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1. fejezet - Az RLC rezgőkör 
vizsgálata 

1. A laborfeladat céljai: 

1) Kényszerített mechanikai rezgések és az elektromos áramköri rezgések közti analógia megismerése. 

2) Váltakozó áramú körök feszültsége és áramerőssége frekvencia-függésének kimérése. 

3) Rezonancia-jelenség tanulmányozása, sávszélesség és jósági tényező meghatározása. 

4) Rezonanciát leíró egyenletek kísérleti igazolása. 

A mechanikában tanult három rezgéstípus (harmonikus-, csillapodó- és a kényszerített rezgés) és a hullámok 

számos fajtája nem csak külső mechanikai erő segítségével valósíthatóak meg, hanem elektromos és mágneses 

erők segítségével is létrehozhatók az elektromos hálózatokban. Míg mechanikai rezgéseknél valamilyen tárgy 

(pl. rúgóra akasztott test, megütött hangvilla) végez rezgéseket az egyensúlyi hely körül, addig elektromos 

mennyiségek (töltésmennyiség, áramerősség, feszültség) változása mutat oszcilláló (rezgő) viselkedést 

elektromos vezetékekben. Erre a legjobb példa a hálózati áram, amely időben úgy viselkedik, mint a harmonikus 

rezgőmozgást végző test kitérése. A harmonikus (szinuszos) kitérést és a váltóáramú áramerősséget az alábbi két 

képlet adja meg: 

és ,(1) 

ahol x az egyensúlyi helytől mért kitérés, A-rezgés amplitúdója,  (körfrekvencia), T -periódusidő, t -idő, α -

kezdőfázis, i -pillanatnyi áramerősség és I az áramerősség maximuma. Az elektromos és mechanikai 

mennyiségek közötti analógia megértéséhez először tekintsük át a három alapvető típusú mechanika rezgés 

alapegyenletét. A harmonikus rezgőmozgás dinamikai egyenlete 

, (2) 

ahol  a kitérés idő szerinti második differenciálhányadosát (deriváltat) jelöli, míg az  körfrekvencia a 

rúgóállandó (direkciós állandó) és a rezgő test tömegének hányadosával fejezhető ki: . A rezgő test 

mechanikai energiája (E), amely a helyzeti  és mozgási energiák  összege, bármely időpillanatban 

állandó, de az egyensúlyi helyen a mozgási energia legnagyobb értékével , míg a szélső helyzetekben a 

helyzeti energia maximumával azonos . Ha egy feltöltött kondenzátort (jele: C) egy ideális tekerccsel (jele: 

L és az ohmikus ellenállása nulla) összekötjük és rövidre zárjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a töltésmennyiség 

a kondenzátor két fegyverzete között oda-vissza oszcillál. Az oszcilláció jelenség miatt a kapcsolás általánosan 

elfogadott neve az LC rezgőkör. A jelenséget leíró Kirchoff-féle huroktörvény és a tekercsben indukálódó 

feszültséget megadó Faraday-féle indukciós törvény segítésével belátható, hogy 

, (3) 

ahol q a kondenzátor pillanatnyi töltésmennyisége,  a rezgőkör sajátkörfrekvenciája, L a tekercs önindukciós 

együtthatója és C a kondenzátor kapacitása. Nyilvánvaló módon a töltésmennyiség időbeli változását az (1) 

egyenlettel adhatjuk meg úgy, hogy  és Q a maximális töltésmennyiség. Energetikailag az elektromos  és 

mágneses  energiák összege mindig állandó, teljes feltöltöttségkor az energia elektromos, míg teljesen kisült 

állapotban mágneses energiaként jelenik meg. A rezgő test és a rezgő LC-kör összehasonlítása azt mutatja, hogy 

a kitérés szerepét a töltés, míg a tömeg, a direkciós állandó és a sebesség elektromos megfelelői az L, a 1/C és 

az i. Csillapodó rezgőmozgásoknál figyelembe vesszük a súrlódási erők hatását is egy a sebességben lineáris 

fékezőerő segítségével. Ekkor a rezgőmozgás egyenlete (2) az alábbi egyenlet szerint módosul 

, (4) 

ahol β a csillapítási tényező a súrlódási együttható (k) és a tömeg hányadosával arányos . Valós LC-kört 

szintén a (4) egyenlettel írhatjuk le, mert Joule-féle hővesztesége ( , R-ellenállás) a fémes vezetőknek mindig 

van. Így a k szerepét az R veszi át a (4) egyenletben. Figyelembe véve a tekercs és az összekötő kábelek 
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ohmikus ellenállását (R), az induktív (L) és kapacitív járulékok (C) mellett megjelenik az ohmikus tag is a (3) 

egyenletben 

, (5) 

ahol  mennyiség az egységi idő alatt áthaladt töltésmennyiség az áramkör tetszőleges keresztmetszetén 

(áramerősség) és . Az (5) egyenlet azt fejezi ki, hogy a Kirchhoff-féle huroktörvénynek megfelelően egy 

forrásnélküli zárt RLC hurokban az induktív-, ohmikus és kapacitív feszültségek összege nulla. Az ilyen 

forrásnélküli rezgőkört szabad RLC-körnek hívják. Az  jelölés használatával az is látszik, hogy a súrlódási 

együttható (k) és a tömeg szerepét az ellenállás illetve az önindukciós együttható játssza a szabad RLC-körben. 

Ez megfelel az elvárásainknak, mivel az ellenállás a fémes anyagoknak a töltések mozgását fékező hatását 

jellemző mennyisége. Nyilván R=0 Ω-nál (5) visszaadja (2) egyenletet, így gyenge csatolásnál (R≈0) a töltés 

szinuszos viselkedése megmarad. Az is érthető, hogy az ellenálláson keresztül a rezgőkör energiát veszít, azaz a 

rezgésnek időben csillapodnia kell. Ha  (ld. mechanika) (5) megoldása 

, (6) 

ahol . Látható, hogy ((6) csillapodó rezgést ad és visszaadja a  harmonikus megoldást R=0 Ω-nál (β=0). 

A rezgés csillapodását jellemző paraméter a logaritmikus dekrétum, amely a rezgés amplitúdójának  egy 

periódusidő alatt bekövetkező csökkenését méri: . Gyenge csillapításnál (R≈0) feltehetjük, hogy  és 

 összefüggést kapjuk. Mivel , a logaritmikus dekrétum csak a szabad rezgőkör R, L és C paraméterétől 

függ. Az egy periódusidő alatt elvesztett energia mértékét méri az ún. jósági tényező, amit  képlettel 

definiálunk. Induláskor (kondenzátor kisülése pillanatában) a teljes energia a kondenzátorban tárolódik, azaz 

. Egy periódus elteltével a kondenzátor energiája lesz, és így az energiaveszteség gyenge csillapításnál 

 alakban írható, azaz . Érdemes megjegyezni, hogy a logaritmikus dekrétum és a jósági tényező 

egymástól nem függetlenek, mivel  és így  alakban is írható. Jósági tényezőt kifejezhetjük a RLC szabad 

rezgőkör paramétereivel is gyenge csillapításnál ( ), ha használjuk a sajátkörfrekvenciára vonatkozó képletet (

): 

. (7) 

Eszerint az ideális LC rezgőkörnek végtelen a jósági tényezője, azaz örök időkig rezegne  

sajátkörfrekvenciával. Ez annak tudható be, hogy nincs ellenállása (R=0). A valóságban mindig van 

energiaveszteség (ohmikus és sugárzási) és a rezgés idővel elhal. A jósági tényező értéke a szokványos RLC-

körökben nagyságrendileg 0 és 100 közöttire tehető, de vannak sokkal jobb rendszerek is, mint pl. a rezgő 

hangvilla, kvarcóra és az atomórák, ahol  nagyságrendű is lehet. 

Az RLC-körben külső feszültségforrással folytonos (nem elhaló) rezgést is létrehozhatunk. Erre az 

egyenfeszültség nem alkalmas, mert a rezgés csillapodó jellegű marad, idővel elhal és csak a kondenzátor 

töltését állandósítjuk. Szinuszosan változó feszültséggel viszont a rezgés során fellépő energiaveszteséget 

pótolhatjuk és a rezgés amplitúdóját állandósíthatjuk. A kialakuló kényszerített rezgőmozgás dinamikai 

egyenletét úgy kapjuk meg, hogy az (5) egyenlet jobb oldalához hozzáadjuk a feszültségforrás járulékát a 

Kirchhoff-féle huroktörvény szerint: 

, (8) 

ahol  a feszültség amplitúdó és az önindukciós tényező hányadosa. (8) egyenlettel és annak megoldásával a 

mechanikai kényszerrezgéseknél foglalkoztunk. Így tudjuk, hogy a kezdeti (tranziens) állapot elhagyása után 

 (9) 

alakban írható. E megoldás nagyon hasonlít az ideális LC-kör harmonikus megoldásához, de a kondenzátoron 

lévő töltésmennyiség időbeli változását már nem a rezgőkör sajátfrekvenciája ( ), hanem külső forrás 

(jelgenerátor) frekvenciájának (f) megfelelően változik. Továbbá a kondenzátor töltöttsége δ fázisban késik a 

jelgenerátor fázisához képest. Belátható (ld. mechanika), hogy a maximális töltést és fáziskülönbséget az alábbi 

képletek adják meg: 

 és . (10) 

Felhasználva  és  összefüggéseket, némi átrendezéssel (10) átírható az elektromosságtanban általánosan 

használt alakra 
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 és , (11) 

Nyilvánvaló módon a (11)-ben szereplő  és  mennyiségeknek ellenállás dimenziójúaknak kell lenniük a 

gyökjel alatti összeadás és a dimenziómentessége miatt. Mivel az  ( ) mennyiség a tekercshez 

(kondenzátorhoz) köthető, ezért induktív (kapacitív) ellenállásnak nevezik. Hasonlóan a kényszerített 

mechanikai rezgésekhez, a töltésmennyiség maximuma is rezonanciajelenséget mutat az saját-

körfrekvenciánál, ugyanis a nevező ekkor lesz legkisebb, és Q felveszi a lehető legnagyobb értékét ( ), amit a 

 képlettel számolhatunk. Q értéke  határértékben  lesz, ami megfelel az elektrosztatikai kapacitásról 

tanultaknak. Nagy frekvenciáknál ( ) viszont . Tehát a Q értéke a frekvencia függvényében -ról indul, -

nál maximuma van  és nagy frekvenciáknál közelít a nullához. A jelenséget az impedancia (Z) segítségével is 

tanulmányozhatjuk, amit az alábbi képlet adja meg az RLC-körre: 

 (12) 

Szemléletesen (12)-t úgy kaphatjuk meg, hogy -t és -t ellentétes irányú vektornak tekintjük és az R pedig 

ezekre merőlegesen áll (1.ábra). Ekkor az impedancia a vektorok eredőjének felel meg. Továbbá bevezetve a 

mennyiséget és használva a  azonosságot, azt kapjuk, hogy 

, (13) 

amit az 1.ábra is mutat. 

 

1.ábra Impedancia szemléletes ábrázolása 

Az impedancia segítségével a maximális töltésmennyiség (11) tömören alakban írható. Z értéke divergál -

nál és -nél is, de -nál Z értéke a lehető legkisebb ( ), azaz a töltésmennyiség rezonanciája a legkisebb 

impedanciánál lép fel. 

Mivel a töltésmennyiség nehezen mérhető, viszont az áramerősség és a feszültség mérésére pontos műszerek 

(multiméter) állnak rendelkezésünkre, ezért a töltésre vonatkozó (9) egyenletből származtatjuk az áramot (i) és 

az RLC-kör elemeinek feszültségét (UR,UL és UC). A rezgőkör áramerősségét a töltésmennyiség idő szerinti első 

deriváltja adja, azaz 

, (14) 

ahol a maximális áramerősség. Fontos megjegyezni, hogy szinuszosan váltakozó feszültségforrás 

szinuszosan váltakozó áramot szolgáltat, de θ fázisban egymástól eltérnek egymástól. Ezt könnyen beláthatjuk, 

ha kihasználjuk az  azonosságot, mivel ezzel az áramot szinusz függvénnyé alakíthatjuk, azaz . 

