, és helyezzen a terjedés irányába egy „tükröző 
felületet” (egyenes akadályt)! Figyelje meg a beeső és visszavert hullámokat 

különböző beesési szögek esetén!  
a) Rajzolja be az ábrába a visszavert hullám hullámfrontjait, a hullámok 
terjedési irányait, a beesési merőlegest, a beesés (α) és visszaverődés (β) 

szögét!  

 
 
b) Hasonlítsa össze a beesés és visszaverődés szögét különböző beesési 
szögek esetén! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

c) Figyelje meg különböző beesési szögek esetén, hogy változik-e, és hogyan a 
hullámhossz és a terjedési sebesség nagysága a visszaverődés következtében! 

 ...............................................................................................................  
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4) Hullámok törése I. 
Tegyen a hullámkád aljára egy, az egyenes hullámok hullámfrontjával 

párhuzamos üveglemezt úgy, hogy kb. a kád aljának felét borítsa el! A 

megváltozott vastagságú víz a hullám számára új közeget jelent. Keltsen 
egyenes hullámokat a vastag vízrétegben! 
 
Figyelje meg az új közegben, hogy változik-e, és hogyan a hullám terjedési 
iránya, terjedési sebessége és hullámhossza! Egészítse ki a mondatokat! 

A terjedés iránya ....................................................................................  

A terjedés sebessége ..............................................................................  

A hullámhossz  .......................................................................................  

5) Hullámok törése II. 

Tegyen a hullámkád aljára egy, az egyenes hullámok hullámfrontjával szöget 
bezáró üveglemezt úgy, hogy kb. a kád aljának felét borítsa el! Keltsen 
egyenes hullámokat a vastag vízrétegben! 
Figyelje meg az új közegben, hogy változik-e, és hogyan a hullám terjedési 

iránya! 
a) Rajzolja be az ábrába a megtört hullám hullámfrontjait, a hullámok terjedési 
irányait, a beesési merőlegest, a beesés (α) és a törés (β) szögét!  

 
 
b) Hasonlítsa össze a beesés és a törés szögét különböző beesési szögek 
esetén! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

c) Figyelje meg az új közegben, hogy változik-e a hullám terjedési sebessége 
és hullámhossza! Egészítse ki a mondatokat! 

A terjedés sebessége ..............................................................................  

A hullámhossz  .......................................................................................  
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F11.08 – FELÜLETI HULLÁMOK HULLÁMKÁDBAN II 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Hullámkád a megfelelő 
kiegészítőkkel víz 

 Kamera, számítógép, 
projektor- a kísérlet 
kivetítéséhez, vagy írásvetítő 

 Két keskeny nyílást 

tartalmazó lemez 

 Változtatható szélességű rés 
 

Hullámok elhajlása résen 

mozaweb.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: e terjedés útjába helyezett résen való áthaladáskor a hullám 
viselkedése függ a rés szélességétől. 

A víz felületén terjedő hullámokkal szemléltetjük a hullámjelenségeket. 

Figyeljük meg azonos fázisú körhullámok interferenciáját, és egyenes hullámok 
viselkedését különböző szélességű réseken való áthaladáskor! 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Hullámok interferenciája I  
Keltsen két azonos fázisban rezgő csúccsal két körhullámot! Ezek a hullámok 
azonos frekvenciájúak és azonos amplitúdójúak. 
Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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2) Hullámok elhajlása 
Keltsen egyenes hullámokat, és helyezzen a terjedés irányába a hullámfronttal 

párhuzamos, változtatható szélességű rést!  

a) Állítsa be a rés szélességét (d) úgy, hogy jóval nagyobb legyen, mint a 
hullám hullámhossza (λ)! 
Mit tapasztal az árnyéktérben? 

 ...............................................................................................................  

Rajzolja be az ábrába a hullámok hullámfrontját a résen való áthaladás után! 

 
 

b) Állítsa be a rés szélességét (d) úgy, hogy a hullám hullámhosszával (λ) 
összemérhető legyen! 
Mit tapasztal az árnyéktérben? 

