
  

Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás

A rezgőmozgás időben ismétlődő, periodikus mozgás. A rezgő test 
áthalad azon a helyen, ahol egyensúlyban volt a kitérítés előtt, és 
két szélső helyzet között periodikus mozgást végez. Egy teljes 
periódust teljes rezgésnek nevezünk.
Példák rezgőmozgásra: dugattyú a motorban, ugródeszka vége, 
lengéscsillapító, varrógép-tű, jojó, földrengés, trambulin, bungee 
jumping gumikötele, dobhártya, egyes hangszerek rezgő részei (pl. 
a gitárhúrnak vagy cintányérnak vagy dob tetejének minden pontja)



  

A rezgőmozgás jellemző adatai:
- Az egyensúlyi helyzettől mért pillanatnyi (előjeles) távolságot
   kitérésnek nevezzük. Jele: x vagy y , mértékegysége: méter (m)
- A legnagyobb kitérést amplitúdónak nevezzük.
  Jele: A , mértékegysége: méter (m)
- Egy teljes rezgés idejét rezgésidőnek (periódusidőnek) nevezzük.

  Jele: T , mértékegysége: secundum (s)
- Egy másodperc alatt megtett rezgések számát frekvenciának vagy
  rezgésszámnak nevezzük.  Jele: f , mértékegysége: 1/s
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    A harmonikus
 (egyenletes, nem csökkenő)
 rezgőmozgás
 kitérés – idő függvénye
 szinuszgörbe.



  

- A rezgőmozgás sebessége a szélső helyzetekben 0, az 
egyensúlyi helyzeten való áthaladáskor a maximális, v

max
. 

- A harmonikus 
(egyenletes és nem csökkenő)
rezgőmozgás az egyenletes 
körmozgás vetülete.
Ezért a képletei, jellemzői
hasonlóak, vagy azonosak:
körmozgásban:   rezgőmozgásban:
periódusidő (T)   –  rezgésidő (T)
fordulatszám (f)  –  rezgésszám (f)
sugár (r)             –  amplitúdó (A)

  



  

A rezgőmozgás mechanikai energiája
Mozgási energia
   Mivel van sebessége, van mozgási energiája, ami ott a 
legnagyobb a mozgása során, ahol a sebessége, vagyis középen, 
és a szélső helyzetekben 0.
Rugalmas energia
   Ha munkavégzéssel megfeszítünk egy rugót, energiája lesz, 
elengedve munkát képes végezni, ez a rugalmas energia. Ott a 
legnagyobb, ahol a rugó a legjobban kifeszül, vagy összenyomódik, 
tehát a szélső helyzetekben, az egyensúlyi helyzeten való 
áthaladáskor pedig 0. 
Helyzeti energia
  Ha a rezgő rendszer, rugó függőlegesen mozog, akkor változik a 
rendszer helyzeti energiája (ami a magasságtól függ (h)).

A rezgőmozgást végző rendszer mechanikai energiája; a mozgási 
energia, a rugalmas energia és a helyzeti energia összege állandó.
 (Az energia megmaradás törvénye érvényes a rezgőmozgásra is.)
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Saját rezgés, szabad rezgés

Ha egy rezgésre képes rendszert egy lökésszerű erőhatással hozunk 
mozgásba és magára hagyjuk, akkor a rendszerre jellemző rezgésidővel 
szabad rezgést, más néven saját rezgést végez. Rezgésideje és 
frekvenciája nem függ a kitérésétől csak a rugó erősségétől, 
rugalmasságától (rugóállandótól, D) és a rezgő test tömegétől (m).

      Periódusideje:        m            
Képletben: T = 2·π·             
                                       D            

Fonálinga

A fonálinga, ha kilendítjük szintén szabad lengést végez. Lengésideje 
nem függ a kitérésétől, és a lengő test tömegétől sem. Csak a fonal 
hosszától (l) és a gravitációs erőtől, gravitációs gyorsulástól (g) 
függ.

     Periódusideje:         l
Képletben: T = 2·π· 
                                      g



  

 Ha a fonal hosszabb, a lengésidő is hosszabb lesz.
 Ha a lengő testre ható gravitációs erő kisebb (pl. a Holdon), akkor a 

lengés ideje hosszabb lesz.
Mivel a lengőmozgás lengésideje a Föld gravitációs terében csak az inga 

hosszától függ, időmérésre lehet használni. (Ingaóra)
Az inga szélső helyzetében a mozgási energiája 0, a helyzeti energiája 

maximális, a középső helyzetében a mozgási energiája maximális a 
helyzeti minimális (vagy 0, ha onnan számoljuk a magasságot). 
Miközben az egyik átalakul a másik energiává, a két energia összege a 
mozgás során állandó (energiamegmaradás).