További érdekesség, hogy az egyenárammál tanult Ohm-törvény (R=U/I) a váltakozó áramú RLC-körben is 

érvényes azzal a módosítással, hogy az ellenállás szerepét átveszi az impedancia, továbbá feszültség- és áram 

amplitúdók szerepelnek benne, azaz  (ld. 14 egyenletnek I-re vonatkozó képletét). A kapacitás definícióját 

alkalmazva ( ) a kapacitív feszültséget a 9 és  képlet segítségével meghatározhatjuk 

, 15 
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ahol . Az ellenálláson mért feszültséget (14) az Ohm-törvény segítségével adhatjuk meg 

, 16 

ahol  a feszültség amplitúdója. Végül a tekercs induktív feszültségét a Faraday-féle indukciós törvényből 

származtathatjuk (ld. Elektromosságtan) az alábbi összefüggés szerint 

, 17 

Digitális multiméterrel 14-17 mennyiségeknek az effektív értékét tudjuk mérni, ami megfelel az áram- és 

feszültség amplitúdók -szeresének (pl. ). Gyakorlat során kimérjük az  feszültség effektív értékének 

frekvenciafüggését állandó amplitúdójú jelgenerátor segítségével ( állandó) és meghatározzuk az áram-

körfrekvencia rezonanciagörbét a 16 összefüggés segítségével. Nyilvánvaló módon a rezonanciagörbe 

viselkedését az impedancia frekvenciafüggése határozza meg, mivel . Az impedancia (Z) viselkedését kis 

(nagy) frekvencián az XC (XL) határozza meg, mivel divergál  ( ) határesetben. Azonban esetben a Z-nek 

minimuma van és Z(min)=R. Következésképpen az áram kis és nagy frekvenciákon a nullához tart és 

maximumot ad -nek megfelelő körfrekvenciánál. Az feltétel  rezonancia-körfrekvenciát adja, ami 

megegyezik a szabadon rezgő LC-kör sajátkörfrekvenciájával. Ezt az összefüggést Thomson-formulának is 

hívják. A rezonancia-körfrekvencia mellett a jósági tényezőt (Qj) és a sávszélességet (Δω) használjuk a 

kényszerített rezgőkör jellemzésére. Mivel az egy periódus alatt elveszített energiát mindig pótoljuk a 

jelgenerátorral, ezért a jósági tényező a tárolt energia és az egy periódus alatt pótolt energia hányadosa, amit 

nyilvánvaló módon a kényszerített rezgésre is a 7 egyenlet adja meg. Könnyen meggyőződhetünk róla, hogy a 

jósági tényező egyszerűen meghatározható a kondenzátor rezonancia-körfrekvencián mért feszültségének  és a 

jelgenerátor feszültségének segítségével, mivel 15 szerint 

 18 

kifejezés 17 egyenletet adja vissza. Ugyanezt az eredményt szolgáltatja az  összefüggés is, de ezt a 

gyakorlatban mégsem használjuk, mivel a feszültségmérővel az  induktív feszültséget nem tudjuk mérni, mert 

a tekercs ohmikus feszültségét mindig hozzámérjük. A sávszélesség (Δω) annak a két körfrekvencia-érték 

különbsége, amely frekvenciáknál az áramerősség értéke a rezonanciaáram -szeresére csökken. Ezt egyszerűen 

az áram-körfrekvencia görbe segítségével határozhatjuk meg a 2. ábrán bemutatott módon: . Elméleti 

összefüggést is felállíthatunk az áramamplitúdóra (I) vonatkozó (14) képlet segítségével. Rezonancián , míg 

-nál az impedanciának egyenletet kell kielégítenie. A 12 egyenlet szerint ez csak úgy lehetséges, ha ω1

 egyenletet, míg ω2 egyenletet elégíti ki. Mind a két egyenlet másodfokú egy-egy pozitív és negatív 

megoldással. A két pozitív megoldás különbsége adja a sávszélességet ( ), amire azt kapjuk, hogy 

. (19) 

E mennyiség a rádiótechnikában különleges szereppel bír, mivel a rádióvevők rezgőkörével szemben támasztott 

alapkövetelmény, hogy a vivőfrekvenciára rápakolt hangfrekvenciás jel a sávszélességen belül maradjon. A 7, 

14, 18 és a 19 képletek azt mutatják, hogy az áramrezonancia annál élesebb, minél kisebb az ohmikus ellenállás. 

Az  határnál a rezonanciaáram és a jósági tényező a végtelenbe tartana, míg a sávszélesség a nullába. Ez a 

jelenség, amit rezonanciakatasztrófának hívnak, elektromos hálózatokban nem valósulhat meg, mivel az 

ellenállás mindig nagyobb, mint nulla. Végül érdekességként megjegyezzük, hogy a rezonancia-körfrekvencia 

és a sávszélesség hányadosa a jósági tényezőt adja: . 
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2.ábra I-ω rezonanciagörbe 

 

3.ábra RLC-kör kapcsolási rajza és a feszültségmérők bekötése: a)  és mérése, b)  és mérése. A földkábel 

kék, míg a melegkábel piros színű. 

2. Feladatok 

1. Állítsa össze az RLC-kört a kiadott panel segítségével! Mérje meg állandó Ug,eff = 5V ( ) 

generátorfeszültség mellett a soros rezgőkörben lévő ellenálláson a feszültséget (UR) a frekvencia (f) 

függvényében a 3.ábra szerint! Mérést az alábbi frekvenciáknál kell elvégezni: f=500 Hz, 700 Hz, 1500 Hz, 

2000 Hz, és 5000 Hz. 

2. A fenti mérési adatok segítségével becsülje meg, hogy mely frekvenciaérték van legközelebb a 

rezonanciafrekvenciához! Ezután a becsült frekvenciaérték körül folytonosan változtatva a frekvenciát, s 

határozza meg azt az értéket, amelynél az ellenálláson levő feszültség maximális lesz. Az így meghatározott 

frekvencia a rezonancia frekvencia (f0), míg a mért feszültséget rezonancia feszültségnek (UR,0) nevezzük. 

(Megjegyzés: A rezonanciaértéket 0-val indexeljük.) 

3. Határozza meg a tekercs induktivitását (L), a rezonanciaáramot (I0) és a tekercs ohmikus ellenállását (RL)! 

Felhasználandó összefüggések: Thompson-képlet ( ), Ohm-törvény (I0=UR,0/R) és az impedancia 

rezonancia-értéke ( ). 

4. Mérje meg rezonanciafrekvencián a tekercs-feszültséget (UL,0), a kondenzátor- feszültséget (UC,0) és a tekercs 

és kondenzátor együttes feszültségét (ULC,0) (Bekötés a 3.ábra szerint!) Ezután határozza meg a kör jósági 

tényezőjét a (18) egyenletből! 
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5. A rezonancia pont vizsgálata után határozza meg az UR-t jobbra és balra is 5-5 pontban a f0-100 Hz< f < 

f0+100 Hz tartományban. A pontokat úgy válassza meg, hogy a rezonanciagörbe alakját helyesen 

(alaktartóan) visszakapja! 

6. Számolja ki az áramerősséget és ábrázolja a frekvencia függvényében (I-f görbe)! Csak az f0-100 Hz< f < 

f0+100 Hz tartományban mért pontokhoz tartozó értékeket ábrázolja! 

7. Határozza meg az I-f görbe segítségével az RLC-kör sávszélességét (Δω=2π (f2-f1)) a 2.ábrának megfelelően! 

8. Számolja ki az RLC kör elméleti áram-frekvencia görbéjét és ábrázolja a kísérleti görbével együtt egy ábrán! 

Az elméleti görbe számolásánál az ellenállást az eredő ohmikus ellenállásnak (Re=R+RL) vegye, mivel a 

tekercsnek is van ohmikus ellenállása! A számoláshoz szükséges képlet: , ahol . 

9. Számítsa ki az elméleti sávszélességet és jósági tényezőt a (19) és (7) egyenletek segítségével. A képletekben 

az eredő ohmikus ellenállással számoljon! Mennyire egyeznek a mért és az elméleti értékek! 

10. Mi lehet az oka annak, hogy az elmélet és a kísérleti eredmények között nem tökéletes az egyezés? 

3. Források: 

1. Vonderviszt Ferenc, Németh Csaba és Szalai István: Fizika I. Mechanika (Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2003) 

2. Hevesi Imre: Elektromosságtan (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998) 

3. http://hu.wikipedia.org/ 
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2. fejezet - Napelemes mérés – 
jegyzet 

1. Radiometriai mennyiségek 

A napelemekkel vagy szolárcellákkal nem csak villamos energiát termelhetünk, hanem ügyesen összeállított 

mérésekkel fizikai összefüggések is jól vizsgálhatók velük. Ehhez azonban meg kell ismernünk néhány 

radiometriai mennyiséget. 

Térszög (solid angle ENG, Raumwinkel DEU) 

A háromdimenziós térben valamely P pontból kiinduló, zárt G görbe minden pontján átmenő félegyenesek által 

határolt tértartományt térszögnek nevezzük (lásd 1. ábra). Jele: ω, speciális esetekben, amikor a teljes térről 

vagy a féltérről beszélünk, általában Ω. A térszög dimenziója szteradián, fizikai jelöléssel sr: [ω] = sr. A síkszög 

radián egységével ellentétben a térszög szteradián mértékegységét mindig fel kell tüntetnünk a fizikai és 

műszaki kommunikációban! 

 

1.ábra: A térszög definíciójának szemléltetése 

Az 1.ábrán szereplő G görbét levetíthetjük egy megfelelően választott, r sugarú gömb felszínére (lásd 2.ábra). 

 

2.ábra: A térszög mértékének kifejezése 
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A gömbhéjon kialakuló vetület területét jelöljük A-val! A térszög mértéke ekkor , azaz a vetület területe 

osztva a gömb sugarának négyzetével. Egyszerűen meggondolható, hogy a térszög ilyen megadása valójában 

invariáns a választott gömb sugarának nagyságára. 

Példaként számoljuk ki a teljes tér térszögét! 

Az r sugarú gömb területe: . Így a teljes tér térszöge: . A féltér térszöge nyilván 2π sr. 

Adott pontból szemlélt kicsiny (infinitezimális), a ponttól r távolságra elhelyezkedő dA felületelemre a térszög: 

, amennyiben a felületelem merőleges a pontból a felületelem közepét összekötő szakaszra. 

Sugárzott energia (radiant energy ENG, Strahlungsenergie DEU) 

A valamely sugárzó által optikai sugárzás formájában kibocsátott energiát sugárzott energiának nevezzük. 

Optikai sugárzásnak megállapodás szerint az elektromágneses sugárzás 100 nm-től 1 mm hullámhossz-értékig 

terjedő tartományát nevezzük. Ez a tartomány felosztható UV-C, UV-B, UV-A, látható, IR-A, IR-B és IR-C 

tartományokra (UV = ultraibolya, IR = infravörös). A látható színképtartomány a 380 nm-től 780 nm-ig terjedő 

intervallum. A napelemeknél általában csak az UV-A (315 nm - 380 nm), az IR-A (780 nm - 1400nm) és 

hangsúlyozottan a látható színképtartománnyal kell számolnunk. 

A sugárzott energia jele általában Q, mértékegysége a joule: [Q] = J. 

Sugárzott teljesítmény (radiant power; radiant flux ENG, Strahlungsleistung DEU) 

A sugárzott teljesítmény a sugárzott energia idő szerinti deriváltja. Jele Φ. Definíciós egyenlete: . 

Mértékegysége: [Φ] = J/s = W. 

Besugárzás (irradiance ENG, Bestrahlungsstärke DEU) 

A besugárzás az egységnyi felületre eső sugárzott teljesítmény (lásd 3.ábra). Jele: E. Definíciós egyenlete: . 

Mértékegysége: [E] = W/m2. 

A középiskolában tanult napállandó pontosan ugyanilyen mennyiség; a Napból a Föld felszínére merőleges 

beesés mellett érkező átlagos teljesítmény 1361 W/m2. 

 

3.ábra: A besugárzás mennyiség definíciójának szemléltetése 

Sugárerősség (radiant intensity ENG, Strahlungsstärke DEU) 

Pontszerű sugárzó esetében a sugárerősség az egységnyi térszögbe kibocsátott sugárzott teljesítmény (lásd 

4.ábra). Jele: I. Definíciós egyenlete: . Mértékegysége: [I] = W/sr. 
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4.ábra: A sugárerősség mennyiség definíciójának szemléltetése 

2. Radiometriai törvények 

2.1. Radiometriai távolságtörvény 

A kedves hallgatók a fizikai tanulmányaik során több olyan törvénnyel is találkozhattak, melyeknél adott 

mennyiség (általában erő) fordítottan arányos a távolsággal. Ilyen volt a Coulomb-törvény és Newton 

gravitációs törvénye. 

Egészen hasonló törvény fogalmazható meg adott pontszerű sugárforrás sugárerősségére és az attól r távolságra 

mérhető besugárzásra. 

Az 1. fejezetből tudjuk, hogy pontszerű sugárzó esetén a sugárerősség: . Keressük ennek ismeretében az  

besugárzást. A térszögnél megismert, infinitezimálisan kicsiny felületre érvényes összefüggés szerint . 

Helyettesítsük be ez utóbbi kifejezést a sugárerősség definíciójába: . Ezek szerint . A besugárzás 

definíciója alapján , ami annyit jelent, hogy pontszerű, I sugárerősségű sugárforrástól r távolságban 

elhelyezkedő elemi felület besugárzása a távolság négyzetével fordítottan arányos. Ez a radiometriai 

távolságtörvény. 

Amennyiben a felületelem normálvektora α szöget zár be a beeső sugarakkal, úgy . 

2.2. A koszinusztörvény 

Az előző fejezet utolsó mondata burkoltan tartalmazza a koszinusztörvényt. Ez a törvény azt jelenti, hogy ha 

valamely felületre a párhuzamosan érkező sugarak nem merőlegesek, hanem a felület normálvektorával α szöget 

zárnak be, akkor a felület besugárzása cos(α)-szorosa a felületre merőlegesen érkező sugarak esetén létrejövő 

besugárzásnak (lásd 5.ábra). 