 ...............................................................................................................  

Rajzolja be az ábrába a hullámok hullámfrontját a résen való áthaladás után! 

 
 
c) Állítsa be a rés szélességét (d) úgy, hogy a hullám hullámhosszánál (λ) 

kisebb legyen! 
Mit tapasztal az árnyéktérben? 

 ...............................................................................................................  
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Rajzolja be az ábrába a hullámok hullámfrontját a résen való áthaladás után! 

 
 
3) Hullámok interferenciája II 
Keltsen egyenes hullámokat, és helyezzen a terjedés irányába, arra 

merőlegesen két keskeny nyílást tartalmazó lemezt! 
Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F11.09 – HANGFORRÁS, MINT REZGŐ TEST 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Hangvilla, szárára erősített 
rajzceruzával 

 Rezonátordoboz 

 Papírlap 

 Fémlemez, egy ponton 

tartórúdhoz rögzítve 
(Chladni lemez) 

 Finomszemcsés homok 

 Hegedűvonó 

 Kamera, számítógép, 
projektor- a kísérlet 
kivetítéséhez 

 

Hangvilla rajzceruzával 

www.3bscientific.hu 

 

Chladni ábra lemezen 

kiserletek.versenyvizsga.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a hangforrás rezgő test. 

A látás után a hallás útján szerezzük a legtöbb információt a környezetünkből, 
hangok érzékelésével. A hang nem más, mint egy rugalmas közegben (pl. 

levegő) terjedő mechanikai rezgéshullám, így a hangforrás is – mint minden 
mechanikai hullámforrás – rezgő test. A hangforrások rezgése azonban 
gyakran nem látható. 

Kísérletünkben két hangforrás (hangvilla és Chladni lemez) rezgését tesszük 
láthatóvá: 

Hangvilla rezgését a rá erősített ceruza által kirajzolt hullámmal szemléltetjük, 
míg a lemez rezgéseit rá szórt finom por rajzolatával mutatjuk ki. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Hangvilla rezgése 

a) Hozza rezgésbe a hangvillát a fogak összenyomásával, és tegye egy 
rezonátordobozra, hogy felerősítse hangját! Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

b) Hozza rezgésbe a hangvillát és tartsa óvatosan a papírlap fölé, hogy a 
papíron a ceruza nyomot hagyhasson, de ne nyomja rá! Próbálja meg 
egyhelyben tartani a hangvillát! 

Egy segítőt kérjen meg, hogy mozgassa a papírlapot a ceruza alatt, amennyire 
csak lehetséges egyenletesen! A papír alatti felület ne legyen nagyon puha. 

c) Vizsgálja meg a ceruza által kirajzolt képet: 
Milyen alakot rajzolt ki a ceruza? 

 ...............................................................................................................  

Mit mondhat a hullámhosszról? 

 ...............................................................................................................  

Mit mondhat az amplitúdóról? 

 ...............................................................................................................  

Magyarázza a tapasztalatot! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) Chladni lemez rezgései 
a) Szórjon szét egy kevés finomszemcsés homokot a lemezen (kb. a lemez 
harmadára vékony rétegben). 
b) Egyik keze ujjaival egy vagy két helyen fogja le a lemez peremét, és egy 
gyantázott vonót addig húzzon a lemez egyik oldalának felezőpontjához 

nyomva (a lemez síkjára merőlegesen), amíg tartósan kialakul valamely 
kellemesen hangzó hang! Ezt a hangot tartós húzogatással hosszan fenn lehet 
tartani. Mit tapasztal, mi történik eközben a lemezen lévő homokkal? 

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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c) Hozzon létre további ábrákat, máshol (akár két újjal is) lefogva és 
megrezgetve a lemezeket! akár két ujjal is a lemezt, hogy másfajta alakzatokat 
is kapjon!  

