
A hang terjedési  sebességének  meghatározása  fémekben 
Egy egyszerű és olcsón megszerkeszthető berendezést szeretnénk leírni, 

amelynek segítségével elég nagy pontossággal mérhető a longitudinális hullá-
mok terjedési sebessége fémekben. Mivel a hanghullámok is longitudinális 
hullámok, a kísérlet segítségével nagyságrendi elképzelést alkothatunk a hang-
hullámok terjedési sebsségének az értékéről szilárd testekben. 

A mindennapi életből ismert tény, hogy egy fémlapra merőlegesen ejtett 
fémrúd az ütközés után visszalökődik. Kevésbé  ismert  viszont  a teny  magya-
rázata: 

Az ütközés pillanatában az érintkezesi pontban egy sűrűsödés (lökéshul-
lám) jön létre (1.  ábra)  amely lon-
gitudinális hullám formájában 
megindul a rúdon felfele,  majd a 
rúd szabad végéről visszaverődik. 
A fémrúd akkor lökődik fel a talap-
zatról, mikor a lökéshullám vissza- a b c d e f 
jut az érintkezési felületre. 

Azonnal belátható, hogy ismerve a fémrúd "I" hosszát, és ha megtudnánk 
mérni azt a nagyon rövid "t" időtartamot, amely alatt a fémrúd kapcsolatban van 
a fémlappal meghatározható a longitudinális hullámok terjedési sebessége a 

v = 2l/t (1) 
összefüggés alapján. 
E rövid időtartam mérését egyszerűen egy "C" kondenzátor, egy R 

ellenállás és egy "A" ampermerő se-
gítségével végezzük el, összeállítva 
a 2. ábrán vazlatosan lerajzolt be-
rendezést. 

A K1 kapcsoló zárásával az U 
feszültségforrásról  feltöltjük a C kon-
denzátort. Kikapcsolva K1-et, a K2 
kaocsoló zárásával az A ampermé-rőn keresztül kisütjük a kondenzá-
tort, megmérve az ampermérő áitai 
mutatott maximális Io áram-
erősséget. Ez az I0 áramerősség 
egyenesen arányos lesz a konden-
zátoron felhalmozódott kezdeti Qo 
töltéssel. Újra feltöltjük az U feszült-

ségforrásról  a C kondenzátort, majd K1 kikapcsolása után ráejtjük a rudat a 
fémlapra. A fémlapra ejtett rúd keresett 't' ideig rövidre zárja a C kondenzátort, 
amely kisül az R ellenálláson keresztül. Miután a rúd visszapattan a fémlapról 
elfogjuk, ügyelve, hogy többször ne essen rá. A kisülés után a kondenzátoron 
maradó töltésmennyiség felírható mint: 

Q 1 = QQexp (-t/(C. R)) (2) 
A K 2 kapcsoló zárasával rövidre zárjuk a C kondenzátort, az A ampermérőn 

most egy Ii maximális kitérést mérünk, ami egyenesen arányos lesz Q1-el. 
Azonnal következik, hogy: 

(3) 
ós az I1,10, C, R értékek ismeretében meghatározható t, majd az (1) keplet 

alkalmazásával a keresett v sebesség. 
Az általunk használt értékek: C = 10 μ F 1R = 140 ohm, 1 = 1 m, U = 1,8 V 

és az ampermérő (0 – 100 μA) tartományban működött. Néhány kísérleti 
eredmény: alumíniumrúdban v(AI) = 4260 m/s 

rézrúdban v(Cu) = 3700 m/s. 
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