Megismételjük a besugárzásra érvényes összefüggést, csak más formában: , ahol E0 a merőlegesen érkező 

sugarak által okozott besugárzást jelöli. Ennek a törvénynek az ismerete azért fontos, mert a napelem által 

termelt fotoáram a besugárzással általában lineárisan arányos. 
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5.ábra: A koszinusztörvény szemléltetése 

Ha napelemeket kívánunk házunk tetejére telepíteni, akkor erre a törvényre nagyon is oda kell figyelnünk, 

ugyanis a napelemek rossz tájolása erősen leronthatja azok áramtermelő képességét! Célszerű a napelemeket 

úgy elhelyezni, hogy az éves Napjárásnak megfelelően lehetőleg optimális teljesítménnyel üzemelhessenek a 

fénysugarak beesése szerint. 

3. Napelemekről mérnökhallgatóknak 

Mivel a Fizika II. laborgyakorlat tárgyat felvevő mérnökhallgatók fizikai tanulmányai általában nem terjednek 

ki a szilárdtestfizikára, ebben a fejezetben a napelemeket kénytelenek vagyunk nagyjából feketedobozként 

kezelni. A napelemekről az érdeklődő hallgató sokkal többet megtudhat a Szilárdtestfizika és Alternatív 

energiaforrások kurzusokon ill. az [1] szakkönyvből. 

A napelemek félvezető eszközök. A pn-átmenetnél lévő zárórétegre érkező fotonok elektron–lyuk-párt 

szabadítanak föl, ami szabad töltéshordozók megjelenését eredményezi. Ezek a töltéshordozók elvezethetők, így 

áramot generálhatnak. 

Terhelés nélküli napelemen a töltéshordozók felhalmozódása létrehozza az ún. üresjárási feszültséget, ami jó 

közelítéssel logaritmikusan arányos a besugárzással. 

Rövidre zárt napelemen mérhetjük az ún. rövidzárási áramot, ami szinte tökéletesen lineárisan arányos a 

besugárzással. 

Ezt a két üzemmódot általában a radiometriai és fotometriai méréseknél használják, amikor a detektort 

fényelemnek nevezik, és a cél az optikai sugárzás mérése. 

Természetesen a villamosenergia-termelésre használt napelemre terhelést szoktak kötni, hiszen a cél elektromos 

eszközök, pl. fűtőegységek, akkumulátortöltők működtetése fényenergiával. A 6.ábrán kereskedelmi 

forgalomban kapható napelem-modulokat láthatunk. 

 

6.ábra: Kereskedelmi forgalomban kapható napelem-modulok 
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Fontos tudnunk, hogy a napelemhez mint bonyolult félvezető-eszközhöz helyettesítő kapcsolás alkotható; lásd 

7.ábra. Az I0 áram a besugárzás által létrehozott szabad töltéshordozókból keletkező fotoáramot jelöli. Az 

áramkörben található dióda az eszköz félvezető-jellegére utal. Az áramkör kondenzátora a pn-átmenet kapacitív 

tulajdonságát hivatott modellezni. Jelentősége kizárólag nagyfrekvenciás jelenségeknél van; sokkal inkább 

mérőeszközként használt fényelemeknél, mintsem áramtermelő napelemeknél. Az Rsh sönt-ellenállás és az Rs 

soros ellenállás fölfogható a napelemre jellemző belső ellenállások modellezéseként. 

Villamos terhelésnél számunkra az R ellenálláson mérhető UR (kapocs)feszültség és IR áramerősség a fontos. A 

laboratóriumi gyakorlat keretében ezeket a mennyiségeket vizsgáljuk. 

Azt is fontos tudnunk, hogy az áramkör ismeretlen paramétereinek (UR, IR) meghatározása nem egyszerű, 

mivel a diódára felírható feszültség–áram-függvény nem lineáris. Csakugyan, a számítások általában csak 

numerikus közelítésekkel, iteratív eljárásokkal végezhetők el. Ezek részletezésétől azonban most eltekintünk. 

 

7.ábra: A napelemek, fényelemek szokásos helyettesítő kapcsolása 

A napelemekre jellemző terhelési diagramot a 8.ábra mutatja. Amennyiben a teljesítményt ábrázoljuk, a 9.ábrát 

kapjuk. A 9.ábrát tanulmányozva rögtön észrevehetjük, hogy a napelem villamos teljesítményének jól 

megfigyelhető maximuma van. Érdemes tehát ezzel az értékkel tisztában lennünk, és a gyakorlati 

megvalósítások során olyan áramkört meghajtanunk napelemekkel, amelynek teljesítményfelvétele megegyezik 

a napelem maximális teljesítményével, vagy legalábbis annak közelében van (teljesítményillesztés). 

 

8.ábra: Tenyérnyi napelem feszültségkarakterisztikája a terhelő-ellenállás (R) függvényében 
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9.ábra: Tenyérnyi napelem teljesítménykarakterisztikája a terhelő-ellenállás (R) függvényében 

1. Szentiday Klára: Félvezető fotodetektorok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977, ISBN 963 10 1742 7. 

4. Feladat – a koszinusztörvény 

Ennél a mérésnél azt vizsgáljuk meg, hogy mennyire teljesül a koszinusztörvény a napelemre. 

4.1. Összeállítás és mérés 

Helyezze a fényforrást rögzített távolságra a szögmérővel ellátott napelemtől! Állítsa be a halogén-spotlámpa 

üzemi feszültségét: 12 V! Helyezze a napelemet a lámpától szabadon választott d távolságra (50 cm ≤ d ≤ 100 

cm)! 

Kapcsolja a napelem kivezetéseit a próbapanelen található ellenállásra, miután megmérte az ellenállás értékét 

(R)! 

Az izzó bemelegedése után (kb. 5 perc) mérje meg az ellenálláson eső feszültséget -80°-tól +80°-ig 5°-os 

lépésközzel! 

4.2. Jegyzőkönyvi feladat 

A jegyzőkönyvben tüntesse föl a d távolságot és az R ellenállást! Adja meg táblázatos módon a szögelfordulás–

feszültség-adatokat! 

Normálja a mérési adatokat azok maximumára! Rajzoljon diagramot, melyen a szögelfordulás–feszültség-

adatok normált adatsorát ábrázolja (kizárólag diszkrét jelölésekkel, azaz pontokkal, rombuszkákkal, 

keresztekkel stb.)! 

Illesszen modellfüggvényt a mérési adatokra! A függvény általános alakja: . Az  jelölés arra hívja föl a 

figyelmet, hogy a méréseket Ön fokban végezte, a cos függvény argumentuma viszont általános esetben radiánt 

igényel! A  paraméter arra utal, hogy a mérés során előfordulhat egy állandó szisztematikus hiba, azaz nem 

merőleges a napelem felülete az optikai tengelyre. 

Az előző diagramban ábrázolja az f modellfüggvény grafikonját is (ezt már folytonos vonallal), és adja meg a  

szisztematikus hibát! 

Amennyiben az A paramétert a mérési adatsor maximumával tesszük egyenlővé és csak  függvényében 

végezzük a görbeillesztést, ki fog derülni, hogy a napelem karakterisztikája „alatta” van a koszinusz görbéjének. 

Ennek oka az, hogy lapos beesésnél a napelem felülete a reflexiós tulajdonságok miatt nagyobb sugárzott 

teljesítményt ver vissza, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk. Ekkor egy további, k-val jelölt paraméterrel 

tovább finomíthatjuk a függvényillesztés pontosságát: . 

A 10. és 11.ábra a koszinusztörvény teljesülését és a modellfüggvények pontosságát illusztrálja. 
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10.ábra: A koszinusz teljesülése tenyérnyi napelemen. A modellfüggvényben k = 1 

 

11.ábra: A koszinusz teljesülése tenyérnyi napelemen. A modellfüggvényben k ≈ 1,18 

5. Feladat – radiometriai távolságtörvény 

Ennél a mérésnél azt vizsgáljuk meg, hogy a nem pontszerű fényforrás és a nem végtelenül kicsiny 

detektor esetén mennyire teljesül a radiometriai távolságtörvény. 

5.1. Összeállítás és mérés 

A fényforrás ebben az esetben szabadon mozgatható az optikai sínen. Állítsa be a halogén-spotlámpa üzemi 

feszültségét: 12 V! Helyezze a napelemet a sín egyik végére úgy, hogy a napelem síkja lehetőleg merőleges 

legyen a sín által kijelölt optikai tengelyre! A továbbiakban a napelemet már nem szabad elmozdítani! A 

fényforrás tologatása előtt célszerű a sínt is lefogni, nehogy az elmozduljon! 

Az izzó bemelegedése után (kb. 5 perc) kapcsolja a napelem kivezetéseit a próbapanelen található ellenállásra, 

miután megmérte az ellenállás értékét (R)! 

Mérje meg, hogy mekkora távolságeltérés mutatkozik a napelem szerelvényének ill. az izzó szerelvényének 

kialakítása miatt a jól mérhető pontok között és az optikai távolság között! (Jól mérhető pontokon pl. az optikai 

sín végét és az izzó csúszkájának elejét értjük. Optikai távolságon az izzószál középpontja és a napelem 

felszínének középpontja távolságát értjük.) Ezekkel az értékekkel a mérés összes adatát korrigálni kell! 

A fényforrást mozgatva mérje meg, hogy mekkora feszültség esik az ellenálláson! Az r fényforrás–detektor-

távolsággal a következő halmazt söpörje végig: r = 30, 34, 38, …, 120; ahol az adatok cm-ben értendők! 

5.2. Jegyzőkönyvi feladat 

A jegyzőkönyvben tüntesse föl a napelemnél ill. a fényforrásnál mért korrekciós értékeket és az ellenállás 

értékét (R)! 

Készítsen vázlatrajzot a mérés menetéről! 
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Rajzoljon diagramot, melyen a fényforrás–detektor-távolság korrigált adatainak függvényében ábrázolja 

(kizárólag diszkrét jelölésekkel, azaz pontokkal, rombuszkákkal, keresztekkel stb.) az ellenálláson mért 

feszültséget! 

Illesszen modellfüggvényt a mérési adatokra! A radiometriai távolságtörvény alapján: , ahol I a fényforrás 

sugárerőssége, E a detektor besugárzása, r pedig a fényforrás és a detektor közötti távolság. Esetünkben a 

napelem besugárzásával lineárisan arányos a fotoáram és így az ellenálláson mérhető feszültség is. A spotlámpa 

ugyan nem tekinthető a mérésnél alkalmazott távolságoknál pontszerűnek, sem a napelem végtelenül kicsiny 

felületelemnek, mégis, a távolságtörvény modellezésére érdemes a következő függvényt választanunk: , 

ahol UI,0 a fényforrás sugárerősségének és a mérési elrendezésnek megfelelő feszültségparaméter, r0 pedig a 

távolságtörvény sérülésével összefüggő konstans; afféle modellparaméter. 

Az előző diagramba rajzolja be az U modellfüggvény ábráját (ezt már folytonos vonallal)! 

A 12.ábra illusztrálja, hogy mekkora pontosságot várhatunk el a mérési feladatnál és a görbeillesztésnél. 

 

12.ábra: A radiometriai távolságtörvény teljesülése tenyérnyi napelemen 

6. Feladat – a napelem terhelhetősége 

Ennél a mérésnél azt vizsgáljuk meg, hogy különböző ellenállású terhelések mellett hogyan viselkedik a 

napelem, azaz mekkora feszültséget ill. áramerősséget mérhetünk a terhelésen, és hol van az ún. 

teljesítménymaximum. 

6.1. Összeállítás és mérés 

Helyezze a fényforrást rögzített d távolságra (20 cm ≤ d ≤ 50 cm) a napelemtől! Állítsa be a halogén-spotlámpa 

üzemi feszültségét: 12 V! 

Kapcsolja a napelem kivezetéseit a próbapanelen található banándugós csatlakozásra! A próbapanelen úgy 

alakítsa ki a rendkívül primitív áramkört, hogy azon mérhető legyen az ellenállás feszültsége! Tegye ezt úgy, 

hogy az ellenállásokat folyamatosan cserélnie kell! 

A mérési helyszínen talál egy kis zacskót kb. 16-18 db ellenállással. Először mindig mérje meg az ellenállások 

értékét! Ez után kapcsolja az ellenállásokat egyenként a napelem kivezetései közé, és mérje a rajtuk eső 

feszültséget! Hajtsa végre a mérést a zacskóban található összes ellenállásra! (Ne foglalkozzon azzal, hogy az 

ellenállások a zacskóból véletlenszerűen jönnek; a jegyzőkönyvben majd rendbe rakja a sorrendet!) 

6.2. Jegyzőkönyvi feladat 

A jegyzőkönyvben tüntesse föl táblázatos módon (immár ellenállás-értékek szerint sorrendben), hogy mely 

ellenállás-értéknél mekkora feszültséget mért az adott ellenálláson! 