Rajzoljon le néhány kialakult porábrát! 
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F11.10 – A HANGHULLÁM TULAJDONSÁGAI 

Tervezett időtartam: 20 perc 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Ébresztőóra 

 Vákuumharang 

 Vákuumszivattyú 

 2 papírpohár madzaggal 
összekötve  

 Magas falú üveghenger 

 A4-es méretű tálca 

 2 hangszóró 

 Függvénygenerátor 

 

Vákuumharang 

almus.hu 

 

Függvénygenerátor 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a hang mechanikai hullám.  

A gyakorlati életben szokás hangról, mint hullámról beszélni. Jogos ez a 
szóhasználat? Ennek járjunk most utána! 

Először vákuumharang segítségével és „pohártelefon” megnézzük kell-e közeg 

a hang terjedéséhez. 

Másodszor egy tálcával térítjük el a hangot. 

Harmadszor a két hangszórón ugyanabból a forrásból származó koherens 
hangot szólaltatunk meg és megfigyeljük a kialakult hangteret.  
 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) a) Állítsa be az ébresztőórát csörgésre, helyezzen fölé üvegburát, és 
fokozatosan szivattyúzza ki a búra alól a levegőt! 

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  
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Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

b) Lyukassza ki a két papírpohár talpát, és kösse össze a poharakat egy, a 

lyukakba fűzött madzaggal! Válasszon egy segítőt! Mindketten fogjanak meg a 
két pohár közül egyet-egyet, és álljanak úgy, hogy a poharakat összekötő 
madzag feszüljön! Beszéljen halkan az egyik pohárba, a párja pedig tegye 
füléhez a papírpoharat, majd cseréljenek! 

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

c) Mit bizonyít a hang terjedéséről ez a két kísérlet?  

 ...............................................................................................................  

2) a) Állítsa be az ébresztőórát csörgésre, és tegye a magas falú 
üveghengerbe! 
Mit tapasztal, ha az üveghenger fölé hajol? 

 ...............................................................................................................  

Mit tapasztal az üveghenger mellett? 

 ...............................................................................................................  

b) Tartsa henger szája fölé ferdén (kb. 45°-ban) a fémtálcát! 

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

3) a) Állítson két egyforma hangszórót egymástól 30-40 cm-re, és kapcsoljon 
rájuk ugyanarról a hanggenerátorról körülbelül 1000 Hz-es hangot!  

b) Menjen körbe a teremben és figyelje meg, hogy mit hall! 

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  
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Magyarázza meg a jelenséget! 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  
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F11.11 – HÚROK REZGÉSE 

Tervezett időtartam: 30 perc 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Rezonátordoboz rá 

feszített húrral 
(Monochord) 

 Papírból kivágott 
lovasok 

 

 

Monochord 

 

„Lovasok” 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a hang magassága függ a hangot keltő húr hosszától és 

feszességétől. 

A monochord egyhúros ógörög kísérleti eszköz a húrhosszúság és a 
hangmagasság viszonyinak meghatározására. 

A kísérletben használt eszköz egy hangszekrényből és a hangszekrényre 
erősített húrból áll. Az üreges hangszekrényre azért van szükség, mert a húr 
igen rossz hangsugárzó. A doboz konkrét szerepe az, hogy a húrtól átvett 
rezgéseket a levegőnek nagyobb felület mentén tudja átadni, növelve ezzel a 

hangerősséget. 

A húrban a megfeszítés hatására rugalmas erők lépnek fel, ezért 
megpendítéskor ún. harántrezgés jön létre, azaz transzverzális hullám 
keletkezik a húr mentén. 

Kísérletünkben a hangmagasság változását mutatjuk be a húrhosszúság és a 
feszítőerő függvényében, valamint megfigyeljük a kialakult állóhullámokat. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A hangmagasság függése a húr hosszától: 

a) Pendítse meg a húrt! Hallgassa meg a keletkezett hangot! 

b) Tegye az alátámasztást a húr közepéhez! Pendítse meg a húrt! Hallgassa 
meg a keletkezett hangot! 
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c) Tegye az alátámasztást a húr harmadoló pontjához! Pendítse meg a húrt! 
Hallgassa meg a keletkezett hangot! 

