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A LABORATÓRIUMI KÍSÉRLETEZÉS MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYAI 

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

nem tartózkodhat annak területén! 

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

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

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

kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem. 

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

6 A vegyszert megkóstolni szigorúan tilos! 

7 Vegyszerhez kézzel hozzányúlni szigorúan tilos! 

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

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

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

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

törölje le, majd bő vízzel mossa le!  

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

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

 

Jel Jelentés 

 

Vigyázz! Forró felület! 

 

Vigyázz! Alacsony 

hőmérséklet! 

 

Vigyázz! Tűzveszély! 

 

Vigyázz! Mérgező anyag! 

 

Vigyázz! Radioaktív sugárzás! 

 

Vigyázz! Áramütés veszélye! 

 

Vigyázz! Lézersugár! 
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BEVEZETÉS 

o Általános célmeghatározás 

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

A kísérletezés nem feltétlenül valamilyen bonyolult, eszközigényes dolgot 
jelent. A hétköznapi környezetünkben fellelhető egyszerű anyagok és eszközök 
segítségével számos olyan kísérletet állíthatunk össze, amelyeket akár egyedül, 

otthon is elvégezhetnek diákjaink. Feladatként egyszerű méréseket is 
kitűzhetünk. Egyes tanult jelenségek, fizikai elvek megnyilvánulásait 
kereshetjük háztartásunkban, lakókörnyezetünkben, célunk lehet egyes 

jelenségek értelmezése. Míg az általános iskolában a jelenségértelmezés során 
felismerjük, hogy a dolgok magyarázhatóak, megérthetők, értelmezhetők – 
tehát a magyarázhatóságon van a hangsúly, az értelmezés folyamatának 
mikéntjével ismerkedünk s nem elsődlegesen a tartalmával –, addig a 

középiskolában már a tartalmak is kiemelt fontosságot nyernek. A 
laboratóriumi munka során megismerkedünk a természet tervszerű 
megfigyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények 
számszerű megjelenítésével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések 
matematikai alakú megfogalmazásával.  

o Témakörök általános ismertetése 

A munkafüzetben található kísérletek három témakörhöz kapcsolódnak: 

Mágnesség és elektromosság 

- vizsgáljuk az indukciók jelenségét, áramköri elemek működését 

Elektromágneses rezgések, hullámok 

- vizsgáljuk a soros rezgőkör működését, valamint 

hullámjelenségeket mikrohullámoknál 

Hullámoptika  

- a fényjelenségeket a mechanikai és elektromágneses hullámokról 
tanultak alapján tárgyaljuk  
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MÁGNESSÉG ÉS ELEKTROMOSSÁG 

A témakör fő céljai, kísérletei: 

- az indukció fajtáinak, törvényszerűségeinek megismerése (13-15. 
kísérlek) 

- áramköri elemek szerepének, viselkedésének vizsgálata egyenáramú és 
váltóáramú áramkörökben (16-19. kísérletek) 
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F11.13 – MOZGÁSI INDUKCIÓ  

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Patkómágnes 

 töltés szenzor CE 
adatbegyűjtőkhöz 

 CE adatbegyűjtőkhöz 

 Projektor 

 Rúdmágnes 

 Digitális multiméter 

 Röpzsinórok 

 2 db különböző menetszámú 
tekercs  

 

 
Tekercs 

  

Patkómágnes Rúdmágnes 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a vezetőt mágneses térben mozgatva benne áram indukálódik.  

Az indukció jelenségét figyeljük meg most kísérleteinkben.  

Először egy vezetőhurkot mozgatunk a patkómágnes sarkai között, és figyeljük 
az indukálódott feszültséget, majd a tekercsekbe tolt mágnes által indukált 
feszültséget figyeljük meg. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

 

metal.elte.hu 

1) a) Kapcsolja egy vezeték két végét a feszültségmérő szenzorhoz, és lazán 
lógassa be a vezetéket a patkómágnes sarkai közé! Figyelje meg, hogy mit 
mutat a feszültségmérő!  
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Mit tapasztalt? 

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

b) Húzza ki a vezetéket a patkómágnes sarkai közül! Figyelje meg, hogy mit 
mutat a feszültségmérő!  

Mit tapasztalt? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

c) Cserélje fel a patkómágnes Északi és Déli pólusait (fordítsa meg a 

mágnest), és ismételje meg a kísérletet! 

Mit tapasztalt? 

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

Milyen szabállyal magyarázhatóak a jelenségek 

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

2) a) Állítsa a két (üres) tekercset függőleges tengellyel az asztalra! Kösse 

sorba a tekercseket egy feszültségmérő műszeren keresztül (ld. ábrát)! 

 

Forrás: metal.elte.hu 

b) Dugjon egy rúdmágnest a kisebb menetszámú tekercsbe! Figyelje meg, 
hogy mit mutat közben a feszültségmérő műszer!  

Mit tapasztalt? 

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

c) Húzza ki a mágnest a tekercsből! Figyelje meg, hogy mit mutat közben a 
feszültségmérő műszer!  

Mit tapasztalt? 

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

d) Húzza ki először lassan, majd gyorsan a mágnest a tekercsből! Melyik 
esetben volt nagyobb az indukált feszültség?  

 ...............................................................................................................  
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Magyarázza meg, hogy miért változott az indukált feszültség nagysága! 

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

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

e) Ismételje meg a kísérletet a másik tekerccsel is! Melyik tekercsnél volt 
nagyobb az indukált feszültség?  

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

Magyarázza meg, hogy miért változott az indukált feszültség nagysága! 

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

 ...............................................................................................................  
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F11.14 – NYUGALMI INDUKCIÓ  

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

  

A kísérlethez szükséges eszközök 

 4,5 voltos elem  

 Kapcsoló 

 Potenciométer 

 Digitális multiméter 

 két tekercs közös, zárt 

vasmagon 

 röpzsinórok,  

 
Tekercsek vasmagon 

  

Potenciométer Kapcsoló 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a kísérleti összeállításban a primer kör feszültségváltozása a 
szekunder körben feszültséget indukál. 

Nyugalmi indukciónak azt a jelenséget nevezzük, amikor egy vezető hurokban 
a mágneses tér változása miatt elektromos áram indukálódik. 