Készítsen ábrát, amelyen az ellenállás függvényében tünteti föl az ellenálláson mért feszültséget! (A 8.ábra 

ehhez a feladathoz mutat illusztrációt.) 
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Számítsa ki minden egyes mérési ponthoz az ellenállás mint terhelés teljesítményét! (  vagy .) Ábrázolja a 

terhelő ellenállás–teljesítmény diagramot! (A 8.ábra ehhez a feladathoz mutat illusztrációt.) Becsülje meg, hogy 

az adott megvilágítási körülmények között a napelemnek mekkora ellenállás mellet van teljesítménymaximuma! 
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3. fejezet - Mérések matematikai 
ingával 

1. Elmélet 

Matematikai inga alatt egy tömeg nélkülinek és nyújthatatlannak tekintett fonálra függesztett tömegpontot 

értünk, amelyre szabaderőként kizárólag a nehézségi erő hat. Ha a matematikai ingát egyensúlyi helyzetéből 

kitérítjük és elengedjük, a tömegpont egy függőleges síkban leng (síkinga). Belátható, hogy ha az inga kezdeti  

szögkitérése elegendően kicsiny, akkor lengésideje és hossza között az alábbi összefüggés nagyon jó közelítéssel 

fennáll: 

, (1) 

ahol T a lengésidő, l az inga fonalának hossza, g pedig a nehézségi gyorsulás. (Az egyenlet levezetésére nézve 

ld. pl.: a Fizika I. Mechanika jegyzet 65. oldalát, vagy az 

http://fizikaweb.uni-pannon.hu/fizika_content/Oktatas/Fizika_1_ea_MK_IK/Fizika_I-12_Rezgesek.ppt alatt 

található előadási anyag megfelelő diáját.). 

A matematikai síkingára nézve az is levezethető, hogy a kezdeti szögkitérést növelve a lengésidő is enyhén nő, 

azaz az (1) egyenlet által adott értéknél nagyobb lesz, mivel az egyenlet levezetésében felhasznált  közelítés (  

itt radiánban értendő!) fokozatosan érvényét veszti. 

2. Mérési feladatok 

Matematikai ingával végzett kísérletek során feladatunk az inga lengésidejének minél pontosabb meghatározása. 

Tekintettel arra, hogy a stopperóra indításánál és megállításánál személytől függő reakcióidővel kell 

számolnunk, célszerű több lengés (pl. 20) együttes idejét mérni, mert ekkor az egy lengéshez tartozó időt úgy 

kaphatjuk meg, hogy a lengések számával osztjuk a mért időt, ezáltal a mérési hiba is osztódik a lengések 

számával. A számolási hiba elkerülésére célszerű minden mérést legalább 3-szor elvégezni! (Megjegyzés: 

természetesen a mérések során használt fonálingára a matematikai inga definíciójában megadott feltételek is 

csak közelítőleg teljesülnek: a fonál nem nyújthatatlan és tömege sem zérus, az ingatest pedig nem pontszerű. A 

fonál megnyúlását és tömegét a mérések során most elhanyagoljuk, de az ingatest kiterjedése a 2. feladat 

kiértékelésénél figyelembe veendő!) 

2.1. feladat 

A matematikai inga lengésidejének meghatározása különböző kezdeti szögkitérések mellett. 

Állítsa be az inga hosszát kb. 40 cm-re. Indítsa a mozgást különböző kezdeti szögkitérések mellett, és mérje 

meg 20 lengés idejét, a mérést 5-ször ismételje meg. A fonál kezdeti szögkitérítését az asztal lapja és a fonál 

felfüggesztési pontjának távolságából és az asztal lapján az indítás helyének az egyensúlyi helyzettől mért 

távolsága segítségével számolhatjuk ki. A legkisebb szögkitérés legyen 5°-nál kisebb, a legnagyobb pedig 30°-

nál nagyobb. Összesen 5-6 különböző szögnél végezzük el a mérést. 

Ábrázolja az egyes lengésidők és a kis kitérés ( < 5°) esetén mért lengésidő hányadosát az indítási szög 

függvényében! Határozza meg azt a kezdeti szögkitérést, amelynél a lengésidő kb. 1%-kal tér el a kis kitérés 

esetén mért lengésidőtől! 

2.2. feladat 

A nehézségi gyorsulás értékének meghatározása matematikai ingával. 

Különböző ingahosszúságok mellett (kb. 10 cm-től 150 cm-ig, 8-10 pontban) indítsa a mozgást lehetőleg 5°-nál 

kisebb kezdeti szögkitérések mellett, és mérje meg 20 lengés idejét, a mérést minden hosszúságnál 3-szor 

ismételje meg. Mivel az ingát kellően kis kezdőkitéréssel indítjuk, az (1) egyenlet érvényes lesz. Ezt négyzetre 

emelve kapjuk: 

http://fizikaweb.uni-pannon.hu/fizika_content/Oktatas/Fizika_1_Mernoki_kar/Fizika_I-6_Rezgesek.ppt
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 (2) 

Az eredeti egyenletben l az inga fonalának hosszát jelenti, azonban ez az egyenlet pontszerű ingatest esetére 

vonatkozik. Ha az ingatest nem pontszerű, akkor l-re írhatjuk, hogy , ahol most  jelöli a fonal hosszát (ez 

könnyen mérhető), Δl pedig a test tömegközéppontjának a test felfüggesztési pontjától mért távolságát. Tehát ha 

l’-t mérjük, akkor 

 (3) 

Ezek alapján, ha ábrázoljuk a T2-et az l’ függvényében, akkor a mérési pontokra illesztett  alakú egyenes a 

meredekségéből és b tengelymetszetéből g és Δl a 

,  (4) 

összefüggések alapján határozhatók meg. 

Ábrázolja a T2-et az l’ függvényében és a mérési pontokra illesztett egyenes paramétereiből határozza meg a 

nehézségi gyorsulás értékét, valamint az ingatest tömegközéppontjának helyét! 

3. Útmutató a mérések elvégzéséhez 

3.1. feladat 

A mérést az 1.ábrán látható eszközökkel végezzük: 

1.ábra 

Az inga felfüggesztési pontjának magassága és az inga fonalának hossza egyaránt állítható. Az asztal szélére 

milliméterpapír van ragasztva, amelyen vízszintes irányban egy tükröző csík is végighúzódik. A lengések 

időtartamait kézi stopperórával mérjük. 

Ennél a feladatnál fontos szempont, hogy a mérendő effektus meglehetősen kicsi: a periódusidő növekedése az 

(1) egyenlettel megadotthoz képest a mérés során beállított legnagyobb kezdő kitérések esetén is csak kb. 2% 
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lesz. Ez az effektus már az említett egyszerű eszközökkel is kimutatható, de ehhez a mérés során a szokásosnál 

jobban oda kell figyelni, nagyobb precizitásra kell törekedni! (A különböző kezdő kitéréseknél mért időtartamok 

eltérései tizedmásodperc nagyságrendűek.) 

A mérés megkezdése előtt állítsuk be az ingát az alábbiak szerint: 

2.ábra 

• Az inga fonalának hossza legyen 40-50 cm körül. Ennek beállítása és a felfüggesztésnél levő csavar 

megszorítása után a fonal szabad végét a biztonság kedvéért még néhányszor feszesen tekerjük az inga 

állványán levő csavarmenetek egyikére, nehogy a lengések során az inga hossza megváltozzon! (A kezdő 

kitérések növelésével az inga egyre nagyobb sebességekre fog szert tenni, ezért a fonálban ébredő erő 

maximuma is növekszik. Ha a fonál végét nem tekerjük az állványra, és a csavar esetleg nem tart szorosan, az 

ingatest „ránthat” a fonálon akkorát, hogy az lejjebb csúszik, és az inga hossza megnő.) 

• Az inga felfüggesztési pontját állítsuk be olyan magasra, hogy az ingatest még kb. 30° kezdő kitérés esetén is 

a tükröző csík alatt helyezkedjen el! (2.ábra) 

3.ábra 



 Mérések matematikai ingával  

 19  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

• Mérjük meg az inga felfüggesztési pontjának az asztallaptól vett távolságát! (a 3.ábrán h-val jelölve). 

• Állítsuk be az inga állványát úgy, hogy az inga fonala függőleges helyzetben, nyugalomban lógjon, az asztal 

lapjának szélétől 2-3 cm-re, és szemből nézve a milliméterpapír széle felé, annak valamelyik vastag vonala 

előtt húzódjon! A fonalat akkor nézzük pontosan szemből, amikor az éppen eltakarja saját tükörképét. (A 

tükröző csíkot a tükörskálás mérőműszerek helyes leolvasásához hasonlóan használjuk a mérés során.) Helyes 

beállítás esetén a 4.ábra bal oldali képéhez hasonló látványban lesz részünk – leszámítva a fényképezőgépet. 

Ha a fonál az asztal szélétől túl messze húzódik, a tükörképét nem látjuk az inga indításakor, ha viszont túl 

közel, a lengések során valószínűleg 

4.ábra 

az asztal széléhez fog csapódni. Az említett 2-3 cm-es távolság esetén utóbbi elkerülhető, és a tükörkép is jól 

látható indításkor. 

Ezzel beállítottuk ingánk nyugalmi helyzetét. A mérés során különböző kezdő szögkitérések mellett hozzuk 

lengésbe az ingát. A szöget magát nem mérjük, ehelyett a fonalnak az asztal lapjának tetejénél vett – a 4.ábrán 



 Mérések matematikai ingával  

 20  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

d–vel jelölt – oldalirányú kezdő kitérítését olvassuk majd le a milliméterpapírról (szintén szemből, a tükröző 

csík felhasználásával, ahogy a 4.ábra jobb oldali képén látszik), és az ehhez tartozó  kezdőszöget a 

 (5) 

összefüggésből számoljuk. Ne törekedjünk arra, hogy a kezdőszög értékei kerek számok legyenek, inkább d 

értékeit válasszuk meg így – a feladat kiírásában szereplő szempontok figyelembe vétele mellett. Például az első 

mérési pontban  a feltétel. Ez (mondjuk a 3.ábráról leolvasható h = 29 cm érték mellett)  cm-t ad, ezt 

lefelé kerekítve mondhatjuk, hogy az első mérési pontban legyen d = 2 cm. A mérés megkezdése előtt érdemes 

eldönteni, hogy milyen d értékek mellett vesszük majd fel a mérési pontokat! 

A fenti előkészületek után elkezdhetjük a mérést. A lengések indításánál, illetve a mérés közben a következőkre 

figyeljünk: 

• Lehetőleg századmásodperc pontosságú stoppert használjunk! 

• Fontos, hogy az inga lengései függőleges síkban történjenek. Ha a fonál a lengés indításakor meg van 

csavarodva, a kezdetben síkbeli mozgás a mérendő 20 periódus végére átmehet egy nem-síkbeli (kúpinga-

szerű, elliptikus) mozgásba. Ezt elkerülhetjük, ha a fonalat előzőleg óvatosan „kisodorjuk”. (A felfüggesztési 

pontnál két ujjunk közé fogva a fonalat, ujjainkat lassan húzzuk lefelé. Ha a fonál meg van csavarodva – ami 

figyelmesen szemügyre véve észrevehető rajta –, a „kisodrás” közben az ingatest forgásba jön.) 

• Az ingát és a stoppert ugyanaz a hallgató indítsa (illetőleg a stoppert majd állítsa is meg), aki az oldalirányú 

kezdő kitérítést beállítja! Így nagyobb pontossággal fog egybeesni a mozgás és az időmérés kezdete. 

• Mérőpárja oldalirányból nézve ellenőrizze, hogy az inga fonala a lengés indításakor ugyanolyan távol van az 

asztal szélétől, mint a nyugalmi helyzetben. Ez azért fontos, mert a lengés síkjának az asztal szélével minél 

inkább párhuzamosnak kell lennie. (Aki a milliméterpapírt szemből nézi, ezt természetesen nem tudja 

megítélni!) 

• A lengés síkja fokozatosan el is fordulhat az eredeti síkhoz képest. Az említett „kisodrás” ennek veszélyét is 

csökkenti, de ha a mozgás során mégis előfordulna, hogy a lengési sík olyan mértékben elfordul, hogy a fonál 

az asztal szélének ütközik, állítsuk le az ingát, és indítsuk újra! 

• Miután egy adott kezdőkitérés mellett 5-ször lemértük 20 periódus idejét, hasonlítsuk össze a mért 

időtartamokat! Bár ezek valószínűleg már ránézésre is nem elhanyagolható mértékű szórást fognak mutatni, 

ha valamelyik érték jelentősen eltér a többitől, az annak a jele is lehet, hogy egyszerűen elszámoltuk 

magunkat, és nem 20, hanem pl. 19 vagy 21 periódust számoltunk. Ha ennek a gyanúja felmerül, ismételjük 

meg a mérést! 

3.2. feladat 

Az inga hosszának változtatása lényegesen nagyobb befolyással van a lengésidőre, mint a kezdőszög, ezért 

ennél a feladatnál jóval könnyebben kapunk az elmélet alapján vártnak nagyjából megfelelő eredményeket, mint 

az előzőnél. Néhány dolgot azonban itt is érdemes megemlíteni a mérés optimális lefolytatása érdekében. 

• A lengéseket itt is könnyű elszámolni. Mivel az eltérő ingahosszakhoz lényegesen különböző periódusidők 

tartoznak, ha tényleg elszámoljuk magunkat, az ennél a feladatnál sokkal jobban „kiugrik”. Ezért, ha adott 

ingahossz mellett 3-szor elvégeztük 20 periódus idejének mérését, mielőtt a következő ingahosszra áttérnénk, 

hasonlítsuk össze a mért időtartamokat, és ha valamelyik jelentősebben (pl. éppen kb. 1/20 részben) tér el a 

másik kettőtől, mérjük újra! 