Mit tapasztal? Milyen összefüggés van a hangmagasság és a húr hossza között? 

 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

2) A hangmagasság függése a húr feszességétől: 

a) Pendítse meg a húrt! Hallgassa meg a keletkezett hangot! 

b) Feszítse meg jobban a húrt a hangolócsavarral! Pendítse meg a húrt! 
Hallgassa meg a keletkezett hangot! 

c) Lazítsa meg a húrt a hangolócsavarral! Pendítse meg a húrt! Hallgassa meg 
a keletkezett hangot! 

Mit tapasztal? Milyen összefüggés van a hangmagasság és a húr feszessége 
között? 

 ...............................................................................................................  

3) Felharmonikusok 

a) Pendítse meg a húrt! Hallgassa meg a keletkezett hangot! Egészítse ki a 

mondatot! 

A húr megpendítésekor azt tapasztaljuk, hogy egy adott frekvenciájú hang szól 

erősen. Ezt hívjuk  .....................................................................................  

b) Érintse meg a megpendített húr közepét!  

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

c) Érintse meg a megpendített húr harmadolópontját!  

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

4) Állóhullámok a húron 

a) Támassza fel a közepén a húrt az ékkel! A húr egyik felére egyenlő 
közökben helyezzen 2-3 papírlovast, és pendítse meg a húr másik felét!  

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  
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Rajzolja le a kialakult állóhullámokat! 

 

b) Helyezze az éket az l hosszúságú húr egyik harmadoló pontjába! Tegyen 
papírlovasokat a (2/3)l hosszúságú rész közepére, valamint a két negyedelő 
pontba, majd pendítse meg az (1/3)l hosszúságú szabad húrrészt! 

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  

Rajzolja le a kialakult állóhullámokat! 

 



 

40 
 

 

F11.12 – KUNDT FÉLE CSŐ 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Kundt - féle cső 

 Függvénygenerátor 

 Vonalzó 

 Hangszóró 

 Kamera, számítógép, 

projektor- a kísérlet 
kivetítéséhez 

 

Kundt - féle cső 

 

Függvénygenerátor 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a hang hullámhossza és frekvenciája között fordított arányosság 
van. 

A Kundt-féle cső egy vízszintesen elhelyezett 3–4 cm átmérőjű, 1–2 m hosszú 
üvegcső, melynek aljára szórjunk finom parafareszeléket. A cső egyik végét 
mozgatható dugattyúval, a másik végét egy fémpálca végére erősített 
koronggal zárjuk le. 

Ha a pálcát rezgésbe hozzuk (dörzsöléssel vagy hanggenerátorral), az a csőben 
sűrűsödéseket és ritkulásokat hoz létre. 

A dugattyú tologatásával beállítható a korong és a dugattyú között olyan 
távolság, hogy a pálca végétől induló és a másik dugattyúról visszaverődő 
sűrűsödések és ritkulások szembetalálkozva tartós állóhullámot hozzanak létre 
a bezárt levegőoszlopban. Az állóhullámok létrejöttét a parafareszelék által 
kialakított csomópontok és duzzadóhelyek jelzik. Megmérve ezek távolságát, az 
állóhullámokat létrehozó frekvencia ismeretében a hang terjedési sebessége 

kiszámolható. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Szorítson erősen egy benedvesített parafa dugót a fémpálca végéhez, és 

húzza végig a pálcán!  
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a) Mi történik a cső belsejében a parafadarabkákkal? 

 ...............................................................................................................  

b) Rajzolja le a jelenséget! 

 

puskas.hu 

2) Mérje meg a hang terjedési sebességét: 

c) Kapcsoljon a generátorral különböző frekvenciájú (f) rezgéseket a 
hangszóróra! A hangszórót irányítsa a cső fémpálca felőli végéhez! 

d) A frekvencia értékét és a frekvencia reciprokának értékét írja a táblázatba! 

e) A dugattyú tologatásával állítson be a korong és a dugattyú között olyan 
távolságot, hogy a pálca végétől induló és a másik dugattyúról visszaverődő 

sűrűsödések és ritkulások szembetalálkozva tartós állóhullámot hozzanak létre! 
Az állóhullámok létrejöttét a parafareszelék által kialakított csomópontok és 
duzzadóhelyek jelzik. 

f) Mérje le a kialakult állóhullám hullámhosszát (λ)! A kapott eredményt írja a 
táblázatba! 

g) Ismételje meg a mérést hat különböző frekvencia esetén! 

