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Bevezetés  

 

 
Eredetileg idegenekként álltunk a hangtan témaköréhez, azonban ahogy egyre jobban 

beleástuk magunkat, egyre jobban élveztük. Megfigyelni az egyes esetekben a 

hangjelenségeket, mint például a poharaknál, vagy épp a harangoknál, melyek további 

kalandokat is tartogattak számunkra. Megértettük, hogy mi is az a gerjesztés, a rezonancia. 

Külön örömöt jelentett, hogy a poharaknál való rezonanciajelenség szemléltetéséhez, 

kimutatásához a tükrös-lencsés módszer saját ötlet megvalósítása volt. Nagy élmény volt 

számunkra, hogy testközelből láthattuk, hallhattuk a Szentlélek-templom harangjait, 

megfigyelhettük, megérthettük a vezérlésüket.  

Mivel pdf formátumban kell formailag leadni a dolgozatunkat, így lehetőség nyílik arra, 

hogy a méréshez használt Kép-hang-video felvételeinket linkeljük, így az olvasó számára is 

elérhetővé válhasson. 

Köszönjük osztálytársainknak, hogy ha még kis mértékben is, de elküldték számunkra 

az otthoni pohárzengetésük felvételeit. Sajnos a „bezártság” miatt többre nem tellett tőlük. 

Köszönettel tartozunk Gaál Barnabás tanárúrnak a lelkes felkészítésért, valamint mindazoknak, 

akik hozzájárulásukkal lehetővé tették, hogy elvégezzük megfigyeléseinket. 

 

Győr, 2021. április 10. 

Mészáros Richárd, Végh Máté 10.A 

  



3 
 

Rezgések 

Dolgozatunk a rezgésekkel, hullámokkal foglalkozik, ezért röviden össefoglaljuk a legfőbb 

tudnivalókat, amelyet Gaál Barnabás tanár úrral is átbeszéltünk.  

Rezgésnek nevezünk minden olyan mozgást amely 

két szélső pont között periodikusan változik. Ezt 

általában egy rugóra erősített testtel szokták 

bemutatni, melyet kitérítünk a nyugalmi 

helyzetéből és a két szélső helyzet között 

periodikus mozgás lesz. A periódus idő a teljes 

rezgés ideje, melynek segítségével kiszámítható a 

frekvencia: periódusidő  reciprokával. A rezgés 

legnagyobb kitérését amplitudónak nevezzük, azaz a 

nyugalmi állapottól való legnagyobb kitérés. A 

mindennapi életben sok rezgő mozgást figyelhetünk 

meg, mint például a gitárhúr vagy az autók 

lengéscsillapítója is rezgőmozgást végez.  

Rezgések fajtái:  

● harmonikus rezgés 

● csillapított rezgés 

● csatolt rezgés 

 

Azt a rezgőmozgást, ahol teljesül az, hogy a kitérés az idő szinuszos függvénye, harmonikus 

rezgőmozgásnak nevezzük. 

 

Csillapított rezgésről akkor beszélünk ha a rugóra erősített testre más erők is hatnak, amik 

fékezik a rezgést. Ilyen hatás lehet a súrlódás és a közegellenállás. Ha ez a hatás nagyon nagy, 

lehetséges, hogy a test a nyugalmi helyzetéből el sem mozdul. 
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Sokszor az a célunk, hogy a rezgő mozgás ne álljon le, ezért egy külső energiát kell táplálni a 

rendszernek, de ez a betáplálás csak periodikusan változó külső erő segítségével következhet 

be. Ezt a külső periodikusan változó erővel létrejött mozgást 

kényszerrezgésnek nevezzük. 

Rezgésre képes rendszerek között mechanikai csatolást 

végzünk. Ekkora a rezgési energia egyik rezgő rendszerről a 

másikra tud át tevődni majd vissza. Ezt nevezzük csatolt 

rezgésnek. 