• Az inga hosszának értéke nem kell, hogy kerek szám legyen, ezt nehéz is volna beállítani. Az ingahossz 

változtatásánál egyszerűen húzzuk feljebb az ingatestet kb. 15-20 centiméterrel, rögzítsük az új ingahosszat, 

ezután mérjük meg  pontos értékét! 
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4. fejezet - Töltéshordozó-
koncentráció Hall-effektuson alapuló 
mérése 

A mérés célja: félvezető kristályban elektromos áramot szállító töltéshordozók koncentrációjának 

meghatározása az anyag Hall-állandójának mérése alapján. 

1. Elméleti összefoglaló 

A Hall-effektus – melyet Edwin Hall 1879-ben fedezett fel – a következő jelenség: ha egy vezetőben (fémben 

vagy félvezetőben) áram folyik, és azt az áram irányára merőleges mágneses térbe helyezzük, akkor a vezető két 

oldala között – abban az irányban, amely mind az áram, mind a mágneses tér irányára merőleges – feszültség 

mérhető. Ez az  Hall-feszültség a mérések tanúsága szerint téglatest geometriájú vezető esetén arányos az 

átfolyó áram  erősségével, a  mágneses indukcióval és fordítva arányos a vezető külső mágneses tér irányába 

eső  vastagságával (lásd 1.a ábra:): 

 

(1) 

ahol  a lemez anyagi minőségére jellemző Hall-állandó. Minthogy a vezető két széle között fellépő 

feszültségnek kétféle előjele (polaritása) lehet attól függően, melyik oldal pozitívabb ill. negatívabb, ezért a 

következő megállapodással élünk: ha a mágneses tér felfelé mutat és az áram folyásával egy irányban nézve a 

vezető bal oldala pozitívabb mint a jobb, akkor  negatív, fordított esetben pozitív. 

A jelenség magyarázata a következő. Drude nyomán induljunk ki abból az egyszerű feltevésből, hogy a vezetők 

belsejét kicsiny, helyhez nem kötött töltött részecskék, ún. töltéshordozók – ezek többnyire elektronok – töltik ki 

oly módon, mint egy ideális gáz egy tartályt. Amikor feszültséget kapcsolunk a vezető két pontja közé – más 

szóval külső elektromos térbe helyezzük –, akkor az elektromos tér erőhatást gyakorol a töltéshordozókra, 

amelyek gyorsulva mozogni kezdenek. Azonban mozgásuk során összeütköznek egymással, ill. az anyagban 

lévő egyéb alkotórészekkel (pl. a helyhez kötött atomokkal), és ekkor sebességük véletlenszerűen megváltozik. 

Így mozgásuk zegzugos pályát ír le, és sebességük állandóan változik, de az ütközések közt eltelt időhöz képest 

hosszú idő alatt mégis úgy tekinthető, hogy a töltéshordozók egyenletesen sodródnak  nagyságú ún. sodródási 

sebességgel (idegen szóval driftsebesség). A sok töltéshordozó mozgása összességében egy csőben  sebességgel 

áramló viszkózus folyadék mozgásához hasonlítható, ez az elektromos áram. Jól ismert, hogy mágneses térben 

mozgó töltésekre erő hat (Lorentz-erő): 

 

(2) 

vagyis ha a töltéshordozó  sebességvektora merőleges a B mágneses indukció vektorra, akkor az erő nagysága a 

részecske  töltésének, sebessége  nagyságának és az indukció  nagyságának a szorzata, iránya pedig merőleges 

mind a v, mind a B vektorokra úgy, hogy az (v,B, ) vektorok jobbsodrású rendszert alkotnak. Ezen erő hatására 

a töltéshordozók elkanyarodnak a vezető egyik oldala felé, ahol ennek következtében elektromos töltés 

halmozódik fel, míg a másik oldal a töltéshordozók hiányában ellentétes töltésűvé válik. (Hiszen amíg ott voltak 

a töltéshordozók is, semleges volt.) Az így szétvált töltések elektromos teret keltenek, ami most már a Lorentz-

erő mellett szintén befolyásolja a töltéshordozók további mozgását: az egyik oldalon felhalmozódó töltések 

taszító hatása akadályozza újabb töltéshordozók odagyűlését. Tehát a vezető oldalain a töltésfelhalmozódás 

addig tart, amíg a felépülő  elektromos tér által a töltéshordozókra gyakorolt  erő ki nem egyenlíti a Lorentz-

erőt, és teljesül, hogy  , vagyis ezen vektorok abszolútértékét vizsgálva fennáll, hogy 

 

(3) 
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hiszen feltételeztük, hogy az áram iránya (így v is) merőleges B irányára. Ekkor egyensúly alakul ki, a 

töltéshordozókra ható eredő erő zérus lesz, és újra ugyanolyan irányú stacionárius áram folyik kereztül a 

vezetőn, amilyen a mágneses tér bekapcsolása előtt (1.ábra:). 

 

1.ábra: Az ábrákon a kis nyilak a negatív töltésű töltéshordozók mozgását mutatják be. Tekintetbe véve a 

mágneses tér és az áram irányát, a P és Q pontok között fellépő Hall-feszültség megállapodás szerint negatív. 

Minthogy a töltések a vezető szélein halmozódnak fel, téglatest geometriájú vezető belsejében felépült  

elektrosztatikus tér jó közelítéssel homogén, akárcsak egy síkkondenzátor fegyverzetei közti tér, és a feszültség 

a két oldal között (ami épp a Hall-feszültség) 

 

(4) 

ahol  a vezető  irányában (  irányára és  -re merőlegesen) mért szélessége. 

Másrészt ha a vezetőben mozgó töltéshordozók (átlagos) sebességének nagysága  , akkor a sebesség irányára 

merőleges  felületen  idő alatt pont annyi töltéshordozó halad keresztül, amennyi  térfogatban van. Ha a 

vezetőben térfogategységenként (átlagosan)  db töltéshordozó van – ezt a mennyiséget nevezik a töltéshordozók 

koncentrációjának –, akkor a vezető keresztmetszetén időegységenként  db töltéshordozó megy keresztül, 

amelyek mindegyike  töltést szállít. Az áram erőssége épp a vezető teljes  keresztmetszetén átáramlott töltés 

osztva az eltelt idővel, vagyis 

 

(5) 

Továbbra is téglatest geometriát feltételezve a vezető  irányára merőleges keresztmetszete  , ahol  a vezető  

irányában mért vastagsága. Ezért (4) formulában  helyére (3) képletből adódóakat írva, majd a számlálót és 

nevezőt is  -vel bővítve, végül az áram (5) kifejezését felhasználva azt kapjuk, hogy 

 

(6) 
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melyet a mérési eredményeket kifejező empirikus (1) képlettel összevetve azt látjuk, hogy Drude egyszerű 

modellje jól magyarázza a Hall-effektust, és a Hall-állandó értékére az 

 

(7) 

értéket adja, ha feltételezzük, hogy az áramot az  elemi töltés mínusz egyszeresét hordozó elektronok szállítják. 

(Drude 1900-ban publikált nevezetes cikkének – melyben szilárd testek makroszkopikus tulajdonságait, mint pl. 

a Hall-effektus vagy az Ohm-törvény, először magyarázták kvantitatíve is jól az anyag mikroszkópikus 

felépítésére alapozott modell segítségével – egyik fontos eredménye volt a Hall-effektus magyarázata.) 

Ha  -et más módszerekkel mérni tudjuk, akkor ellenőrizhetjük, hogy a kapott eredmény egyezik-e a 

tapasztalattal, és valóban, pl. alkáli fémekre kitűnő egyezést tapasztaltak. Ezekben az anyagokban továbbá  

értéke jól egyezik azzal a feltételezéssel kapott elméleti értékkel, hogy a töltéshordozók szerepét az atomokról 

leszakadó vegyértékelektronok játsszák, tehát mivel az alkáli fémek egyvegyértékűek, ezért , ahol  az 

Avogadro-szám,  pedig egy mol anyag térfogata. Így a töltéshordozó-koncentráció mérése alapján megerősítét 

nyer az a fémes kötésről alkotott elképzelésünk, hogy az a vegyértékelektronok leszakadásával, közössé 

válásával jár. (Valójában az anyag mikroszkopikus szerkezetéről alkotott képünk finomodásával (7) kifejezést is 

finomítani kell, ha alkáli fémeknél bizonyos szempontból bonyolultabb anyagokra alkalmazzuk.) Miután 

azonban meggyőződtünk (7) (vagy valamely finomított változatának) helyességéről, az alkalmassá válik arra, 

hogy újabb anyagokban a töltéshordozók koncentrációját megmérjük. Az  Hall-állandó mérése a töltéshordozó-

koncentráció meghatározásának ma is gyakran használt fontos módszere. 

Másrészt ismert Hall-állandójú anyagból készített ismert geometriájú test segítségével mágneses teret lehet 

mérni az (1) összefüggésre támaszkodva. Ez napjainkban is – ipari alkalmazásokban is – gyakran használt 

technika. 

A Hall-feszültség polaritása alapján a töltéshordozók elektromos töltésének előjelére tudunk következtetni, 

ugyanis pozitív, illetve negatív töltéshordozók esetén az  áram és  mágneses tér változatlan iránya mellett  

előjele – ezért  előjele is – épp ellentétes. Ezt megérthetjük, ha figyelembe vesszük a Lorentz-erő töltéstől való 

függését, továbbá hogy ugyanolyan irányú áramot az ellentétes töltésű részecskék fordított irányú mozgása kelt. 

Összehasonlításul a 2.ábrán látható az 1.c ábra: megfelelője abban az esetben, ha a töltéshordozók pozitívan 

töltöttek. 

 

2.ábra: Az ábrán a kis nyilak a pozitív töltésű töltéshordozók mozgását mutatják. Ebben az esetben UH pozitív. 

Az, hogy a legtöbb fém esetén  értéke negatív, a századforduló környékén fontos bizonyítéka volt annak, hogy 

az áramot a Thomson által 1897-ben felfedezett negatív töltésű elektronok szállítják. Azonban sok félvezető és 

néhány fém esetében  kísérleti értéke pozitív, esetenként pedig nagyságrendileg eltér a (7) értéktől. Ezek 

magyarázatához túl kell lépni Drude egyszerű szabadelektron-gáz modelljén. A sávelmélet ad választ arra, hogy 

egyes anyagokban miért szállítják pozitív töltéshordozók – úgynevezett lyukak – az áramot. 

2. A mérés leírása 

A Hall-állandó hagyományos mérésének szokásos geometriai viszonyait alkalmazzuk. A téglatest geometriájú 

félvezető lapkát külső mágneses térbe helyezzük, két szemközti oldalán lévő elektródán keresztül áramot 

vezetünk át rajta, ezért ezeket áramkivezetéseknek fogjuk hívni, erre merőleges két másik szemközti oldalán 

lévő elektródák közt pedig a fellépő Hall-feszültséget fogjuk mérni, ezért ezeket feszültségkivezetéseknek 

hívjuk. Megmérjük, hogy a Hall-feszültség hogyan függ a külső mágneses tértől, megállapítjuk, hogy az 

összefüggés megfelel a mások által is tapasztalt (1) összefüggéssel, és ebből az összefüggésből leolvassuk  

értékét, majd ebből a töltéshordozók töltésének előjelét és koncentrációját. 

A Hall-feszültség méréséhez használt kapcsolás a 3.ábrán látható. 
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3.ábra: A Hall-feszültség méréséhez használt elrendezés 

A tápegységből a félvezető lapkán kb.  mA erősségű áramot vezetünk át az áramkivezetéseken keresztül. Az 

áramot mérjük, és – különösen bekapcsoláskor – vigyázunk, hogy értéke semmiképp se emelkedjen 20 mA fölé, 

mert az a félvezető kristály károsodását okozhatja! 

A feszültségkivezetések közé galvanométert kapcsolunk. Ebben az áramkörben, melyben a galvanométer van, 

az elektromotoros erőt a félvezető lapka feszültségkivezetésein fellépő  feszültség szolgálatatja. Az áramkörben 

két ellenállás van: az  ellenállású galvanométer, és maga a félvezető lapka, amelynek feszültségkivezetési közti 

ellenállása . Ohm-törvénye felírva erre a teljes áramkörre azt adja, hogy . A feszültségkivezetések közé 

azért galvanométert kötünk, és nem egy közvetlen feszültségmérőt, mert a fellépő  feszültség nagyon kicsi, és 

kicsiny feszültségeket a rendelkezésre álló eszközökkel sokkal nehezebb pontosan mérni, mint az általa 

létrehozott kicsiny áramot. 

A feszültségkivezetések között fellépő  feszültség két dolognak köszönhető. Egyrészt az  Hall-feszültség 

jelenik meg e két pont között, másrészt fellép egy külső mágneses tértől független, de a lapka áramkivezetési 

közt folyó árammal arányos  feszültség, ami annak tulajdonítható, hogy a feszültségkivezetésül szolgáló 

elektródák geometriailag nincsenek pontosan szemben egymással, ezért, amikor az anyagon áram folyik át az 

áramkivezetések közt, a két feszültségelektród nincs azonos potenciálon. Ezért még nulla mágneses tér esetén is 

folyik a galvanométeren  áram, és az előző bekezdésben foglaltak szerint nyilván . Minthogy , végül 

a Hall-feszültségre a következő összefüggést kapjuk: 

 

(8) 

A félvezető kristály  ellenállását megint csak az Ohm-törvény alapján mérjük meg: kb. 10 mA (semmiképp sem 

több, mint 20 mA!) áramot vezetünk az anyagba a feszültségkivezetéseken keresztül, és műszerrel mérjük a 

kristályon eső feszültséget, majd kiszámítjuk az ellenállást,  . 