Más példa lengőmozgásra: hinta, kugli (lengőteke), házbontó lengősúly



  

Csillapodó (csillapított) rezgés, lengés
A rezgésekre, lengésekre ható fékező erők (súrlódás, légellenállás) miatt a 
rezgő, lengő rendszerek csillapodó rezgést, lengést végeznek. Ekkor a 
rezgésidejük, lengésidejük nem változik csak az amplitúdójuk.
A csillapodó rezgés kitérés-idő
                                          grafikonja:
Ha a csillapodást valamilyen erővel
pótolják, vagy a súrlódás, légellenállás
elhanyagolható, akkor a rezgés, lengés
nem áll le. Ezt csillapítatlan rezgésnek
nevezik. (Pl. harmonikus rezgőmozgás)

Kényszerrezgés, rezonancia
Amikor a rezgő rendszer egy külső gerjesztő hatásnak megfelelően 
kénytelen rezegni, kényszerrezgést végez. Ekkor nem a saját rezgésének 
frekvenciájával rezeg.

Ha a kényszerrezgés frekvenciája közel azonos a saját szabad rezgésének 
frekvenciájával (sajátfrekvencia), akkor rezgésének amplitúdója nagyon 
megnő. Ez a rezonancia jelensége. Ilyenkor az amplitúdó olyan 
nagymértékben megnőhet, hogy a rezgő rendszer tönkremegy. Ez a 
jelenség a rezonancia-katasztrófa. Pl. Takoma-híd leomlása.



  

Egyéb példák a gyakorlatban
 Példák rezgőmozgásra, rugó felhasználására:
- Járművek kerekeinek ütődéseit rugók csillapítják. (lengéscsillapító)
- Hangszerek: gitárhúr, dob felülete, cintányér,...stb rezgőmozgást  

végeznek, a kiadott hang magassága függ a rezgés frekvenciájától.
- felhúzós rugós órák
- dobhártya, hangszál
 Példák ingamozgásra (lengőmozgásra):
- Ingaórák, hinta, házfalbontó lengősúly, lengőteke
 Példák rezonanciára:
- Széllökések hatására berezonálhatnak az ablaküvegek.
- Ha az autóban kilazult egy csavar, bizonyos motorfordulatszámnál 

(frekvenciánál) berezonál a motor, vagy az autó egy alkatrésze.
- Hidakon nem szabad katonáknak egyszerre lépve menni.



  

Csatolt rezgés
  Két rezgés (vagy lengés) összeköttetésben (csatolásban) van 
egymással. A csatolás miatt átadják egymásnak energiájukat, és így 
az egyik rezgését (lengését) átveszi a másik, és aztán fordítva.
  Az anyagok belsejében a részecskék között van kapcsolat, így a 
részecskék át tudják adni a rezgőmozgásuk energiáját a 
szomszédjuknak, így a sorozatos „csatolt rezgések”-ből alakul ki egy 
anyagban a hullámmozgás.



  

Mechanikai hullámok
Mechanikai hullámnak nevezzük, ha egy anyagban az anyag 

részecskéinek rezgésállapota továbbterjed. A mechanikai hullám 
terjedéséhez tehát szükség van valamilyen anyagra (légüres 
térben nem terjed).

   A hullám lehet lökéshullám, ahol egy hullámalak halad tovább. pl. 
robbanás hangja, szurkolói hullám, cunami, földrengés

  A hullám lehet folyamatos, haladó hullám, a hullámalakok 
folyamatosan követik egymást. pl. folyamatos vízhullám, 

   Kétfajta terjedési mód létezik a rezgés iránya szerint:
1. Az anyag részecskéinek rezgése merőleges a hullám 

terjedésének irányára (transzverzális hullám). Hullámhegyek és 
hullámvölgyek alakulnak ki.

2. Az anyag részecskéinek rezgése párhuzamos a hullám terjedési 
irányával (longitudinális hullám). Sűrűsödések és ritkulások 
alakulnak ki az anyagban.



  

A haladó hullámra jellemző mennyiségek:

Amplitúdó: a legnagyobb, maximális kitérés nagysága
jele: A,        SI mértékegysége: m 
                   (egyéb mértékegységek: dm, cm, mm, …)

Hullámhossz: két azonos rezgési fázisban levő pont távolsága,
    Az a távolság, amit a hullám 1 periódusidő alatt megtesz.
jele:          (lambda)        SI mértékegysége: m

Periódusidő: az az időtartam, amely alatt az anyagban terjedő 
hullám egy hullámhossznyi utat tesz meg.

jele: T         SI mértékegysége: s (sec)
 

Frekvencia: Az anyag egy pontján 1 s alatt áthaladt hullámok 
száma, amely egyenlő az anyag részecskéinek az 1 s alatti 
rezgéseinek számával

jele: f          SI mértékegysége: 1/s (Hz, Hertz)

Terjedési sebesség: a hullám által 1 s alatt megtett út
jele:  c  vagy  v      SI mértékegysége: m/s
 A hullám terjedési sebessége különböző anyagokban különbözik.



  

Összefüggések a mennyiségek között

                1
    f = ------
                T

   A víz felületén kialakuló hullám egy speciális hullám – felületi 
hullám –, a víz felületén merőlegesen kialakuló hullámhegyek és 
hullámvölgyek követik egymást, de a víz belsejében nem.

  



  

A hullámok fajtái alakjuk szerint:

Körhullám  (térben gömbhullám): a hullámhegyek és a  
hullámvölgyek körök (térben gömbök)

Egyenes hullám  (térben síkhullám): a hullámhegyek és a  
hullámvölgyek egyenesek (térben síkok)
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