 

 

 

Ha a test nyugalmi állapotban van, akkor az 

amplitúdó nagyon alacsony. Ha a kényszererő 

frekvenciáját növelni kezdjük, akkor egyre nagyobb 

lesz az amplitúdója a testnek, annak ellenére, hogy a 

rugó felső mozgását nem növeltük. A rezgő test 

akkor éri el a legnagyobb amplitudót, amikor a 

kényszererő f frekvenciája körülbelül egyenlő lesz a 

rendszer f0  saját frekvenciájával Ezt a helyzetet 

nevezzük rezonanciának. Ha viszont növelni 

kezdjük a kényszer rezgés frekvenciáját, akkor az 

amplitúdó csökkeni kezd.  
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Hullámok 

 

A hullám időben és térben tovaterjedő rezgésállapot. Legegyszerűbb példa, hogy 

fogunk egy kör alakú tálat, melyeben víz van. A tál közepén rezgést gerjesztünk, mondjuk 

beledobunk egy követ, és a rezgés a kör széle felé haladva végighalad a vízfelületen. Mivel ez 

is rezgés, így beszélhetünk ugyanúgy frekvenciáról, hullámhosszról, periódusidőről, kitérésről. 

Viszont itt bejön egy új mértékegység, a terjedési sebesség. A terjedési sebesség (c) egyenlő a 

hullám frekvenciájának (f) és hullámhosszának (λ) szorzatával. A terjedési sebesség iránya 

pedig értelem szerűen a terjedés irányába mutat. 

És itt jön képbe a hang. Ugyanis a hang is hullám, melynek terjedési sebessége (a 

hangsebesség) 340 m/s. 

Két típusú hullámot különböztetünk meg: 

 Longitudinális: Itt a terjedési irány és a 

kitérés egy egyenesre esik. Ilyen 

hullám keletkezik a rugóban is. 

Azonban a longitudinális hullámok 

vannak kevesebben. 

 Transzverzális: Itt a kitérés a terjedési 

irányra merőleges. Ez a leggyakoribb 

hullámfajta. Ilyen a hang és a fény is. Egyéb jellemzője, hogy lehet polarizálni. 

Hullámtulajdonságok: 

 Visszaverődés: A visszaverődés egy elég 

egyszerű folyamat, melynek a neve elég 

sokat elmond. Amikor egy hullám elér egy 

felülethez, akkor arról visszaverődik. Pont, 

mint a fénynél, a beesési szög megegyezik a 

visszaverődési szöggel. 

 Törés: Lényegében amikor a hullám egyik 

anyagból átlép egy másik anyagba, akkor 

megváltozik a terjedési sebesség iránya. Pontosan, ahogy a fény esetében. 
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 Elhajlás: A hullám útjába helyezünk egy tárgyat, mely leárnyékolja a mögötte lévő 

részt. Ebben az „árnyékban” elvileg nem kéne 

hullámoknak lennie, de mégis van, mivel a hullámok 

elkanyarodnak és kitöltik az árnyékot. 

 Hullámok szuperpozíciói: 3 különböző eredménnyel 

fogunk foglalkozni: 

o Kioltás: Amennyiben 2 hullám frekvenciája 

megegyezik, és az eltérés 180 fok, azaz ellentétes fázisú rezgések vannak egy 

helyen. Akkor a két hullám kioltja egymást. 

o Erősítés: Amennyiben 2 hullám frekvenciája megegyezik, és az eltérés 0 vagy 

360 fok, azaz azonos fázisú rezgések vannak egy pontban. Akkor a két hullám 

erősíti egymást. Itt a szuperpozíció frekvenciája megegyezik a 2 hulláméval, de 

a kitérés a két hullám kitérésének összege. 

o Interferencia: Ebben az esetben a 2 hullám frekvenciája eltér egymástól. 

Valamint szükséges, hogy a hullámok koherensek legyenek, azaz, hogy a két 

hullám egymáshoz képest mindig ugyanúgy legyen lemaradva. 

 

 

Fourier tétel és a zenei hangok: 

Némileg a hullámtulajdonságokhoz tartozik, ugyanis a Fourier-tétel alapján bármely hang 

felbontható szinuszosan változó rezgésekre, hangokra. Tehát a zenei hang szinuszos rezgések 

összege. 
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Állóhullámok 

Fogjunk egy gumikötelet, amiben a végénél fogva hullámokat keltünk, ha megfelelő 

frekvenciával csináljuk, akkor állóhullám jön létre. A rögzített pontot csomópontnak nevezzük. 