A mágneses teret egyenárammal gerjesztett tekercsben állítjuk elő. A tekercs belsejében a mágneses indukció 

nagysága – Ampère törvényének megfelelően – arányos a tekercsben folyó áram erősségével, iránya pedig a 

jobbkéz-szabály alapján állapítható meg. Az arányossági tényező a tekercs geometriájától függ, a gyakorlaton 

használt tekercs esetében ezt kimérjük, nem pedig kiszámoljuk, mert az általunk használt tekercs közel sem 

ideális szolenoid (keresztmetszetéhez képest nem hosszú). Ehhez különböző  gerjesztőáramok esetén 

megmérjük a tekercsben  értékét, az adatokra egyenest illesztünk, ez a tekercs  karakterisztikája, és ezután a 

grafikonról már a tekercsben folyó tetszőleges gerjesztőáram esetén le tudjuk olvasni a belsejében lévő 

mágneses indukció nagyságát. Ennek az eljárásnak az értelme egyrészt az, hogy a Hall-effektus mérésénél nem 

zavar a  méréséhez használt mérőtekercs, csak a gerjesztő áramot kell mérni, másrészt a mérés hibáját 

csökkentjük azáltal, hogy a több mérés eredményére illesztett, és ezáltal az egyes mérések hibáit kiátlagoló  

karakterisztikát használjuk. A karakterisztika felvételekor az egyes  értékek esetén a mágneses indukció értékét 

úgy mérjük meg, hogy a tekercs belsejébe behelyezünk egy (ismert  menetszámú és  keresztmetszetű) 

mérőtekercset, melynek kivezetéseit egy fluxusmérőhöz csatlakoztatjuk. A mágneses teret gerjesztő áram be- 

vagy kikapcsolásakor leolvassuk a mágneses indukciófluxus változását ( ), ebből pedig 
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(9) 

3. Feladatok 

1. Vegyük fel a mágneses teret előállító tekercs  karakterisztikáját! Adatainkat foglaljuk táblázatba, és 

ábrázoljuk grafikonon is! A mágneses indukciót a gerjesztő áram megszakításakor mért indukciófluxus 

változásából számoljuk ki a (9) egyenlet alapján. 8-10 mérési pontot vegyünk fel, miközben a gerjesztő 

áramot 0-450 mA között változtatjuk. 

2. Mérjük meg Ohm-törvénye alapján a félvezető kristályból készült lapka  ellenállását a feszültségkivezetések 

között! 

3. Különböző mágneses indukció értékek mellett mérjük meg a lapka Hall-feszültsége által a galvanométeren 

létesített áramot, a galvanométer legérzékenyebb állásában. Jegyezzük fel a lapka áramkivezetésein keresztül 

folyó  áramot! Készítsünk táblázatot, amely magában foglalja a) a tekercset gerjesztő  áramot, b) a 

mágneses indukció ennek megfelelő értékét, melyet az 1. pont alapján készített grafikonról olvasunk le, c) a 

galvanométeren átfolyó  áramot, d)  -t, e) az előzőekből a (8) összefüggés alapján számolt  Hall-

feszültséget. Pl. így: 
 

Igerj [mA] B [mT] Igalv [µA] Igalv – Igalv 0 [µA] UH [mV] 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

4. A előző pont táblázata alapján készítsünk  grafikont, illesszünk rá egyenest, és annak meredekségéből az 

(1) összefüggés alapján határozzuk meg a Hall-állandó értékét! 

5. Számítsuk ki a töltéshordozó-koncentrációt a (7) összefüggés alapján! (Feltételezzük, hogy egy töltéshordozó 

által szállított töltés nagysága megegyezik az elemi töltés nagyságával.) 

6. Állapítsuk meg a töltéshordozók töltésének előjelét! Először állapítsuk meg a tekercset tápláló tápegység 

bekötése alapján  irányát, abból a jobbkézszabály alapján B irányát, majd a lapka áramkivezetéseire kötött 

tápegység alapján  irányát, végül ezekből  referenciairányát! Úgy kössük be a galvanométert, hogy a 

referenciairányra vonatkozóan pozitív feszültség esetén pozitív áramot mutasson! 

4. Megjegyzések 

1. Vigyázzunk, hogy a félvezető kristályon sose folyjon 20 mA-nél nagyobb áram! 

2. Ne keverjük össze a tekercsen átfolyó  áramot, a félvezető kristály áramkivezetései közt folyó  áramot, és a 

feszültségkivezetések közt ill. a galvanométeren folyó  áramot! 

3. A kristály ellenállását a feszültség- és nem az áramkivezetések között kell megmérni. 

4. Mágneses tér nélkül is észlelünk feszültséget a lapka feszültségkivezetései között, ha áramkivezetései között 

áram folyik. Ezt az értéket vonjuk le a mágneses tér jelenlétében mért értékből. A kivonásnál figyeljünk a 

mennyiségek előjelére! 

5. Figyeljünk a műszerek és tápegységek bekötésére, hogy az áramok irányát is helyesen tudjuk megállapítani! 

6. A Hall-állandó – habár szokásos jelölése  – nem ellenállás dimenziójú mennyiség, ezért mértékegysége nem 

ohm! 

5. Ellenőrző kérdések 

1. Mekkora nagyságú és milyen irányú erő hat mágneses térben mozgó töltött részecskékre? 
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2. Hogyan függ a Hall-feszültség a vezetőn átfolyó áramtól, és hogyan a külső mágneses tértől? Ezek alapján 

mi a Hall-effektuson alapuló mágneses indukció mérés elve? 

3. Mi az összefüggés a töltéshordozó-koncentráció és a Hall-állandó között? 

4. Milyen összefüggés van egy tekercsben folyó áram és az általa gerjesztett mágneses tér között? 

5. Magyarázzuk meg, miért lesz a Hall-feszültség előjele ellentétes, ha a töltéshordozók töltését 

megváltoztatjuk! (Vegyük tekintetbe, hogy ugyanolyan irányú áramot az ellentétes töltésű részecskék 

fordított irányú mozgása kelt.) 

6. További ajánlott irodalom 

BUDÓ ÁGOSTON: Kísérleti Fizika II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 

HEVESI IMRE: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 
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5. fejezet - Hangsebesség mérése 

1. Kundt-módszerével 

A hang terjedési sebességét a Kundt-féle cső segítségével határozhatjuk meg, amely egy állóhullámok 

előállítására és kimutatására alkalmas eszköz. Ha egy gázoszlop valamely helyén az egyensúlyi állapotot 

megzavarjuk, az erről a helyről kiinduló és a gázoszlop határairól visszaverődő longitudinális hullámok 

interferenciájából általában állóhullámok alakulnak ki. A cső hosszától függően azonban csak meghatározott 

hullámhosszú (vagy frekvenciájú) állóhullámok maradhatnak fenn, egyébként a végeken való többszörös 

visszaverődés következtében kioltó interferencia jön létre. Azaz, állóhullámok csak olyan frekvenciákon 

alakulhatnak ki, ahol az adott csőhossz (L) a hullámhossz felének (λ/2) egész számú többszöröse. (L = nλ/2, 

ahol n = 1, 2, 3, ...) 

Az állóhullámokban bizonyos „csomópontok” kivételével a gáz részecskéi különböző amplitúdójú rezgéseket 

végeznek. A maximális amplitúdójú rezgést végző helyeket duzzadóhelyeknek nevezzük, míg a 

csomópontokban a kitérés zérus. 

Tehát, ha egy mindkét végén zárt, gázzal töltött cső egyik végét lezáró membránt adott frekvenciájú rezgésbe 

hozzuk, akkor a csőben állóhullámok keletkezhetnek. Ekkor beszélünk rezonanciáról. Látható, hogy a 

duzzadóhelyek (és a csomópontok is) λ/2 távolságra vannak egymástól. 

 

Egy adott gerjesztőfrekvencia (f) esetén a cső L hosszát változtatva ott lesz rezonancia, ahol a cső hossza a fél 

hullámhossz egész számú többszöröse (L = nλ/2). Felhasználva a c = λf (c a hang terjedési sebessége) 

összefüggést a hanghullám frekvenciája rezonancia esetén: f = nc/2L. 

1.1. A mérés kivitelezése 

A Kundt-féle cső egyik végébe egy hangszóró van beépítve, amelynek membránját ismert frekvenciájú 

elektromos rezgésekkel hangfrekvenciás rezgésbe hozzuk. A csőben egy visszaverő lemezt mozgatva, annak 

bizonyos helyzeteinél fellép a rezonancia. (Ekkor a csőben lévő gázoszlop sajátfrekvenciája megegyezik a 

hangforrás frekvenciájával.) Ha a cső elég hosszú, akkor különböző L hosszaknál is fellép a rezonancia. 

(Ahányszor a λ/2 ráfér az L hosszra.) Két szomszédos L hossz közti különbség: λ/2. Ezen távolságok 

megmérésével az f frekvencia ismeretében a hang terjedési sebessége a c = λf alapján számolható. 

A rezonancia megállapítása közvetlen hallás után is lehetséges, de sokkal pontosabb meghatározás érhető el 

objektív módszerrel, amely pl. a következő lehet. Ha a visszaverő lemez mögé egy mikrofont építünk be, akkor 

a hanghullámok a mikrofonban váltakozófeszültséget keltenek, aminek amplitúdója rezonancia esetén 



 Hangsebesség mérése  

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

maximális. Ha ezt a váltakozó feszültségű jelet egy erősítőn keresztül egy oszcilloszkóphoz csatlakoztatjuk, 

akkor a rezonancia állapotot a jelmaximumok mutatják. A visszaverő lemez és ezzel a mikrofon elmozdításával 

több rezonanciahely is megkereshető. A rezonanciahelyek egymástól mért távolsága egy a Kundt-féle csőhöz 

rögzített skálán leolvasható. 

A váltakozófeszültségű generátort, a Kundt-féle csövet, és a detektálást segítő oszcilloszkópot tartalmazó 

összeállítás elvi kapcsolása és elrendezése az ábrán látható: 

 

A gyakorlaton használt Kundt-cső: 

 

1.2. Feladatok 

Végezze el a mérést az 1000-3000 Hz frekvenciatartományban 400 Hz-enként! Minden frekvencián keressen 3-

6 különböző L hosszúsághoz tartozó rezonanciát, és olvassa le ezek helyét a skáláról! 

A szomszédos L ill. L’ hosszúságok különbségeiből (λ/2) átlagolással számítsa ki a hullámhossz értékét! /λ = 2 

(L –L’) / 

Minden beállított frekvencián számítsa ki a hang terjedési sebességét, majd ezeket átlagolja! 
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2. Hangsebesség mérése a hanghullám fázisának 
alapján 

Két egymásra merőleges, azonos frekvenciájú rezgés összegzésekor elliptikus rezgést kapunk. 

  

Speciális esetben, ahol két rezgés fáziskülönbsége 0 vagy p (180°) egész számú többszöröse (d = kp) a rezgés 

lineáris lesz. . 

  

(Szokás ezeket Lissajous-görbéknek is nevezni, különösen, ha a szuperponálódó rezgések nem azonos 

frekvenciájúak.) (Lásd. Fizika I. –ben!) . 

2.1. A mérés kivitelezése 

Frekvenciagenerátorról egy hangszóróra ismert frekvenciájú jelet adunk. A hangszóró által kibocsátott 

hanghullámokat egy mikrofonnal érzékeljük. A kibocsátott hang fázisát a mikrofon helyén oszcilloszkóp 

segítségével határozhatjuk meg a következő módon: a hangszóróra adott elektromos jelet kössük az 

oszcilloszkóp X bemenetére. A mikrofon jelét erősítés után kössük az oszcilloszkóp Y bemenetére. A 

hangszóró, ill. a mikrofon jele nyilván azonos frekvenciájú lesz, de a fáziskülönbségük a kettő távolságától függ. 

A két, egymásra merőleges, azonos frekvenciájú jel összegzéseként az oszcilloszkópon egy ellipszis vagy egy 

egyenes jelenik meg. 

Ha változtatjuk a mikrofon távolságát a hangforrástól, akkor az azonos alakú görbék λ/2 távolságoknál 

figyelhetők meg. Így f és λ ismeretében a hangsebesség a c = λf alapján számolható. 

Pl. ha a mikrofont olyan távolságra állítjuk a hangszórótól, hogy az oszcilloszkópon egyenest kapjunk, majd a 

mikrofont fokozatosan távolítjuk (v. közelítjük), a legközelebbi egyenest az oszcilloszkópon akkor látjuk, 

amikor a mikrofon λ/2 távolsággal elmozdult. 

2.2. Feladatok 

Kapcsoljon 3000 Hz-től 5000 Hz-ig, 500 Hz-es lépésekben szinuszos váltakozó feszültséget a hangszóróra! 

Minden frekvenciánál határozza meg a λ-t, úgy, hogy a mért λ/2 távolságokat átlagolja, majd az átlagból 

számolja ki az adott frekvenciához tartozó terjedési sebességet! 