A nyugalmi indukció jelenségének megfigyelésére az alábbi áramkört 

használjuk: 

 

Forrás: tudasbazis.sulinet.hu 

Az első kísérletben a primer áramkörben lévő kapcsoló ki-be kapcsolásánál 
figyeljük a szekunder körben indukált feszültséget. 

A második kísérletben a primer körben lévő ellenállást változtatva figyeljük a 
szekunder körben indukált feszültséget.  

A harmadik kísérletben az ellenállás-változtatás sebességének hatását figyeljük 
meg a szekunder áramkörben. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze az áramkört a fenti rajz alapján: 

a) Kapcsolja a telephez sorosan a kapcsolót, a potenciométert és az egyik 
tekercset! Ez lesz a primer oldal. 

b) Kapcsolja a feszültségmérőt a másik tekercshez! Ez lesz a szekunder oldal. 

2) I. kísérlet: 

a) Zárja a kapcsolóval a primer áramkört és figyelje, hogy mit mutat a 
szekunder körben a feszültségmérő!  

Mit tapasztalt? 

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

b) Szakítsa meg a kapcsolóval a primer áramkört és figyelje, hogy mit mutat a 
szekunder körben a feszültségmérő!  

Mit tapasztalt? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

3) II. kísérlet: 

a) Állítsa a maximumra a potenciométer ellenállását! Zárja a kapcsolóval a 
primer áramkört, és lassan csökkentse a potenciométer ellenállását! Figyelje, 
hogy mit mutat a szekunder körben a feszültségmérő!  

Mit tapasztalt? 

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

b) Lassan növelje a potenciométer ellenállását! Figyelje, hogy mit mutat a 
szekunder körben a feszültségmérő!  

Mit tapasztalt? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

 ...............................................................................................................  
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4) III. kísérlet: 

a) Ismételje meg a II. kísérletet úgy, hogy a csúszkát mindkét irányba egyre 

nagyobb sebességgel mozgatja! Figyelje, hogy mit mutat a szekunder körben a 
feszültségmérő!  

Mit tapasztalt? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

 ...............................................................................................................  
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F11.15 – LENZ TÖRVÉNY  

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Feszültségforrás 

 Tekercs 

 Négyszögletes alumíniumlemez 

 Résekkel ellátott négyszögletes 
alumíniumlemez 

 Alumínium gyűrű 

 Nyitott alumíniumgyűrű 

 Állvány 

 Tekercs hosszított vasmaggal 

 

A kísérleti berendezés 

 

Lenz ágyú 

3bscientific.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: Egy fémlemezben végződő inga zavartalanul leng egy 
elektromágnes pólusai között, míg az ki van kapcsolva. A mágnes 

bekapcsolásakor a tárgy lengése szinte azonnal nullára csillapodik. 

Az első kísérletben a tekercsek közé különböző lemezeket lengetünk és 
vizsgáljuk az így kapott inga kitérésének változásait. 

A második kísérletben a Lenz ágyú működését vizsgáljuk. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Az összeállítás szerkezeti rajza: 

 

3bscientific.hu 

a) Helyezze az állványra a négyszögletes alumínium lemezt úgy, hogy az 

belógjon a vasmag szárai közé!   

Figyelje meg azonos kitérítés mellett, hogy hogyan változik az inga csillapodási 
ideje miközben változtatja a tekercsekre kapcsolt feszültséget! (Legalább 
három különböző feszültségértéknél végezzen megfigyelést!) Mit tapasztalt? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

b) Helyezze az állványra a résekkel ellátott négyszögletes alumínium lemezt!  

Figyelje meg azonos kitérítés mellett, hogy hogyan változik az inga csillapodási 
ideje miközben változtatja a tekercsekre kapcsolt feszültséget! (Legalább 

három különböző feszültségértéknél nézze meg!) Mit tapasztalt? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

c) Helyezze az állványra az alumínium gyűrűt!  

Figyelje meg azonos kitérítés mellett, hogy hogyan változik az inga csillapodási 
ideje miközben változtatja a tekercsekre kapcsolt feszültséget! (Legalább 
három különböző feszültségértéknél nézze meg!) Mit tapasztalt? 

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

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

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

d) Helyezze az állványra a nyitott alumínium gyűrűt!  

Figyelje meg azonos kitérítés mellett, hogy hogyan változik az inga csillapodási 
ideje miközben változtatja a tekercsekre kapcsolt feszültséget! (Legalább 
három különböző feszültségértéknél nézze meg!) Mit tapasztalt? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

2) Kísérletek Lenz ágyúval 

a) Tegyen a tekercs meghosszabbított, függőleges helyzetű vasmagjára a 
vasmagon csúszni képes zárt alumínium karikát, és a tekercset kapcsolja egy 
kapcsolón keresztül a váltakozó feszültségű áramforráshoz! Rövid időre zárja a 
kapcsolót! Mi történt? 

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

b) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

c) Mi történik, ha rövid időre lefogja az alumínium karikát, amikor zárja az 
áramkört? 

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

VIGYÁZAT! A gyűrű nagyon rövid idő után is égési sérülést okozhat! 



 

16 
 

 

F11.16 – ELLENÁLLÁS, KONDENZÁTOR ÉS TEKERCS VISELKEDÉSE EGYEN- ÉS VÁLTÓÁRAMÚ 

ÁRAMKÖRBEN 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 2 egyforma ellenállás 

 2 egyforma tekercs 

 2 egyforma 
kondenzátor  

 Egyenáramú 
áramforrás 

 Váltóáramú áramforrás 

 2 izzó foglalatban 

 Röpzsinórok 

 

Tápegység 

 

Kondenzátor 

 

 

Ellenállás 

 
Tekercs 

 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: egyen- és - és váltóáramú áramkörben az egyes áramköri elemek 
eltérően viselkednek.  

Két azonos áramkört építünk, az egyikre egyen-, a másikra váltófeszültséget 
kapcsolunk. Az áramkörbe kapcsolt izzó segítségével tesszük láthatóvá a 
feszültségeket, így pontos mérés nélkül is demonstrálhatjuk a jelenséget. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Ellenállás az áramkörben 

a) Állítsa össze az áramköröket a rajz alapján: 

 
puskas.hu 
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b) Az egyik áramkörbe egyenáramú áramforrást, a másikba váltakozó áramú 
generátort kapcsoljon úgy, hogy az egyenáramú áramforrás feszültsége 

megegyezzen a váltakozó áramú generátor feszültségének effektív értékével! 

c) Figyelje meg a két izzót! 