Ha a két vége rögzített, akkor a maximális kitérés pontosan középen lesz. Ha csak 1 vége 

rögzített, akkor a szabad végnél jön létre ez a bizonyos maximális kitérés. Lehetséges, hogy 

több csomópont is van, ekkor is az előbbi helyzet jön létre, a maximális kitérés a csomópontok 

között pontosan középen és a szabad végeknél jön létre. Ilyenkor több maximális kitérés van.  
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A Győri Szentlélek-templom harangjai 

A Győri Szentlélek-templom alapkövét 1985. 

május 25-én tették le. Ez a kő a Szentföldről, az Utolsó 

vacsora terméből származik. A templom az egykori 

Kun Béla lakótelepen - amelyet ma Marcalvárosnak 

hívnak - épült fel, rengeteg ember kétkezi munkájának 

eredményeképpen.  1987. június 6-án szentelte fel Dr. 

Paskai László bíboros érsek. Ez a templom lett a 

bölcsője a későbbi Szent Anna Otthonnak és az Apor 

Vilmos Katolikus Iskolaközpontnak. 

 

A templom tornyában három harang található: A Szent 

István, a Benedek és a Lourdes-i harang. 

 Déli harangszó>> 

A Szent István-harang 

 

Felirata: 

„Szent István, könyörögj érettünk!” 

 

A győri Szentlélek-templomnak ajándékozta a 

zürichi Szent István magyar plébánia. 

Öntötte Gombos Lajos harangöntő mester 

Őrbottyánban az 1987. évben. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/15fVlvGYNZxYdSz_0kLcmco9WUyUdkoA4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mekYy6MziJA-Ci6c7tWpMiblgTG2DB4P?usp=sharing
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Benedek-harang 

 

Felirata: 

„A győri Szentlélek-templomnak ajándékozta 

„Bence” 1987-ben.” 

Öntötte Gombos Miklós Őrbottyánban. 

  

Lourdes-i harang 

 

Felirata:  

„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.” 

A Lourdes-i Szűzanya tiszteletére készült a 

győri Szentlélek-templomnak 

Gombos Lajos harangöntő – mesternél 

Őrbottyánban. 1988. Mária évében. 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1KT671c8-068HBBuF_jSIFcw4AtIvLd_z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TyKEsJTqm7k3IaqVsgJ3c3GxNLmrIAo5?usp=sharing
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A Szentlélek templom harangjai bronzból készültek, a járomhoz úgynevezett tárcsás 

kapcsolással vannak rögzítve. 

 

A harangot a harangnyelv szólaltatja meg. Templomunkban alulütős módszerrel, rugókkal 

rögzített nyelvekkel történik a zengetés.  
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A harang mozgatását húzómágnesek végzik, amelyeket központi vezérléssel lehet bekapcsolni.  

 

A sekrestyében egy modern kapcsolószekrény található, amelyben a harang vezérlését egy 

internetre kötött számítógép végzi, így a beállított programokon kívül az arra jogosult személy 

akár a telefonjáról is bárhonnan indítani tudja, ha van internet.  
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A harangokat különböző módon szólaltattuk meg: 

A nyelv segítségével az ütőgyűrűn, illetve óvatosan kis kalapáccsal a harang többi 

részén is. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a paláston megszólaltatva más hangmagasságot 

tapasztaltunk, így egy harangon belül meghallhattuk a BIMM-BAMM hangját. Nagyon 

kalandos volt a harangok megismerése! Mindhárom harang hangjáról hangfelvételt 

készítettünk, amit az Audacity program segítségével kielemeztünk. 

                                                                                                                                

  

  

  

  

  

https://drive.google.com/file/d/1VP5eD9soMi0jYXW34kejQ4tX-8dsaQu6/view?usp=sharing
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Harang mérések 

● Először olyan hangfelvételeket csináltunk, ahol csak egy ütést mértünk: 

 

Harang neve Benedek harang Szent István harang Lourdes-i harang 

Hangsáv képe 

 
  

alaphang (Hz) 330 294 230 

jelentős felhang( Hz) 1919 1052 531 

 

● A második hangfelvételt, az úgy nevezett Bimm-Bamm harangozást mértük meg: 

 

Harang neve Benedek harang Szent István harang Lourdes-i harang 

Hangsáv képe 

 