Mért 
adatok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

f (Hz)       

1/f (1/Hz)       

λ (m)       
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h) Ábrázolja a hullámhosszt a frekvencia reciprokának függvényében! 

 

i) Illesszen egyenest a kapott pontokra és olvassa le a meredekségét! A c=λ f 
összefüggést felhasználva adja meg a hang terjedési sebességét (c)! 

c= ...........................................................................................................  
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FOGALOMTÁR 

Állóhullám: Akkor keletkezhet, ha egymással szemben haladó azonos 
frekvenciájú és amplitúdójú hullámok találkoznak, s interferálnak. 

Amplitúdó: A nyugalmi helyzettől mért legnagyobb kitérés 

Csatolt rezgés: A csatolt rezgések jellemzője, hogy az energiaátadás a 
rezonáló két rendszer között kölcsönös, és mindaddig tart, amíg a befektetett 
energiát a veszteségek fel nem emésztik. 

Csillapított rezgés: Állandó frekvenciájú, csökkenő amplitúdójú rezgőmozgás. 

Csomópont: Olyan pontok az állóhullámban, amelyek nem is rezegnek, 
nyugalomban vannak. 

Duzzadóhely: Olyan pontok az állóhullámban, ahol az amplitúdó maximális. 

Egyenletes körmozgás: Ha egy test állandó nagyságú sebességgel halad a 
körpályán. 

Elhajlás: Minden olyan jelenség, amikor a fény terjedési iránya a 
geometriailag meghatározható iránytól jelentősen eltér. 

Fonálinga: A fonálinga egy vékony, súlytalan, l hosszúságú fonálra 
felfüggesztett pontszerű, m tömegű test, amely egyensúlyi helyzetéből 
kitérítve, a nehézségi erő hatására lengéseket végez. 

Hangmagasság: A hang magasságát a hanghullám frekvenciája adja meg. 
Minél nagyobb a frekvencia, annál magasabb a hang. 

Harmonikus rezgőmozgás: A rezgések legegyszerűbb fajtája. Az jellemzi, 

hogy a kitérés az időnek szinusz függvénye. 

Hullám: Haladó hullámról akkor beszélünk, ha egy közegben valamilyen zavar 
tovaterjed. 

Hullámfront: Azokat a vonalakat, illetve térbeli hullámoknál azokat a 
felületeket, amelyeken az azonos fázisban rezgő pontok elhelyezkednek, 
hullámfrontoknak nevezzük. 

Interferencia: A koherens hullámok szuperpozíciója során létrejövő jelenséget 

interferenciának nevezzük. Az interferencia következtében egy időben állandó 
hullámkép alakul ki az adott hullámtérben. 

Longitudinális hullám: Az olyan hullámot, amelyben a rezgések iránya és a 
hullám terjedési iránya egy egyenesbe esik, longitudinális hullámnak nevezzük. 
A longitudinális hullámokban sűrűsödések és ritkulások terjednek. 

Pontszerű test: A pontszerű test a valóságos testnek olyan modellje, 
amelyben a testet egyetlen (tömeggel rendelkező) pontnak tekintjük. 

Rezgés: Rezgésnek nevezünk általában minden olyan fizikai jelenséget, amely 
az időben szakaszosan (periodikusan) ismétlődik. 
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Visszaverődés: A visszaverődés vagy idegen szóval reflexió egy hullámtani 
jelenség, mely akkor fordul elő, ha a hullámok új közeg határához érkezve oly 

mértékben változtatják meg terjedési irányukat, hogy az eredeti közegben 

haladnak tovább. 
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