Minden frekvenciánál min. 5-6 távolságkülönbséget (λ/2) mérjen, és ezeket átlagolja! 

A végén az összes c-t átlagolja! 

A mérés végső eredménye: az 1.-es és a 2.-es mérés eredményének átlaga. 
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6. fejezet - Rugó direkciós 
állandójának meghatározása 

1. Sztatikus módszer 

Spirálrugók esetében az x megnyúlás és a rugóra alkalmazott F húzóerő között lineáris kapcsolat áll fenn: 

F = Dx 

Mérési feladatunk ezen a gyakorlaton, ennek az összefüggésnek kísérleti ellenőrzése, és a mérési adatokból a 

rugóra jellemző D direkciós állandó meghatározása. 

Az erő és a rugó megnyúlása közti összefüggés szerint, ha növeljük a rugóra alkalmazott húzóerő nagyságát, 

akkor ezzel arányosan megnő a rugó megnyúlása. A méréshez a vizsgálandó rugót egyik végével felakasztjuk a 

mérőállvány kampójára, a másik végét pedig súlyokkal terheljük. A terhelő súlyok tömegeiből a G = mg 

összefüggés segítségével határozhatjuk meg a húzóerő nagyságát. A g értékét a számolásnál vegyük. A rugó 

annyi súllyal terhelhető maximálisan, amennyit megenged az állvány magassága. A súlyokat egyesével 

helyezzük a rugóra, és minden pontban olvassuk le a rugó megnyúlását. A mérés pontosságát növelhetjük azzal, 

hogy a mérést 3-szor végezzük el. A megnyúlás értékeket a három mérésből csak akkor átlagolhatjuk ki, ha azok 

azonos terhelő súlyokhoz tartoznak. Mivel a terhelő súlyok nem teljesen egyformák, ezért figyeljünk arra, hogy 

ugyanolyan sorrendben pakoljuk a rugóra a súlyokat a mérés megismétlésekor, mert így az azonos számú 

súlyokhoz azonos összes tömeg tartozik, így az átlagolás elvégezhető. Mérési adatainkat az alábbi táblázat első 

négy oszlopának kitöltésével rögzíthetjük a gyakorlat során. Az utolsó két oszlop számolásánál ügyeljünk az SI 

mértékegységek használatára. 
 

m x1 x2 x3  F=mg 

            

            

            

            

Az  megnyúlások és az F terhelések összetartozó értékeinek felhasználásával készítsünk grafikont. Grafikus 

vagy numerikus módon megszerkeszthetjük a mérési pontokra legjobban illeszkedő egyenest, ennek az 

egyenesnek a meredekségéből pedig adódik a D direkciós állandó értéke. 

2. Dinamikus módszer 

A direkciós állandó meghatározása dinamikus jellemzők mérése útján is lehetséges. A rugó a ráakasztott súllyal 

együtt, ha egy kezdeti kitérítésből elengedjük, akkor rezgő rendszerként viselkedik. Ha a rugóerő a 

megnyúlással arányos (ezt igazoltuk az előző mérésünk során), kis amplitúdójú rezgéseknél ez biztosan így is 

van, akkor a létrejövő rezgés egy harmonikus rezgés, melynek rezgésidejét az alábbi módon írhatjuk fel: 

 

Függőleges helyzetű rugó esetén a pontos számítások szerint az m* a rugóra függesztett súlyok m tömege 

mellett tartalmazza a rugó effektív tömegét is. A képletet átalakítva kapjuk a terhelések és a rezgésidő közti 

összefüggést: 

m =  - meff 

 változókat: 

y = Dη - meff 
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összefüggés adódik. Látható, hogy az y és a η között lineáris összefüggés van, az meff tömeg nagysága pedig az 

egyenesünk tengelymetszetét határozza meg. Az yi, ηi mérési pontokat diagramon ábrázolva egyenest kapunk, 

melynek meredeksége a D. 

A mérés során létrehozott rezgések periódusideje szekundum nagyságrendbe esik, ezeket a reakcióidőnk és a 

szélső helyzetek pontatlan megfigyelése miatt csak nagy hibával tudnánk mérni, ezért több (20) lengés együttes 

idejét mérjük. Ezekből osztással kaphatjuk meg a lengésidőt. A mérési hibát tovább csökkenthetjük, illetve a 20 

lengés számolása közben elkövetett számolási hibát kiküszöbölhetjük azzal, hogy minden terhelésnél, 3-szor 

elvégezzük a mérést, és ezeket az értékeket átlagoljuk. A mérési adatoknál ellenőrizzük, hogy az azonos 

terheléshez tartozó adatok között az eltérés nem eshet a lengésidő nagyságrendjébe. Ekkora hiba csak a 

számolás eltévesztéséből adódhat, ha ilyet tapasztalunk, akkor az adott mérést meg kell ismételnünk. A mérési 

adatok rögzítéséhez és a számolásokhoz készítsünk táblázatot! 
 

M t1 t2 t3  
T η 

       

       

3. Mérési feladatok 

1. Mérjük meg a megnyúlást a terhelés függvényében, a mérést 3x végezzük el és a mérési adatok átlagát 

ábrázoljuk diagramon! Lineáris regresszió segítségével határozzuk meg a D értékét! 

2. A rugó megnyújtásával és elengedésével hozzunk létre kis amplitúdójú rezgéseket. Mérjük meg a 

rezgésidőnek a tömegtől való függését. A rezgésidőt 20 teljes rezgés idejének a méréséből számítsuk ki. 

Minden tömegnél 3x végezzük el az idő mérését, és ezeket átlagoljuk! Ábrázoljuk diagrammon az y-t 

függvényt és lineáris regresszióval határozzuk meg itt is a D-t, 

3. Hasonlítsuk össze a két módszerrel kapott D értékeket! 
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7. fejezet - Szilárd testek rugalmas 
deformációinak vizsgálata 

A mérés célja: acélhuzal és gumiszál Yuong-moduluszának mérése megnyúlásból, a két anyag rugalmas 

tulajdonságainak összehasonlítása. 

1. Elméleti összefoglaló 

Ha valamely szilárd testre erő hat, az a testen alakváltozást hoz létre. Az alakváltozás mértéke és az erőhatás 

nagysága közötti összefüggést sztatikus körülmények között a legegyszerűbb vizsgálni. Például a megterhelt 

kötél vagy fémszál megnyúlik, a rúd lehajlik. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy ezen jelenségek nagyban függenek mind a vizsgált tárgy anyagi minőségétől, 

mind pedig a geometriai tulajdonságaitól (alakjától). Ha az anyagdarab alakjának esetlegességéből adódó 

komplikációkat ki szeretnénk küszöbölni, és csak az anyagi minőségre jellemző tulajdonságot szeretnénk 

kísérletileg vizsgálni, ill. elméletileg jellemezni, akkor a test alakváltozásának – más szóval deformációjának – 

leírására célszerű bevezetni a relatív deformációt. Ez például az egyik legegyszerűbb deformáció, a nyújtás 

esetében azt jelenti, hogy egy rúd, szalag vagy huzal  abszolút megnyúlása helyett (amely függ a huzal eredeti  

hosszától) a relatív megnyúlásával jellemezzük a deformáció mértékét:  . (Általánosan a deformáció 

leírására a deformációs tenzort használják, ennek három átlós eleme a test relatív megnyúlását írja le, amely 

irányonként más és más lehet; nem diagonális elemei a test nyíródásáról adnak számot.) Hasonlóan a 

deformációt létrehozó hatás nagyságának jellemzésére a deformáló erő helyett az anyagdarab felületén fellépő 

mechanikai feszültséget használjuk, amely az egységnyi felületen fellépő erő. (Ez a fellépő erő függ a felület 

normálisának irányától is, továbbá az erő persze vektor, így általában a feszültség – a deformációhoz hasonlóan 

– tenzor, melynek komponensei leírják az anyagban fellépő húzó- és nyírófeszültségeket.) Nyújtás esetében 

például a húzófeszültség a nyújtó erő  nagyságának és az anyag  keresztmetszetének hányadosa:  . 

A szilárd anyagok mikroszkópikus (atomi szintű) szerkezetének vizsgálatára alapozott elemzéssel magyarázható 

az a tapasztalati tény, hogy elegendően kicsiny deformációk során gyakorlatilag minden szilárd anyag 

rugalmasan viselkedik, azaz a deformációt létrehozó hatás megszűnése után visszanyeri eredeti alakját. (Néhány 

anyagnál ez a határ annyira pici, hogy gyakorlatilag rugalmatlannak tekintjük őket.) Továbbá ezen rugalmassági 

tartományon belül is kijelőlhető egy szűkebb (még kisebb deformációkkal jellemezhető) tartomány, ahol a 

deformáció jó közelítéssel egyenesen arányos a feszültséggel. Ezt linearitási (esetleg arányossági) tartománynak 

nevezzük, és ezen tartományon belül vizsgálva az anyagot azt mondjuk rá, hogy lineárisan rugalmas. (Ekkor 

általánosan tehát azt mondhatjuk, hogy a deformációs tenzor komponensei arányosak a feszültségtenzor 

komponenseivel.) Ismét csak a nyújtás esetére szorítkozva : 

 

(1) 

Ez a (nyújtásra vonatkozó) Hooke-törvény, az arányossági tényező az anyagi minőségre jellemző mennyiség, 

neve Young-modulus. A Hooke-törvény tehát egy közelítés, amelynek érvéneységi tartománya anyagról 

anyagra változik. Fémeknél még egészen nagy feszültségek esetén is igen pontos, más anyagoknál már ehhez 

képest sokkal kisebb feszültségek esetén is rossz közelítésnek bizonyul. 

Ha az anyag rugalmas, de nem lineárisan rugalmas, akkor is igaz, hogy elegendően kicsiny d  feszültségváltozás 

esetén a relatív megnyúlás d  változása egyenesen arányos a feszültségváltozással: 

 

(2) 

Az, hogy a feszültség a megnyúlással nem egyenesen arányos, abban mutatkozik meg, hogy a Young-modulus 

nem állandó, függ a feszültségtől. Az anyagban fellépő feszültséget a relatív megnyúlás függvényében ábrázolva 
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nem egyenest kapunk, a görbe meredeksége (deriváltja) a Young-modulus, amely a feszültséggel együtt 

változik. 

Tehát ha a deformációt létrehozó erőhatás elegendően kicsi, akkor a deformáció jó közelítéssel arányos az őt 

létrehozó hatással. (Ezt általános Hooke-törvénynek is nevezik.) Ha az erő növekszik, akkor az anyag még 

rugalmasan viselkedik, de már nem lineárisan. Tovább növelve a deformáló erőt, elérjük a rugalmassági határt, 

mely után az anyag maradandó alakváltozást szenved, ezt az esetet plasztikus (képlékeny) deformációnak 

nevezik. 

A valóságban a legtöbb anyagnál ezt a három tartományt nem lehet élesen elhatárolni. Már igen kicsiny 

deformációknál is fellép némi maradandó alakváltozás, csupán ez igen kicsi. Ilyenkor a rugalmassági határ 

szokásos meghatározása az a feszültség, amelynél a maradandó alakváltozás egy meghatározott értéket (pl. 

0,002 – 0,02 %-ot) elér. Tehát nem csak az anyag lineáris viselkedése (Hooke-törvény) közelítés, hanem a 

rugalmas viselkedése is. 

További komplikáció, hogy a teljes alakváltozás sok anyagban – főleg műanyagokban, de a gumi is ide tartozik 

– nem tekinthető pillanatszerűnek, hanem a kezdeti hirtelen alakváltozás után igen kis mértékben még hosszú 

ideig folytatódhat. Ha ez az alakváltozás sem maradandó, akkor ezt rugalmas utóhatásnak nevezzük. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy a rugalmassági állandók, így a Young-modulus is, függenek a hőmérséklettől, 

így gondos mérést állandó hőmérsékleten kellene végezni. Azonban ha az anyag hőtágulását nem 

hanyagolhatjuk el, akkor a megnyúlás nem csak a feszültségtől, hanem a hőmérsékletől is függ; fordítva pedig a 

hőmérséklet megnyúlás során változik: legtőbb anyag lehűl – a gumi épp ellenkezőleg, felmelegszik. Kis idő 

után persze visszahűti a környező levegő szobahőmérsékletre, és ekkor a hőtágulás miatt megnyúlik. (A 

guminak anomális, negatív a hőtágulási együtthatója – nevezhetnék hőzsugorodási együtthatónak is.) Ezért időt 

kell hagyni a termikus relaxációra, nem szabad a mérést túl gyorsan végezni. 

Említést érdemel még, hogy a rugalmas tulajdonságok dinamikai mérésből is meghatározhatók, mert az 

anyagban terjedő rugalmas hullámok sebesége függ a rugalmassági állandók értékétől. 

2. A mérés leírása 

Egy fémszál, majd egy gumiszál rugalmassági tulajdonságait vizsgáljuk. Statikus terhelést alkalmazva mérjük a 

szálak megnyúlását, és hogy a geometriai esetlegességeket (a szál hossza, keresztmetszete) kiküszöböljük, 

felvesszük a feszültség–relatív megnyúlás görbéket. A görbéket megvizsgálva megállapítjuk, hogy a mérés 

során a rugalmas viselkedés tartományában, ill. azon belül a linearitási tartományban maradtunk-e vagy sem, és 

ha nem, mekkora az anyagra vonatkozó rugalmassági ill. linearitási határ. Meghatározzuk továbbá a fémszál 

Yuong-modulusának értékét, és a gumiszál Young-modulusának függését a feszültségtől. 