Mit tapasztalt? 

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

Mitől függ az ellenállás értéke? 

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

2) Kondenzátor az áramkörben 

a) Cserélje ki az ellenállásokat kondenzátorokra az áramkörökben! 

 

puskas.hu 

b) Figyelje meg a két izzót! 

Mit tapasztalt? 

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

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

Hogy viselkedik a kondenzátor az egyenáramú körben? 

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

Hogy viselkedik a kondenzátor a váltóáramú körben? 

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

3) Tekercs az áramkörben 

a) Cserélje ki a kondenzátorokat tekercsekre az áramkörökben! 

 

puskas.hu 
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b) Figyelje meg a két izzót! 

Mit tapasztalt? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

 ...............................................................................................................  
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F11.17 – TEKERCS A VÁLTÓÁRAMÚ ÁRAMKÖRBEN 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Váltóáramú 
áramforrás 

 Tekercs  

 Multiméter 

 Röpzsinórok 

 Oszcilloszkóp 

 

 
Tekercs 

 
 

Oszcilloszkóp 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: váltóáramú áramkörbe helyezett tekercs esetén az áramkörben a 
feszültség és az áramerősség eltérő fázisban vannak. 

A tekercs ellenállása váltakozó áramú áramkörben két részből tevődik össze: 

ohmikus ellenállásból és induktív ellenállásból. A két ellenállás sorba kötött 
ellenállásként kezelhető. 

Első kísérletünkben megmérjük a tekercs ohmikus ellenállását. 

A második kísérletben azt figyelhetjük meg, hogy változik-e a tekercs induktív 

ellenállása, ha vasmagot helyezünk bele. 

A harmadik kísérletben oszcilloszkóp segítségével vizsgáljuk, hogy hogyan 
változik a feszültség és az áramerősség az áramkörben, ha tekercset is 
kapcsolunk a körbe. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) a) Mérje meg a tekercs ellenállását a digitális multiméter segítségével! 

R= ...........................................................................................................  

b) Mitől függ ez az ellenállás? 

 ...............................................................................................................  
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2) Állítsa össze az áramkört a rajz alapján! 

 
a) Kapcsoljon 5V –os 50 Hz frekvenciájú váltófeszültséget az áramkörbe! Mérje 
az összetartozó feszültség- és áramerősség-értékeket! Számolja ki Ohm 

törvénye alapján a tekercs induktív ellenállását! 

U=  .........................................................................................................  

I= ...........................................................................................................  
 

XL= ..........................................................................................................  

Tegyen vasmagot a tekercsbe! Mérje az összetartozó feszültség- és 
áramerősség-értékeket! Számolja ki Ohm törvénye alapján a tekercs induktív 
ellenállását! 

U=  .........................................................................................................  

I= ...........................................................................................................  
 

XL= ..........................................................................................................  

Hogyan és miért változott az ellenállás? 

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

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

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

b) Figyelje meg az oszcilloszkóp segítségével az áramkörben folyó áram és a 
feszültség kitérés-idő grafikonját! 

Mit tapasztal? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

 ...............................................................................................................  
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F11.18 – KONDENZÁTOR A VÁLTÓÁRAMÚ ÁRAMKÖRBEN 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Váltóáramú 
áramforrás 

 Két eltérő kapacitású 

kondenzátor 

 Multiméter 

 Röpzsinórok 

 Oszcilloszkóp 

 Függvénygenerátor 

 

 

Oszcilloszkóp 

 

Függvénygenerátor 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: váltóáramú áramkörbe helyezett kondenzátor esetén az áramkörben 
a feszültség és az áramerősség eltérő fázisban vannak. 

A kondenzátornak váltakozó árammal szemben tanúsított ellenállását kapacitív 
ellenállásnak nevezzük. 

Első két kísérletünkben azt vizsgáljuk, hogy hogyan függ a kapacitív ellenállás 
a kondenzátor kapacitástól és a változó áram frekvenciájától. 

A harmadik kísérletben oszcilloszkóp segítségével vizsgáljuk, hogy hogyan 
változik a feszültség és az áramerősség az áramkörben, ha kondenzátort is 

kapcsolunk a körbe. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze az áramkört a rajz alapján (a kisebb kapacitású kondenzátort 

tegye be)! 

 
a) Kapcsoljon 5V –os 50 Hz frekvenciájú váltófeszültséget az áramkörbe! Mérje 
az összetartozó feszültség- és áramerősség-értékeket! Számolja ki Ohm 
törvénye alapján a kapacitív ellenállást! 

U=  .........................................................................................................  

I= ...........................................................................................................  

 

 

XC= .........................................................................................................  

b) Tegyen nagyobb kapacitású kondenzátort az áramkörbe! Mérje az 
összetartozó feszültség- és áramerősség-értékeket! Számolja ki Ohm törvénye 
alapján a kondenzátor kapacitív ellenállását! 

U= ..........................................................................................................  

I= ...........................................................................................................  

 

 

XC= .........................................................................................................  

Hogyan és miért változott az ellenállás? 

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

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

 ...............................................................................................................  
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2) Kapcsoljon az áramkörbe egy függvénygenerátort! Növelje a váltóáram 
frekvenciáját! Mérje az összetartozó feszültség- és áramerősség-értékeket! 

Számolja ki Ohm törvénye alapján a kondenzátor kapacitív ellenállását! 

 

 

U= …………………… I=………………………. XC=………………………. 

 

Hogyan és miért változott az ellenállás? 

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

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

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

3) Figyelje meg az oszcilloszkóp segítségével az áramkörben folyó áram és a 
feszültség kitérés-idő grafikonját! 

Mit tapasztal? 

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

Magyarázza meg a jelenséget! 

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

 ...............................................................................................................  
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F11.19 – TRANSZFORMÁTOR MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

Tervezett időtartam: 40 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 400 menetes tekercs 

 1600 menetes tekercs 

 Vasmag transzformátorhoz 

 Szorítócsavar transzformátorhoz 

 Váltakozó feszültségű áramforrás (20 V) 

 Multiméter 

 Vezetékek 

 Ismert ellenállású fogyasztó (500 Ω) 

 

 
Tekercsek zárt vasmagon 

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a szekunder körben indukált feszültség ill. áramerősség függ a 

primer és szekunder tekercsek menetszámának arányától. 