  

alaphang(Hz) 329, 330 293,  292 232, 234 

jelentős felhang(Hz) 781, 680 1339, 1557 1790, 1889 

 

 A táblázatban pirossal jelöltük a Bimm frekvenciáját, a Bamm frekvenciáját pedig kékkel 

jelöltük.  A tapasztalatunk az volt, hogy a Bimm-Bamm és az együtéses megszólaltatásnál 

nem volt sok különbség az alaphangoknál. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1p4OhH8malGkax1dtsSno0ddurm6YQlG0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15N0i7h8G17UZm9Wim08BmDFJJmonJzhO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DiQZ5m4hc3G33b-wQ00sVzdfdhxSq54-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VP5eD9soMi0jYXW34kejQ4tX-8dsaQu6/view?usp=sharing
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Csengők 

Másik megfigyelésünk a templomban az volt, hogy a misén használt csengők hangját vettük 

fel és elemeztük ki. A mise csengőn 4 különböző méretű csengő található, ezért ezeket külön-

külön is megszólaltattuk. A csengőn a 4 csengő: legkisebb(1), kicsi(2), nagy(3), legnagyobb(4). 

Az egyszerűség kedvéért ezeket számokkal jelöltük, ami zárójelben található. 

 

Csengő 1 2 3 4 

Hangsáv képe 

   

 

Alaphang(Hz) 1715 2002 1412 1408 

Jelentős 

felhang(Hz) 

7658 9239 3454 4254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezek után egyszerre is megcsengettük a mise csengőt és a mise kezdetekor megszólaló 

csengőt is megvizsgáltuk.  Az előbbinél 1405 Hz-es alaphangot mértünk és a jelentős felhang 

pedig 4255 Hz volt. A mise kezdetekor megszólaló csengőnél az alaphang 1022 Hz és a jelentős 

felhang pedig 8766 Hz volt. És akkor felcsendült a Hozsannás ének: „Zeng a harang hívó 

szóval...” 

https://drive.google.com/drive/folders/1XBEf1y1kMzFnfrOpkNeorsdCOQ_Prk-V?usp=sharing
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Poharak 

A harangok mellett a másik, amit vizsgáltunk, a talpas poharak hangtana. Beszereztünk boros 

poharakat, amelyekkel kísérleteztünk. Ezek a poharak méretben, formában, anyagban és persze 

árban is különböztek. Összesen 7 poharunk volt, az 1-es és 2-es nagyon hasonlítanak, a 6-os és 

7-es pedig egyeznek. 

1. pohár 2. pohár 3. pohár 

   

4. pohár 5. pohár 6;7. pohár 
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Első körben mindegyiken 3 kísérletet hajtottunk végre, gerjesztési kísérleteket. Őket követték 

a rezonancia mérések. Aztán következtek a víz-mérések, melyek az utolsók voltak. 

Folytattuk a megfigyelésekkel.  

A legvégén meg megpróbáltunk hanggal megszabadulni a poharaktól, azaz összetörni őket. 

Gerjesztések: 

 Ütéssel: Mindegyik poharat megütöttük egy filccel felül és középen. A poharakba 

belógott a mikrofon és vettük a keletkezett hangot. Később kiderült, hogy nem nagyon 

volt különbség, hogy felül vagy középen ütöttük, annál nagyobb különbség volt az 

anyagok és forma miatt. Az alábbi táblázatban látható néhány eredmény, alaphang és a 

legjelentősebb felhang. 

Pohár 2. 4. 6. 

Hang 

képe 

   

Alaphang 541 Hz 541 Hz 815 Hz 

Jelentős 

felhang 

2214 Hz 2470 Hz 2414 Hz 

 

(Megemlíthető, hogy a 6. pohárnál tapasztalunk még egy jelentős felhangot 13 000 Hz-nél) 
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 Hanggal: Itt a poharakat beraktuk egy hangszóró elé, amelyen egy online tone 

generator segítségével egyesével növeltük a frekvenciát. Szintén belógott a pohárba a 

mikrofon, és ezzel figyeltük a rezonanciát. Ugyan eltért az előbb mért alaphangtól, de 

általában ez az eltérés 40-50 Hz-et jelentett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohár 1. 4. 6. 