Mindkét esetben a vizsgálandó szál egyik végénél fogva egy elegendően erős állványon függ, melynek 

deformációja a szál deformációjához képest elhanyagolható. A szálak végéhez egy tartókeret csatlakozik, 

melyre súlyokat helyezhetünk. A súlyok tömege ismert, belőlük a feszítő erő és azokból a szál 

keresztmetszetének ismeretében a húzófeszültség kiszámítható. A szálak kör keresztmetszetűek, az acélszál 

átmérője  mm, a gumiszálé nyújtatlan állapotban  mm. Ismert tény, hogy nyújtás során a test a nyújtás 

irányára merőleges irányokban összehúzódik (ennek mértékét a  Poisson-szám jellemzi), így keresztmetszete 

változik. A fémszál esetében ez a keresztmetszet változás elhanyagolható, mert a relatív megnyúlások kicsik, 

ezzel arányos a rá merőleges összehúzódás, így a keresztmetszet és a feszültség változása is. Tehát az  és 

 közti különbség  -al arányos, így kicsiny relatív megnyúlsások esetén gyakorlatilag mindegy, melyikkel 

számolunk. Gumiszálnál azonban a megnyúlás a szál eredeti hosszának többszörösét is eléri, így a reatív 

megnyúlás nem kicsi, ezért a keresztmetszet változása sem, ezért  értékét nem közelíthetjük  -

al. Mivel a gumiszál átmérőjét az adott eszközökkel meglehetősen nehézkes pontosan mérni, ezért inkább 

számoljuk. A gumi esetén jó közelítés, hogy nyújtás során térfogata állandó. (Vagyis a Poisson-szám  .) Ebből 

a gumiszál eredeti hosszát – melyet megmérünk – és eredeti keresztmetszetét felhasználva kiszámítható egy 

tetszőleges megnyúláshoz tartozó keresztmetszet. 

A fémszál megnyúlása a kerethez csatlakozó mikrométer skáláján olvasható le, a gumiét mérőszalaggal mérjük. 

A mikrométer skálája elforgatható, így nullhelyzete hozzáigazítható a fémszál terheletlen (ill. csupán a 
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tartókerettel terhelt) hosszához. A mikrométer skálája 0,01 mm beosztású, a milliméteres elmozdulások a 

különálló kisebb skálán olvashatók le. 

3. Feladatok 

1. A fémszálon függő keretre egymás után helyezzen fel egyre több nehezéket, fokozatosan növelve ezzel a 

szálat feszítő erőt! A megnyúlást a mikrométerről leolvasva készítsen feszültség-relatív megnyúlás 

táblázatot! A nehezékek egyenkénti levételével mérjen a fordított irányban is! Ismételje meg ezt a 

méressorozatot háromszor! (A méréshez mellékelt nehezékeken szerepel a tömegük. A fémszál nyújtatlan 

hossza  cm.) 

2. A három mérés átlagát felhasználva ábrázolja a fémszálban ébredő feszültséget mint a relatív megnyúlás 

függvényét! Egy ábrán, de külön ábrázolja a fel ill. lepakolás során felvett adatokat! 

3. Állapítsa meg, hogy a mérés során alkalmazott feszültségek hatása alatt a fémszál anyaga a linearitási 

tartományban maradt-e, és számitsa ki a szál anyagának Young-modulusát! 

4. Járjunk el a fentiekhez hasonlóan a gumiszál esetében is. Itt azonban sűrűbben vegyük fel a mérési pontokat: 

a terhelést 0-100 g között változtassuk kb. 5 g-onként! Csak felpakolás során mérjünk! A méréssorozatot elég 

kétszer megismételni.Készítszítsünk táblázatot, amely magában foglalja a) a terhelő erőt, b) a szál 

keresztmetszetét, c) az előző két adatból számolt feszültséget, d) a szál egyes méréssorozatok során mért 

hosszait és azokból számolt átlagokat, e) ezen átlagokból számolt relatív megnyúlásokat, és végül f) az adott 

feszültséghez tartozó Young-modulus értékét! Pl. így: 
 

F [N] A [mm2] ζ[N/mm2] mért megnyúlások [cm] 

l1 l2 ...  

ε 

[1] 
Ε(ζ) 

[N/mm
2] 

            

            

            

A keresztmetszet aktuális értékét a gumiszál térfogatának állandóságából számolja ki, felhasználva, hogy a kör 

keresztmetszetű szál átmérője nyújtatlan állapotban  mm! (A nyújtatlan hosszát mérje meg!) 

A Young-modulust (2) képlet segítségével számítsa ki! Úgy vehető, hogy a kb. 5 g-os terhelésnövekedéshez 

tartozó d  és d  megváltozásokra érvényes a (2) összefüggés, így a fenti táblázat bármely két egymást követő 

sorának adataiból kiszámíthatunk egy  értéket. Ehhez a felrakás során mért adatokból származó  értékeket 

használjuk! 

1. A mérések átlagát felhasználva most is ábrázolja a gumiszálban ébredő feszültséget mint a relatív megnyúlás 

függvényét! 

2. Állapítsa meg, hogy a mérés során alkalmazott feszültségek hatása alatt a gumiszál anyaga a linearitási 

tartományban maradt-e! Ábrázolja a gumiszál anyagának Young-modulusát a feszültség függvényében! 

(Vegyük úgy, hogy a táblázatunkban szereplő  értékek annak a két  értéknek az átlagához tartoznak, 

amelyekből őt megkaptuk.) 

4. Megjegyzések 

1. A fémszálat ne terheljük 3 kg-nál, a gumiszálat 100 g-nál jobban! 

2. Ügyeljen rá, hogy a többször elvégzett méréssorozatok során mindig ugyanabban a sorrendben tegyük fel a 

nehezékeket, mert csak ebben az esetben lesznek az adataink összeátlagolhatók. (Ugyanahhoz a feszültséghez 

– tehát ugyanahhoz a terhelő erőhöz – tartozó megnyúlások átlagolásának van csak értelme.) 

Bár a lepakolás során mért adatokat külön ábrázoljuk, célszerű ugyanabban a sorrendben leszedni a 

nehezékeket, ahogy felraktuk, így könnyebb őket táblázatba foglalni és ábrázolni is. 
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Ellenőrző kérdések 

1. Mit nevezünk linearitási ill. rugalmassági határnak? 

2. Mit állít a Hooke-törvény? 

3. Hogy definiálhatjuk a Young-modulust nem lineárisan rugalmas anyagok esetén? 

4. Mit mondhatunk a Young-modulus feszültségtől való függéséről a linearitási tartományban, ill. azon túl? 

További ajánlott irodalom 

VONDERVISZT, NÉMETH, SZALAI: Fizika I. Mechanika, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2003. 

BUDÓ ÁGOSTON: Kísérleti Fizika I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 
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8. fejezet - Mérések lejtővel 

1. feladat – Tapadási súrlódási együttható 
meghatározása 

Elméleti háttér (lásd Fizika I.): 

 

Feladat: 

3 különböző minőségű felületet vizsgálunk. (Különböző anyaggal bevont fahasábokat csúsztatunk a lejtőn.) 

Helyezze a testet a lejtőre, majd lassan emelje addig, amíg a test megindul lefelé! A lejtő magasságának és 

hosszának a mérésével határozza meg a lejtő hajlásszögét! 

Öt mérés átlagából határozza meg a test és a lejtő közötti tapadási súrlódási együtthatót! (µ0 = tgα) 

Minta: 

l = … cm 
 

h (cm) Test 1 Test 2 Test 4 

h1 
      

h2 
      

h3 
      

h4 
      

h5 
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hátlag 
      

 ; 

µ01 = …; µ02 = …; µ04 = …; 

2. feladat 

a) Gyorsuló mozgás út-idő összefüggésének vizsgálata 

Elméleti háttér: 

A gyorsuló mozgás út – idő kapcsolata: , tehát az út – idő grafikon egy másodfokúgörbe lesz: 

 

Feladat: 

A lejtőn legördülő testek út-idő (s - t) grafikonját a mikrovezérlővel és a vele összekötött számítógép 

segítségével mérjük. A mikrovezérlő a fotokapuk előtti elhaladások idejét méri, mivel ezek 10 cm-enként 

helyezkednek el, ezért a két időmérés közötti megtett út 10 cm. Az időmérés akkor indul, amikor a test elhalad 

az első fotokapu előtt! (Az első kapunál az idő 0 s, innen mérjük a távolságokat és időket.) 

Egy gördülő testtel 3 különböző lejtőszögnél mérje meg az egyes utak megtételéhez szükséges időket, majd 

ábrázolja adatokat egy közös grafikonon (az utat, az idő függvényében)! 

Minta: 
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1. lejtő 
 

2. lejtő 
 

3. lejtő 

Idő (t) [s] Kitérés (s) 

[m] 

 
Idő (t) [s] Kitérés (s) 

[m] 

 
Idő (t) [s] Kitérés (s) 

[m] 

 
0,1 

  
0,1 

  
0,1 

 
0,2 

  
0,2 

  
0,2 

 
0,3 

  
0,3 

  
0,3 

 
0,4 

  
0,4 

  
0,4 

 
0,5 

  
0,5 

  
0,5 

 
0,6 

  
0,6 

  
0,6 

 
0,7 

  
0,7 

  
0,7 

A 3 táblázat adataiból, 3 út - idő görbét kell ábrázolni egy (a fentihez hasonló) grafikonon. 

2.b) Gyorsuló mozgás sebesség-idő összefüggésének vizsgálata 

Elméleti háttér: 

A gyorsuló mozgás sebesség – idő (v – t) kapcsolata: , tehát a sebesség – idő grafikon egy egyenes lesz. 
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Feladat: 

Az előző (2.a) feladat út-idő táblázataiból megkaphatjuk a test mozgásának sebesség-idő összefüggését is, mivel 

a  hányados a ti-1, ti időintervallum felezőpontjához tartozó sebességet adja. 
 

Mért értékek (2a feladatban): 
 Számolt értékek: 

Idő (t) [s] Kitérés (s) [m] 
 

Idő (t) [s] Sebesség (v) [m/s] 

ti-1 si-1 
   

ti si 
 

t’i =   

Mivel a sebesség és az idő között már lineáris kapcsolat van (v = v0 + at), így egyenes illesztésével 

meghatározható a mozgás kezdősebessége (az a sebesség, amivel a test az időmérés kezdetén rendelkezett, 

vagyis amikor áthaladt az első fotokapu előtt - ahol az egyenes a függőleges tengelyt metszi) és a gyorsulás (az 

illesztett egyenes meredeksége). 

Ábrázolja egy közös grafikonon a három különböző (v – t) adatsort (sebességet az idő függvényében), majd 

határozza meg mindhárom esetben a kezdősebességeket és a gyorsulásokat egyenes illesztéssel! 

Minta: 
 

1. lejtő 
 

2. lejtő 
 

3. lejtő  
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t’ (s) v' (m/s) 
 

t’ (s) v' (m/s) 
 

t’ (s) v' (m/s)  

         

         

         

         

         

         

         

A táblázatok adatait egy grafikonon kell ábrázolni és a pontokra 3 db egyenest kell illeszteni. 

A 3 egyenes meredekségei lesznek a gyorsulások, az y (v) tengely metszéspontjai a kezdősebességek. 

a1 = …; a2 = …; a3 = …; v01 = …; v02 = …; v03 = …; 

3. feladat – Tehetetlenségi nyomatékok vizsgálata 

Elméleti háttér (lásd Fizika I.): 

Lejtőn gördülő test esetén, a testre ható erők és a forgatónyomaték kapcsolata az alábbi összefüggések szerint 

számolható: 
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A fenti egyenletet kicsit átrendezve: 

 

Ha a sinα-t ábrázoljuk az a/g függvényében, egy egyenest kapunk, melynek, a meredeksége adja az 1+X értéket. 

Tehát, az egyenes egyenletéből az X számolható: X = meredekség - 1. 

(A meredekség az illesztett egyenes vízszintessel bezárt szögének tangense. Ha ezt a szokott módon tgα-nak 

jelöljük, ez az α nem keverendő össze a lejtő dőlésszögével ami az egyenlet sinα -jában szerepel!) 

 

Feladat: 

Egy tömör hengert, egy tömör golyót és egy gömbhéjat gördítsen le 5 különböző lejtőszögnél és mérje meg a 

gyorsulásokat! (A számítógépről az a/2 olvasható le közvetlenül.) 

A sin(α) értékeket az a/g függvényében ábrázolva határozza meg az egyes testek tehetetlenségi nyomatékainak 

konstans szorzóját (X, az Xmr2-ből)! 

Minta: 
 

Henger 
 

Gömb 
 

Gömbhéj  

sinα a/g   sinα a/g   sinα a/g  

         

         

         

         

         

A táblázatok adatait egy grafikonon kell ábrázolni és a pontokra 3 db egyenest kell illeszteni. 

A 3 egyenes meredekségei adják az X+1 értékeket. Ebből számoljuk a három testre vonatkozó X értéket. 

(X = meredekség – 1) 

Xhenger = …; Xgömb = …; Xgömbhéj = …; 