A transzformátor két, egymástól elszigetelt vezetőkör közötti elektromos 
energia átvitelére szolgáló eszköz. A két tekercs közös, zárt, lemezes 
vasmagra van tekercselve, ezért a mágneses mező szóródása elhanyagolható. 
A vasmag lemezei el vannak szigetelve egymástól, hogy csökkentsék az 
örvényáramok keletkezésének lehetőségét, és ezáltal az eszköz melegedését. 
A tekercs működése a nyugalmi indukció elvén alapul. 

A primer tekercsre különböző feszültségű váltóáramot kapcsolunk, és 
vizsgáljuk a terheletlen szekunder körben indukált feszültséget. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) a) Állítsa össze a rajz szerinti kapcsolást (Np=400, Nsz=1600)!  

 

munkafuzet.tancsics.hu 

b) Kapcsoljon a primer tekercsre 2V váltakozó feszültséget! Mérje meg a 
terheletlen szekunder körben a feszültséget (Usz)! A kapott eredményt rögzítse 
a táblázatban! 

Up 2 V 4 V 6 V 8 V 10 V 

Usz      

A táblázatban található feszültségeket beállítva a tápegységen végezze el a 
méréseket! Eredményeit rögzítse a táblázatban!  

c) Ábrázolja grafikonon a szekunder körben mért feszültséget a primer 
feszültség függvényében! 
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d) Illesszen egyenest a kapott pontokra! Olvassa le az egyenes a 
meredekségét! 

a= ...........................................................................................................  

e) Számítsa ki a primer és a szekunder tekercs menetszámainak arányát és 
hasonlítsa össze a kapott egyenes meredekségével 

Mit tapasztal? ...........................................................................................  

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

2) a) Állítsa össze a rajz szerinti kapcsolást (Np=400, Nsz=1600)! Terhelje meg 
a szekunder kört egy nagy ellenállású fogyasztóval! 

 

munkafuzet.tancsics.hu 

b) Kapcsoljon a primer tekercsre 2V váltakozó feszültséget!  Mérje meg a 
primer (Ip) és szekunder körben az áramerősséget (Isz)! A kapott eredményt 
rögzítse a táblázatban! 

Up 2 V 4 V 6 V 8 V 10 V 

Ip      

Isz      

 

c) A táblázatban található feszültségeket beállítva a tápegységen végezze el a 

méréseket! Eredményeit rögzítse a táblázatban!  
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d) Ábrázolja grafikonon a szekunder körben mért áramot a primer áram 
függvényében! 

 

e) Illesszen egyenest a kapott pontokra! Olvassa le az egyenes a 
meredekségét! 

a= ...........................................................................................................  

f) Számítsa ki a primer és a szekunder tekercs menetszámainak arányát és 

hasonlítsa össze a kapott egyenes meredekségével 

Mit tapasztal? ...........................................................................................  

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

 ...............................................................................................................  
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ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK, HULLÁMOK 

A témakör fő céljai, kísérletei: 

- elektromágneses rezgőkör felépítésének és működésének megismerése 
(20. kísérlet) 
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F11.20 – REZGŐKÖRÖK VIZSGÁLATA 

Tervezett időtartam: 30 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Tekercs 

 Izzó foglalatban 

 Kondenzátor 

 Röpzsinórók, 

alaplemez 

 Függvénygenerátor 

 Demonstrációs 
árammérő 

 

 

Kondenzátor 

 

 
Tekercs 

 

 

almus.hu 

 

Árammérő 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a rezgőkörben folyó áram erőssége függ a feszültség frekvenciájától. 

Ha sorba kapcsolunk R ohmos ellenállást, C kapacitású kondenzátort és L 
önindukciós együtthatójú tekercset, soros rezgőkört kapunk. A körben folyó 
áram a feszültség frekvenciájának a függvénye. Maximális értékét az f0 

rezonanciafrekvenciánál veszi fel, amikor: 0 0

1
2 f

L C
   


, ahol L a tekercs 

induktivitása és C a kondenzátor kapacitása. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze az áramkört a rajz alapján! 

 

metal.elte.hu 
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2) Változtassa a generátor frekvenciáját (f), és olvassa le az áramerősséget 
(I)! A kapott értékeket írja a táblázatba! 

Mért 
adatok 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

I (A)          

f (Hz)          

 

3) Ábrázolja az áramerősséget a frekvencia függvényében! 

 

4) Olvassa le a grafikonról a rezgőkör rezonancia-frekvenciájának körülbelüli 
értékét! 

f0≅ ...........................................................................................................  

5) Változtassa a generátor frekvenciáját a leolvasott érték körül, és keresse 
meg az áram maximális értékéhez tartozó frekvenciát! 

f0= ..........................................................................................................  
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6) Számítással határozza meg a rezgőkör rezonancia-frekvenciáját: 

a) Olvassa le a kondenzátor kapacitását (C) és a tekercs induktivitását (L)! 

C= ...........................................................................................................  

L= ...........................................................................................................  

b) Számítsa ki a rezonanciához tartozó szögsebességet és frekvenciát a fent 
megadott képlet alapján! 

 

 

 

 

 

ω0= .........................................................................................................  

f0= ..........................................................................................................  

c) Hasonlítsa össze a rezonanciához tartozó frekvencia kétféle módszerrel 
kapott értékét! Mi lehet az eltérés oka? 

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

 ...............................................................................................................  
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HULLÁMOPTIKA 

A témakör fő céljai, kísérletei: 

- a fény terjedési tulajdonságainak vizsgálata (21-25. kísérletek) 

- a fény hullámtulajdonságainak vizsgálata (26-27. kísérletek) 
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F11.21 – FÉNYTÖRÉS TÖRVÉNYÉNEK VIZSGÁLATA I. 

Tervezett időtartam: 20perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Félkör alakú üvegtest 

 Hartl-korong (Korong 

szögskálával) 

 Penta lézer tápegységgel 

 

 

Félkör alakú üvegtest a Hartl-korongon 

titan.physx.u-szeged.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: új közeg határához érve a fény megtörik. A fénysugár törési szöge 
függ a beesés szögétől. 

Az optikai korongot (például a Hartl-korongot) a fényvisszaverődés és 
fénytörés jelenségeinek demonstrálására és mérésére fejlesztették ki. 