Hang képe 

   

Rezonancia

- frekvencia 

556 Hz 572 Hz 837 Hz 

(A 2-es esetében a hanggerjesztésnél egy technikai hiba következtében nem lett jó a 

felvétel, így a vele szinte azonos 1-es pohár került be.) 

 Vizes ujjal: Ebben a kísérletben vizes ujjal 

folyamatosan köröztük a pohár szélén. Ebben 

az esetben a mikrofon nem lógott bele a 

pohárba, érthető módon, hanem felette volt. 

Mint később kiderült az itt mért alaphang van 

a legközelebb a pohár rezonanciájához. A 

táblázat a hangképet, az alaphangot és a 

legjelentősebb felhangot mutatja.  

https://www.szynalski.com/tone-generator/
https://www.szynalski.com/tone-generator/
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Pohár 2. 4. 6. 

Hang képe 

   

Alaphang 459 Hz 549 Hz 753 Hz 

Jelentős 

felhang 

2214 Hz 2794 Hz 2260 Hz 

  

Rezonancia mérés 

Szívószál: Ebben a kísérletben beraktunk egy szívószálat a 

pohárba, melyet a hangszóró elé raktunk. Végrehajtottuk a 

hang-gerjesztésnél használt módszert, azaz a program 

segítségével egyesével növeltük a frekvenciát. A frekvenciát a 

hanggerjesztés esetében mért adatok környékén változtattuk. 

Ez esetben nem volt mikrofon. A kísérlet lényege, hogy ha 

elérjük a rezonancia-frekvenciát, akkor elkezd ide-oda 

pattogni, rezegni a szívószál.  

 Elsőként a 6. pohárral próbálkoztunk. Megállapítottuk, 

hogy 775 Hz-nél mozgott a szívószál a 

legintenzívebben. Azaz 2 herzzel az ujj-gerjesztésnél mért alaphang felett. 

 Következett a 4-es pohár. Itt 553 Hz-nél figyeltünk meg rezonanciát. Azaz 4 Hz-el az 

ujj-gerjesztés alaphangja felett. 

 Majd megpróbáltuk a 2-es poharat is, itt nem tudtunk folyamatosan mozgásban tartani 

a szívószálat, így csak körül-belül tudjuk a rezonancia-frekvenciáját, mely 459 Hz 

környékén volt. 

Konklúzióként levontuk, hogy a rezonancia frekvenciája sokkal közelebb van az ujj-

gerjesztés alaphangjához, mint a hang-gerjesztésnél mérthez. Így kijelenthetjük, hogy a 

rezonancia az ujj-gerjesztés alaphangja ± 2-4 Hz-nél van. 
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„Vizes”-mérések 

Ezek a kísérletek mind az egy csomópontos, egy nyílt végű állóhullámokon alapszanak. Ezekre 

felírható, a 𝑐 = 𝑓 ∙ λ egyenlet, aholλ = 4 ∙ L. 

 Hangsebesség: Az első kísérletben az ábra alapján 

egy vízzel teli csőbe beleraktunk egy kisebb üreges 

csövet, majd egy hangszóróval 440 Hz 

frekvenciájú hangot adtunk rá. Majd elkezdtük fel-

le mozgatni a műanyagcsövet, míg végül kb.   

19,4 cm-nél rezonált. c =  f ∙ 4 ∙ L =  440 Hz ∙

 4 ∙  0,194 m = 341,44 m/s, ami kis kerekítéssel 

340 m/s azaz a hangsebesség. 

 Víz a borospohárban: Fogtuk az egyes poharat, és megpróbáltuk negyedig, félig, 

háromnegyedik megtölteni vízzel. Majd már a hang-gerjesztésnél használt módszerrel 

elkezdtük emelni a frekvenciát, amit mértünk egy mikrofonnal. Az elképzelés, hogy az 

előbbi példa alapján a vízfelszíntől való távolság kiszámíthatóan változtatja a 

rezonanciafrekvenciáját. Ugyan a célt elértük, de a kiszámíthatóság a poharak speciális 

alakja miatt nem volt sikeres. 

Vízszint 1/4

 

 

1/2

 

 

¾ 

 

Hang képe 

 
  

Rezonancia-

frekvencia 

648 Hz 772 Hz 1198Hz 
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Megfigyelés: 

 Stroboszkóp: Egy stroboszkóppal megvilágítottunk egy poharat, miközben az egy 

hangszóró előtt volt, remélve, hogy a stroboszkóphatás segítségével sikerül 

megfigyelni a rezgést. 