Ha a fény optikailag különböző sűrűségű közegek határfelületéhez ér, akkor ott 
megtörik. Vizsgáljuk a beesési és törési szög közötti kapcsolatot abban az 
esetben, mikor a fénysugár a ritkább közegből (levegő) megy a sűrűbb 
közegbe (üveg).  

A mérés során fénnyel világítjuk meg a Hartl-korong közepén lévő félkör alapú 
üveghasábot úgy, hogy a fénysugár súrolja végig a korong lapját. Ha 

leolvassuk a korong peremén levő szögmérőről a hasáb közepébe állított 
beesési merőlegeshez képesti beesési és törési szöget, a törésmutatót 

meghatározhatjuk. 

 

 

 

 

 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://titan.physx.u-szeged.hu/~bubo/AlapozoLabgyak/images/hartl_korong-2.jpg&imgrefurl=http://titan.physx.u-szeged.hu/~bubo/AlapozoLabgyak/book.html&h=399&w=600&tbnid=GvTop5C1wyWgwM:&zoom=1&docid=RMF46XlVqLPszM&itg=1&ei=fy_EU6aNCKXe7Abi5YCYCg&tbm=isch&ved=0CCEQMygCMAI&iact=rc&uact=3&dur=526&page=1&start=0&ndsp=17
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérletet:  

a) Rögzítse a Hartl-korongra a félkör alakú üvegtestet úgy, hogy a 0°-nál 
beeső fénysugár az üvegtest sík lapjára érkezve annak középpontján haladjon 
át és irányváltozás nélkül lépjen ki (ld. az ábrát)! 

 

b) Helyezze a lézert az asztalra, és állítsa be úgy, hogy egy fénysugarat 
bocsásson ki! 

c) Helyezze a korongot a fénysugár útjába úgy. hogy a fény a 0° irányából 
essen az üvegtestre!  

2) a) Fokozatosan elforgatva a Hartl-korongot, a kerületén lévő szögbeosztás 
segítségével legalább öt helyzetben olvassa le a beesési (α) és a törési (β) 
szögeket! A kapott értékeket írja a táblázatba! 

Mérések 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

α(    ) 

 

      

β(    ) 

 
      

sin α 
 

      

sin β 
 

      

 
b)  Számítsa ki mindegyik esetben a sin α és sin β értékeket, és írja a 
táblázatba! 

3) Határozza meg az üveg levegőre vonatkoztatott törésmutatóját: 

a) Ábrázolja a sin α értékeket a sin β függvényében!  

b) Illesszen egyenest a kapott pontokra!  

c) Olvassa le a kapott egyenes meredekségét! 

A meredekség:  .........................................................................................  
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Mivel 
sin

sin
n




 , a kapott meredekség lesz a keresett törésmutató. 

n= ...........................................................................................................  
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F11.22 – FÉNYTÖRÉS TÖRVÉNYÉNEK VIZSGÁLATA II. 

Tervezett időtartam: 20perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Félkör alakú üvegtest 

 Hartl-korong (Korong 

szögskálával) 

 Penta lézer tápegységgel 

 

 

Félkör alakú üvegtest a Hartl-korongon 

titan.physx.u-szeged.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: ha a fénysugár a sűrűbb közegből lép a ritkább közegbe, akkor 
megfelelő beesési szögnél megfigyelhető a teljes visszaverődés jelensége. 

Ha a fény optikailag különböző sűrűségű közegek határfelületéhez ér, akkor ott 
megtörik. 

Vizsgáljuk a beesési és törési szög közötti kapcsolatot abban az esetben, mikor 
a fénysugár a sűrűbb közegből (üveg) megy a ritkább közegbe (levegő). 

A mérés során leolvassuk a korong peremén levő szögmérőről a hasáb 
közepébe állított beesési merőlegeshez képesti beesési és törési szöget, és 
megkeressük a teljes visszaverődés határszögét. (A határszögnél nagyobb 
beesési szöggel érkező fénysugarak nem jutnak a levegőbe, teljes egészében 

visszaverődnek a visszaverődés törvénye szerint.) 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1)  Állítsa össze a kísérletet:  

a) Rögzítse a Hartl-korongra a félkör alakú üvegtestet úgy, hogy a 0°-nál 
beeső fénysugár az üvegtest domború oldalára érkezve annak középpontján 
haladjon át és irányváltozás nélkül lépjen ki (ld. az ábrát)! 

 

b) Helyezze a lézert az asztalra, és állítsa be úgy, hogy egy fénysugarat 

bocsásson ki! 

c) Helyezze a korongot a fénysugár útjába úgy. hogy a fény a 0° irányából 
essen az üvegtestre!  

2) a) Fokozatosan elforgatva a Hartl-korongot, a kerületén lévő szögbeosztás 
segítségével legalább öt helyzetben olvassa le a beesési (α) és a törési (β) 
szögeket! A kapott értékeket írja a táblázatba! 

Mérések 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

α(    ) 

 

      

β(    ) 

 
      

sin α 
 

      

sin β 
 

      

n       

 
c)  Számítsa ki mindegyik esetben a sin α és sin β értékeket és írja a 
táblázatba! 

d) Számítsa ki a levegő üvegre vonatkoztatott törésmutatóját minden esetben 

a törési törvény alapján, és a kapott eredményt írja a táblázatba! 

Határozza meg a kapott törésmutatók átlagát! 

 

 

n= ...........................................................................................................  
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3) A mért törésmutató ismeretében számítsa ki a teljes visszaverődés 
határszögét! 

 

 

 

 

αh= ..........................................................................................................  

4) Mérje ki a teljes visszaverődés határszögét (αh)! 

 

αh= ..........................................................................................................  

5) Hasonlítsa össze a teljes visszaverődés határszögére méréssel és 
számolással kapott értékeket! Mi lehet az esetleges eltérés oka?  

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

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

 ...............................................................................................................  
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F11.23 – TELJES VISSZAVERŐDÉS DERÉKSZÖGŰ PRIZMÁN 

Tervezett időtartam: 30perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Derékszögű prizma 

 Hartl-korong 

(Korong 
szögskálával) 

 Penta lézer 
tápegységgel 

  

Az ábra a kísérleti elrendezést mutatja 

tanert.com 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a derékszögű prizma a fénysugár beesési helyétől függően a 

tárgyhoz képest visszafordítja, elfordítja vagy eltolja a képet. 