Kezdjük ott, hogy mi is az a stroboszkóphatás. Tehát beszélünk egy olyan eszközről, 

mely periodikusan villogó fényt bocsát ki. Ezek minden villanásnál megvilágítják a 

tárgyat, de a villanások között sötét a tárgy. A szemünk pedig a sok fényhez igazítja 

magát, így úgymond „nem látjuk” a sötét pillanatokat. Ezzel elérve azt, hogy csak a 

világos pillanatokat látjuk, amivel el lehet érni, hogy a rezgés különböző pillanatai 

legyenek megvilágítva. Így a rezgést nem folyamatként, hanem rögzített pillanatokként 

láthatjuk. 

„Szóval az elmélet hibátlan.” Viszont nem sikerült elérnünk a kellő hatást, nem láttuk 

a pohár rezgését. Ennek egyik oka, hogy nagyon gyorsan rezeg a pohár, amire megoldás 

lehet, hogy lassított felvételben felvesszük videóra. Ezt nehezítette, hogy akkor éppen 

csak telefon állt a rendelkezésünkre, azzal viszont nem sikerült kellően lelassítanunk. 

A másik probléma pedig, hogy nagyon kicsi a pohár kitérése. Ennek a két tényezőnek 

az eredményeként nem sikerült megfigyelnünk a storoboszkóppal a pohár rezgését. 

 Optikai megfigyelés: Akkor jöhet a legérdekesebb, legalábbis nekem (Mészáros 

Richárd) a legérdekesebb kísérlet. Ugyanis ez a kísérlet az én saját ötletemen alapult. 

Az elképzelés, hogy egy fényforrásból koncentrált fényt bocsátunk a pohárra. A pohár 

a fény egy részét átengedi, egy másik részét visszaveri. Nekünk a visszavert fény az 

érdekes, ha ezt átvezetjük egy szórólencsén, és felfogjuk egy vásznon, akkor a lencse 

felnagyítja a képet. Amikor a pohár rezeg, akkor másképp veri vissza a fényt, melyet 

szintén felnagyít a szóró lencse.  
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Végül egy He-Ne lézerrel sikerült a képalkotás. A 6-os és 2-es pohárral kísérleteztünk. 

 

Alapvetően egy álló képet láttunk. Viszont amikor a hangszóró (a már korábban sokszor 

említett módszerrel) elérte a rezonancia-frekvenciát, a kép elmosódott. Sőt néha még igen 

szépen hullámzott, sajnos azt nem tudtuk megörökíteni képen. 

 

Itt láthatók a 6-os számú pohár képei: 

 

Majd a 2-eseké: 
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Törés 

 

Legvégül pedig megpróbáltuk eltörni a poharakat. Ehhez nem árt tudni, hogy miért és hogyan 

képes eltörni a hang a poharat. Elsőként szükség van arra a frekvenciára, amin rezonál a pohár. 

Ugyanis ezen a frekvencián a legnagyobb a perem kitérése. Innen már csak a hangerővel 

növelhető tovább a kitérés, és ezt is használjuk ki. Tehát a megfelelő frekvencián növeljük a 

hangerőt, ezzel egyre nagyobb kitérést okozunk, azonban ez nem növelhető örökké, egy 

pontnál nem bírja tovább a pohár anyaga és elpattan.  

Szóval fogtuk a legnagyobb hangszórót, ami van az iskolában. Elé raktunk egy poharat. Első 

körben a 6-os pohárral kísérleteztünk. Az eddigi kísérletek alapján már tudtuk, hogy milyen 

frekvencia kell nekünk. Beállítottuk, majd elkezdtük növelni a hangerőt, semmi. Beleraktunk 

egy szívószálat, hogy lássuk, ha van rezonancia. Újra elkezdtük növelni a hangerőt, egy ponton 

nagyon mozgott a szívószál, és úgy tűnt, hogy mindjárt eltörik a pohár, de aztán tovább 

növeltük a hangerőt, és megállt a szívószál. Mint kiderült a hangszóró leblokkolt egy bizonyos 

hangerőnél, hogy ne tegyen magában kárt. Csak nekünk éppen az a hangerő kellett volna. 