Ha a fény merőlegesen érkezik két közeg határára, irányváltoztatás nélkül 

halad tovább. 

Ha a fény optikailag sűrűbb közegből halad a ritkább felé, a törési szög a 
beesési szögnél nagyobb érték lesz. Ezért ha a beesési szöget növeljük, 
elérhetünk egy olyan beesési szög értéket (amit αh határszögnek nevezünk), 
amelyhez 90º-os törési szög tartozik. Ha ennél is nagyobb beesési szöget 
veszünk, a fény a határfelületről visszaverődik, egyáltalán nem lép az új 
közegbe. Ezt a jelenséget nevezzük teljes visszaverődésnek. 

Üvegnél a teljes visszaverődés határszöge 42°.  

Ha a derékszögű prizma valamelyik oldalára merőlegesen fényt bocsájtunk, az 
a prizmába irányváltoztatás nélkül lép be, és a másik oldalra 45°-os szögben 
érkezik. A befogóra az átfogóval párhuzamosan eső fénysugár az átfogóra 
szintén 45°-os szögben érkezik az üvegben. 45° > αh, így az üveg-levegő 
határfelületeken a fény teljes visszaverődést szenved. Figyeljük meg a 

jelenséget különböző sugármenetek esetén! 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti elrendezést:  

a) Rögzítse a Hartl-korongra a derékszögű prizmát úgy, hogy a 0°-nál beeső 
fénysugár az átfogó felezőpontján és a derékszögű csúcson haladjon át! (ld. az 
ábrát)!  

 

b) Helyezze a lézert az asztalra, és állítsa be úgy, hogy egy fénysugarat 
bocsásson ki! 

c) Helyezze a korongot a fénysugár útjába úgy. hogy a fény a 0° irányából 

essen a prizmára!  

2) Figyelje meg az átfogóra merőlegesen érkező fény útját a prizmában: 

a) Tolja el a Hartl-korongot úgy, hogy a fény az alábbi ábrának megfelelően 
érkezzen merőlegesen a prizma átfogójára! 

 
Rajzolja be a fenti ábrába a fény további útját a prizmában, és a kilépés után a 
levegőben! 

b) Állítsa be a lézert úgy, hogy három fénysugarat bocsásson ki, majd állítsa 

be a Hartl-korongot úgy, hogy a fénysugarak az alábbi ábrának megfelelően 
érkezzenek merőlegesen a prizma átfogójára! 
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Rajzolja be a fenti ábrába a fény további útját a prizmában, és a kilépés után a 
levegőben! 

Felhasználva a sugármeneteket szerkessze meg a tárgy (nyíl) képét! 

Mit mondhatunk a prizma által létrehozott képről? 

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

Mire alkalmas a prizma? 

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

3) Figyelje meg az egyik befogóra merőlegesen érkező fény útját a prizmában: 

a) Állítsa be a lézert úgy, hogy egy fénysugarat bocsásson ki, majd állítsa be a 

Hartl-korongot úgy, hogy a fény az alábbi ábrának megfelelően érkezzen 
merőlegesen a prizma befogójára! 

 

Rajzolja be a fenti ábrába a fény további útját a prizmában, és a kilépés után a 
levegőben! 

b) Állítsa be a lézert úgy, hogy három fénysugarat bocsásson ki, majd állítsa 

be a Hartl-korongot úgy, hogy a fény az alábbi ábrának megfelelően érkezzen 
merőlegesen a prizma befogójára! 

 

Rajzolja be a fenti ábrába a fény további útját a prizmában, és a kilépés után a 

levegőben! 

Felhasználva a sugármeneteket szerkessze meg a tárgy (nyíl) képét! 

Mit mondhatunk a prizma által létrehozott képről? 

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

Mire alkalmas ebben e helyzetben a prizma? 

 ...............................................................................................................  
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4) Figyelje meg az egyik befogóra az átfogóval párhuzamosan érkező fény 
útját a prizmában: 

a) Állítsa be a lézert úgy, hogy egy fénysugarat bocsásson ki, majd állítsa be a 
Hartl-korongot úgy, hogy a fény az alábbi ábrának megfelelően érkezzen 
merőlegesen a prizma befogójára! 

 

Rajzolja be a fenti ábrába a fény további útját a prizmában, és a kilépés után a 
levegőben! 

b) Állítsa be a lézert úgy, hogy három fénysugarat bocsásson ki, majd állítsa 

be a Hartl-korongot úgy, hogy a fénysugarak az alábbi ábrának megfelelően 
érkezzenek merőlegesen a prizma befogójára! 

 

Rajzolja be a fenti ábrába a fény további útját a prizmában, és a kilépés után a 

levegőben! 

Felhasználva a sugármeneteket szerkessze meg a tárgy (nyíl) képét! 

Mit mondhatunk a prizma által létrehozott képről? 

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

Mire alkalmas ebben e helyzetben a prizma? 

 ...............................................................................................................  
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F11.24 – FÉNYTÖRÉS PRIZMÁN ÉS PLÁNPARALEL LEMEZEN 

Tervezett időtartam: 25 perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Derékszögű prizma 

 Üveg téglatest (mint 

plánparalel lemez) 

 Hartl-korong (Korong 
szögskálával) 

 Penta lézer tápegységgel 

 

 

Derékszögű prizma és  

üveg téglatest  

almus.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a derékszögű prizma a határfelületére nem merőlegesen beeső 
fénysugarakat eltéríti, az üveg téglatest önmagukkal párhuzamosan eltolja. 

Az egymással szöget bezáró síklapokkal határolt átlátszó test a prizma. A 

prizma egyik lapjához ferdén érkező fénysugár általában kétszer megtörve, az 

eredeti irányával bizonyos szöget bezárva halad át. Ezt a szöget eltérítési 
szögnek nevezzük. 

A két párhuzamos síkkal határolt átlátszó testet plánparalel lemeznek 
nevezzük. A plánparalel lemeznél a ferdén beeső fénysugár a beesésnél és a 
kilépésnél is megtörik, és a kilépő sugár a beeső sugárral párhuzamosan 
eltolódik. 

A fenti jelenségeket figyeljük meg kísérletünkben.  
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Állítsa össze a kísérleti elrendezést:  

a) Rögzítse a Hartl-korongra a derékszögű prizmát úgy, hogy a 0°-nál beeső 
fénysugár az egyik befogóra merőleges legyen! (ld. az ábrát)! 

 

b) Helyezze a lézert az asztalra, és állítsa be úgy, hogy egy fénysugarat 
bocsásson ki! 

c) Helyezze a korongot a fénysugár útjába úgy. hogy a fény a 0° irányából 
essen a prizmára!  

2) Figyelje meg a fény útjának változását a prizmán való törések után: 

Fordítsa olyan helyzetbe a korongot, hogy a befogólapon belépő sugár az 

üvegen történő áthaladás után a prizma átfogólapján kilépjen!  

Rajzolja be az alábbi ábrába a fény további útját a prizmában, és a kilépés után 
a levegőben! Jelölje be a fénysugár beesési (α) és eltérítési (δ) szögét! 

 

Változtassa (a korong forgatásával) a beeső fény irányát! Olvassa le a beesés 
(α) és az eltérítés (δ) szögét legalább öt helyzetben, és írja a táblázatba! 

Mért adatok 1. 2. 3. 4. 5. 

α(°)      

δ(°)      

 

Mit tapasztal? Egészítse ki a mondatokat! 

Az eltérítés szöge  ................................................... a beesési szögtől. 

Az üvegprizma mindig a  ........................................................................  

felé töri a fényt. 
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3) Rögzítse a Hartl-korongra az üveg téglatestet úgy, hogy a megvilágító 
fénynyaláb egymással párhuzamos két lapon haladjon át! (ld. az ábrát!) 

 

a) Világítsa meg a téglatestet az oldalaira merőleges fénysugárral! Mit 
tapasztal? 

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

b) Forgassa el a Hartl-korongot úgy, hogy a beesési szög hegyesszög legyen, 
és figyelje meg, a fénysugár útját! Mit tapasztal? 

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

c) Rajzolja be az alábbi ábrába a fény további útját az üveg téglatestben, és a 
kilépés után a levegőben! Jelölje be a fénysugár beesési szögét (α), és 
eltolódásának nagyságát (x)! 

 

d) Változtassa a beesés szögét (α) a korong forgatásával, és mérje meg, az 
eltolódás nagyságát (x) legalább öt esetben! Az adatokat írja a táblázatba! 

Mért adatok 1. 2. 3. 4. 5. 

α(°)      

x      

e) Mit tapasztal? Egészítse ki a mondatot! 

Az eltolódás mértéke ..............................................................................  

a beesési szögtől. 
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F11.25 – A FÉNYELHAJLÁS JELENSÉGE 

Tervezett időtartam: 30perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Optikai sín lovasokkal 

 Ernyő 

 Optikai lámpa 

 Állítható rés 

 Dia réssel 

 Kör alakú rés d=1mm 

 Kör alakú rés d=6mm 

 Dia ráccsal 

 Kör alakú rés 

 Állítható rés 

 Dia ráccsal 

3bscientific.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a fény hullám. 

A fény útjába változtatható szélességű rést helyezünk, és a rést szűkítjük. 
Először ugyanazt tapasztaljuk, mint a mechanikai hullámok esetén. A rés előbb 

egy keskeny nyalábot vág ki a fénynyalábból, majd a hullám előbb kisebb, 
majd egyre nagyobb mértékben behajlik abba a térbe is, ahol eredetileg 
árnyéknak kellene lennie, a kép kiszélesedik. A rés szélességének további 

csökkentésekor a réssel szemközt elhelyezett ernyőn interferenciaképet is 
kapunk.  

Kísérletünkben ezt a jelenséget figyeljük meg. Megnézzük továbbá, hogy 

hogyan viselkedik a fény, ha eltérő alakú akadályokat teszünk az útjába. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Az optikai sín végére rögzítsen egy széles ernyőt! Az állítható rést rögzítse a 

sínhez, majd világítsa meg a lámpával! 

2) Csökkentse a rés szélességét és figyelje meg a kapott képet az ernyőn: 

a) Rajzolja le a nagyra nyitott résnél az ernyőn kapott képet! 

 

 

 

 

 

b) Csökkentse a rács szélességét annyira, hogy az összemérhető legyen a fény 
hullámhosszával (1 mikrométer alatti réstávolság kell)! Rajzolja le az ernyőn 

kapott képet! 

 

 

 

 

 

 

c) Magyarázza meg, miért színes a kép? 

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

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

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

3) Tegye a másik rést az állítható rés mögé úgy, hogy a két rés egymásra 
merőleges legyen! 

a) Rajzolja le a kapott képet! 
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b) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

4) Tegyen az optikai sínre a fényforrás mögé egy kör alakú rést!  

a) Rajzolja le a kapott képet! 

 

 

 

 

 

b) Magyarázza meg a jelenséget! 

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

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

5) Tegyen az optikai sínre a fényforrás mögé optikai rácsot!  

Mit tapasztal? Magyarázza meg a jelenséget! 

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

 ...............................................................................................................  
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F11.26 – A FÉNY HULLÁMHOSSZÁNAK MÉRÉSE 

Tervezett időtartam: 30perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Lézerfény-mutató, vagy 
Penta lézer tápegységgel 

 Optikai sín lovasokkal 

 Ernyő 

 Ismert rácsállandójú optikai 
rács 

 Mérőszalag 

 Vonalzó 

 

Az ábrán a kísérleti összeállítás látható. 

ecseri.puskas.hu 

 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: A lézerfény a rácson áthaladva elhajlik. Az elhajlás mértéke függ a 

lézerfény hullámhosszától. 

A lézerfény a rácson áthaladva elhajlik. Az ernyőn szimmetrikusan megjelenő 
interferenciamaximumok nappali világításban is jól láthatók. Az elhajló sugarak 
olyan irányokban adnak (fő) maximumot, amelyek felé útkülönbségük a 
hullámhossz egész számú többszörösével egyenlő: 

 d·sin α=λ - ahol d a rácsállandó, α az elhalás szöge, λ a hullámhossz 

A rács és az ernyő távolságából és a két interferenciamaximum távolságából 
meghatározhatjuk az egyenes és az elhajlott fénysugár által bezárt szöget. A 
szög és a rácsállandó ismeretében pedig kiszámolhatjuk a fénysugár 
hullámhosszát. 