Ekkor fogtuk az 1-es poharat, de ott még ennyit sem értünk el. A szívószál nem akart 

folyamatosan mozogni. Igazából ugyanaz történt az 1-es pohárral, mint korábban a rezonancia 

mérésnél. Szóval ez sem tört el. 

Legvégül megpróbáltuk meggyengíteni a 6-os pohár szélét egy reszelővel, hogy könnyebben 

eltörjön. A „gyengítés” közben 

végig repedt a pohár széle, utána 

meg már egyáltalán nem volt 

alkalmas a rezonanciára. 

Egy szó, mint száz. Nem sikerült 

egy poharat sem eltörnünk 

hanggal. Tanulság: a sima, nem 

bütykölt hangszóró nem képes 

eltörni a poharat. Valamint a 

reszelő nem jó gyengítés 

céljára... 
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Osztálytársak felvételei 

 

A vírushelyzetre való tekintettel osztálytársainkat, legalábbis a fizika iránt 

érdeklődőbbeket, csak korlátozott számba tudtuk bevonni a munkába. Néhányan azonban 

lelkesen küldtek otthoni hangfelvételt a borospohár zengetéséről, illetve mindannyian 

megismerhették a mi munkánkat. 

 

 
 Baros Bori 

 Frisancho Raymi Ákos 

 Hideg Hanna 

 Jász Áron Máté 

 Palicsek Benedek 

 Sütheő Anna Orsolya  

https://drive.google.com/file/d/1efZXuNMPhRpSHkQIPEyFATTc15ipgx73/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15d7rn3_K3REngI-tJdX3OqAGcmhFw1r-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15d7rn3_K3REngI-tJdX3OqAGcmhFw1r-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_kee8yLu4s-CFiFLsFeCm8NQNaNrKftM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_kee8yLu4s-CFiFLsFeCm8NQNaNrKftM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zOzXc1FZALP-mNJAavvqG_Pth1qp_ip3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17V9fMQGoZY3zLroIf4EJYlAO7QZWTm5z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k1EZ8wdlxoAz525Wf-ThurET3L-Q4_od/view?usp=sharing
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Források: 

 

Természetismeret 9. szakiskolásoknak - Fizika - 8. Rezgés és hullám 

Fizika - 9. évfolyam | Sulinet Tudásbázis 

Fizika 9. - VII. Rezgések, hullámok - 24. Rezonanciakatasztrófák 

https://afizikakalandja.blog.hu/2016/12/15/rezgesek_hullamok_es_rezonanciak 

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=hu 

https://erettsegi.com/tetelek/fizika/hullamok-fizika-erettsegi-tetel/ 

http://metal.elte.hu/~phexp/doc/rhh/f2s5s1.htm 

https://www.szynalski.com/tone-generator/ 

 

Képanyag: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_07_025 

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=hu (szuperpozíció, állóhullámok) 

https://www.researchgate.net/figure/Reflection-and-refraction-of-a-plane-wave-at-the-

boundary-of-two-homogeneous-semiinfinite_fig3_242451431  

 

 

 

 

 

 

A dolgozat készítésekor elkészített saját képek, hanganyagok, videok>> 

 

 

  

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_9/lecke_03_008
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/a-rezgo-rendszer-energiaviszonyai-es-a-csillapodo-rezges/csillapitott-rezgesek
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_07_024
https://afizikakalandja.blog.hu/2016/12/15/rezgesek_hullamok_es_rezonanciak
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=hu
https://erettsegi.com/tetelek/fizika/hullamok-fizika-erettsegi-tetel/
http://metal.elte.hu/~phexp/doc/rhh/f2s5s1.htm
https://www.szynalski.com/tone-generator/
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_9/lecke_07_025
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=hu
https://www.researchgate.net/figure/Reflection-and-refraction-of-a-plane-wave-at-the-boundary-of-two-homogeneous-semiinfinite_fig3_242451431
https://www.researchgate.net/figure/Reflection-and-refraction-of-a-plane-wave-at-the-boundary-of-two-homogeneous-semiinfinite_fig3_242451431
https://drive.google.com/drive/folders/1clrX9gc24Tw6RMfPRZ3ThdORpINJ3qZ5?usp=sharing
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