 

KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) Az optikai sín végére rögzítsen egy széles ernyőt! Az ismert rácsállandójú 
optikai rácsot helyezze a sínen mozgatható lovasba tett diatartóba, majd a 

rácsot világítsa át lézerfénnyel! 
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2) Mérje le a kísérleti összeállításon az optikai rács és az ernyő távolságát (l), 
valamint az ernyőn az első elhajlási maximum és a direkt sugár foltjának 

(középső, legerősebb megvilágítású folt) távolságát (x)! Az adatokat rögzítse a 

táblázatban! 

Mérések 1. 2. 3. 4. 

l (m) 
 

    

x (m) 
 

    

α (    ) 

 
    

λ (m) 
 

    

 

3) Számolja ki az elhajlás szögét (α) – felhasználva a 
x

tg
l

   összefüggést! 

Az eredményt írja a táblázatba! 

4) Az optikai rács rácsállandójának ismeretében kapott értékekből számítsa ki 
a lézerfény hullámhosszát! A számolt értékeket rögzítse a táblázatban! 

 

 

 

 

 

 

5) A mérési hiba csökkentése érdekében ismételje meg legalább négyszer a 
hullámhossz meghatározását más ernyő–rács távolságok esetén is! A 
különböző kísérletek során kapott értékeket átlagolja!  

 

 

 

 

 

λ= ...........................................................................................................  
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F11.27 – A FÉNY FELBONTÁSA 

Tervezett időtartam: 20perc 

Kötelező védőeszközök Balesetvédelmi jelölések 

 

 

A kísérlethez szükséges eszközök 

 Prizma 

 Lencse f = +100 mm 

 Színszűrők 

 Optikai pad 

 Optikai lámpa 

 Tápegység a fényforráshoz 

 Kondenzor lencse 

 Rés diában 

 Ernyő 

 

 

Prizma 

almus.hu 

A kísérlet leírása (hipotézis és folyamatleírás) 

Hipotézis: a fehér színű lámpa fénye nem monokromatikus. 

A fehér fénynyalábbal végzett fénytörési kísérletek közben már észrevehettük, 
hogy a prizmából kilépő fénynyaláb színes. Tapasztalatunk szerint a „fehér 
fény” összetett, a színkép színeinek a keveréke. A prizma a különböző színeket 
különböző mértékben téríti el, így a fehér fényt színeire bontja. Ez a 
színszóródás vagy diszperzió jelensége. Ezt figyeljük meg az első kísérletben. 

A második kísérletben azt figyelhetjük meg, mi történik, ha egy színt 

„kiveszünk” a spektrumból. 

A harmadik kísérletben azt figyelhetjük meg, hogy a színkép színei tovább nem 
bontható, homogén (monokromatikus) színek. 
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KÍSÉRLETI JEGYZŐKÖNYV, FELADATOK 

1) A fehér fény felbontása színekre prizma segítségével: 

a) A fehér fény felbontásához bocsásson a prizmára résen keresztül erős 
párhuzamos fénynyalábot (lásd az ábrát)! A kilépő fény útjába helyezzen 
ernyőt! 

 

 

3bscientific.hu 

Mit tapasztal? 

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

Milyen színek és milyen sorrendben jelentek meg? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

b) Tegyen a színekre bontott fénysugár útjába egy gyűjtőlencsét! 

Mit tapasztal? 

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

 

2) a) Takarja ki a ceruza hegyével a színekre bontott fénysugárból a vörös 

színt! Figyelje a gyűjtőlencse után kialakuló képet az ernyőn! 

Mit tapasztal? 

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

Egészítse ki a mondatot: Az ernyőn látott szín a vörös szín 
………………………… színe, mert ha ehhez hozzáadjuk a vöröset 
…………………….. színt kapunk. 
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b) Takarja ki a ceruza hegyével a színekre bontott fénysugárból a kék színt! 
Figyelje a gyűjtőlencse után kialakuló képet az ernyőn! 

Mit tapasztal? 

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

c) Takarja ki a ceruza hegyével a színekre bontott fénysugárból a zöld színt! 
Figyelje a gyűjtőlencse után kialakuló képet az ernyőn! 

Mit tapasztal? 

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

3) Tegyen az optikai padra a rés elé egy sárga színszűrőt! Végezze el az első 

kísérletet! 

Mit tapasztal? 

 ...............................................................................................................  
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FOGALOMTÁR 

Beesési merőleges: A beesési pontban a felületre állított merőlegest, beesési 
merőlegesnek nevezzük. 

Beesési szög: A beeső fénysugárnak a beesési merőlegessel bezárt szögét, 
beesési szögnek nevezzük. 

Gyűjtőlencse: (domború lencse) Az a lencse, amely vastagabb a közepénél, 
mint a szélénél. 

Hullámhossz: két, legközelebbi azonos fázisú pont egymástól mért távolságát 

hullámhossznak nevezzük. 

Indukció: Az elektromágnes indukció elektromágneses kölcsönhatás, amely 

során egy mágneses térben lévő vezetőben elektromos feszültség indukálódik. 

Lenz törvény: Az indukció során a mozgó vezetőben olyan irányú áram folyik, 
amely mágneses hatásával akadályozza az őt létrehozó változást, mozgást. 

Optikai rács: Az optikai rács párhuzamos rések sorozata, melyet úgy 
készítenek, hogy üveglemezt nagyon sűrűn párhuzamos vonalakkal 

megkarcolnak (1 mm-en több mint száz karcolás van). 

Plánparalel lemez: A két párhuzamos síkkal határolt átlátszó testet 
plánparalel lemeznek nevezzük. 

Prizma: Olyan átlátszó anyagból készült test, melynek optikai sűrűsége eltér a 
környezet (többnyire a levegő) optikai sűrűségétől. 

Rezgőkör: A csak tekercset és kondenzátort tartalmazó áramkört elektromos 

rezgőkörnek nevezzük. 

Rezonancia: Ha a gerjesztőrezgés frekvenciája a kényszerrezgést végző 
rendszer sajátfrekvenciájával megegyezik, a kényszerrezgés amplitúdója a 
gerjesztőrezgés amplitúdójának sok-sokszorosát éri el. 

Tekercs: A tekercs csavarmenet-szerűen tekeredő elektromos vezető. A 
menetek (és az egymásra feltekert rétegek) között szigetelés van 

Törési szög: A megtört fénysugárnak a beesési merőlegessel bezárt szögét, 

törési szögnek nevezzük. 

Váltóáram: Olyan áram, melynek iránya és nagysága periodikusan változik. 
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