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versenyek (szerintünk) legérdekesebb és legtanulsá-
gosabb feladataihoz kapcsolódó megoldások publi-
kálását. A válogatás vállaltan szubjektív – és jelentõs
részben azon is múlik, találunk-e olyan lelkes szer-
zõt, aki vállalja az adott probléma részletes kidolgo-
zását és újságban is közölhetõ megírását. A közölt
megoldások egy része az adott feladat legsikeresebb
megoldójától származik, de megjelenés elõtt ellen-
õrizte a feladat kitûzõje, esetleg kiegészítéseket és
kommentárokat fûzött hozzá. A megoldások másik
része egyenesen a feladat kitalálójának és kitûzõjé-
nek mûve. A megoldások harmadik csoportját olyan
lelkes egyetemi hallgatók dolgozták ki, akik ugyan
az adott feladat megjelenésének évében még nem
foglalkoztak a problémával (például mert akkoriban
épp óvodába jártak), de késõbb a weblapon megta-
lálták azt, beleszerettek, megoldották és kidolgoz-
ták. Az ilyen esetekben is igyekszünk megkeresni a
feladat kitûzõjét bírálat vagy kommentár begyûjtése
céljából (már ha tudjuk, ki volt a kitûzõ – az elsõ
huszonegy évben ugyanis a szerzõ megjelölése nél-
kül jelentek meg a szervezõk által összegyûjtött fel-
adatok).

Megjegyezzük, hogy Gombkötõ Ákos szegedi fizi-
kus doktorandusz megkezdte az Ortvay-feladatok
sokkal nagyobb körének feldolgozását és a megoldá-
sok publikálását egy weblapon. Ezek a megoldások
azonban egyelõre nem tekinthetõk végleges, a kitûzõ
által jóváhagyott verziónak. A Fizikai Szemlében vi-
szont csak ilyen többszörösen ellenõrzött megoldáso-
kat fogunk közölni.

Vállalkozásunk nem példa nélküli. Az elsõ években
(1971–74) az ELTE TTK Fizikus Diákkörének kiadásá-
ban kis füzet alakjában megjelentek az elõzõ évi ver-

seny feladatai és megoldásuk. 1984-ben pár lelkes
fizikus hallgató Pöltl János szervezésében stencilezett
formában adott ki néhány megoldást. A Fizikai Szem-
le 1993/3. számában pedig megjelent az 1991-es ver-
seny egyik nevezetes, Bihary Zsolt által kitûzött pat-
kányelméleti feladata Károlyi Antal és Peták Attila
kidolgozásában, amelybõl kiderült, hogy megfelelõ
körülmények között a patkányok gáza is mutat nyu-
godt/agresszív fázisátalakulást…

Terveink szerint egy-két havonta jelenik majd meg
egy-egy Ortvay-probléma feldolgozása (a mostani
elsõ, kedvcsináló cikk kissé hosszabbra sikeredett –
késõbb már egyszerûbb és rövidebb megoldások kö-
vetkeznek). A keményebb, mélyebb fizikai tudást
mozgósító feladatok mellett igyekszünk sok egysze-
rûbb, középiskolai ismeretekkel is követhetõ, ám vá-
ratlan, szellemes megoldása vagy egy frappáns ötlet
miatt mégis különösen érdekes problémát is bemutat-
ni. A feladat tényleges megoldása mellett törekszünk
hangsúlyozni az adott probléma vagy a megoldás
során alkalmazott módszerek tanulságait, kapcsolódá-
sát más érdekes témákhoz, esetleg a fizika más terüle-
teihez, valamint az egykori megoldók által elkövetett,
mások számára is tanulságos hibákra is felhívjuk a
figyelmet. A közölt feladatok kiválasztásának épp ez,
a saját magukon túlmutató kapcsolódási lehetõség
lesz az egyik fõ szempontja. Így – reményeink szerint
– a megoldások megjelentetése nemcsak a potenciális
Ortvay-versenyzõk puszta feladatmegoldó rutinját
edzi, hanem általános fizikai érzékük és mûveltségük
gyarapítását is szolgálja.

Ebben a reményben indítjuk útjára a Szemlében a
jubileumához érkezõ Ortvay-verseny megoldásainak
rovatát.

Az Ortvay-versenyek szervezõi

A SZUPERSZONIKUS MENTÕAUTÓ ELTE, Atomfizikai Tanszék

Köszönetemet szeretném kifejezni Cserti Józsefnek az ábrák elkészí-
téséért és a kézirat gondos átnézéséért.

Dávid Gyula bemutatását lásd e számunk 219. oldalán.

Dávid Gyula

A probléma
A 2016. évi verseny 9. feladata. Kitûzte: Dávid Gyula

Számos fizikakönyv magyarázza a Doppler-effektust a
mentõautó példáján: figyeljük meg a nyílegyenesen
felénk közeledõ mentõautó hangjának magasságát,
majd tegyük meg ugyanezt a tõlünk távolodó mentõ-
autóval is! Ám akik ezt a kísérletet a valóságban is
végre akarták hajtani, rosszul jártak, mert a mentõ-
autó elgázolta õket. Legyünk hát mi óvatosabbak!
Álljunk félre a V < c sebességgel (ahol c a hang sebes-
sége a levegõben), egyenes vonalban mozgó mentõ-
autó útjából, az úttól H távolságra! Számítsuk ki az
állandó ω0 frekvenciával szirénázó mentõautó észlelt

hangjának frekvenciáját az észle-
lési idõ függvényében! Ábrázol-
juk a függvényt! Vizsgáljuk meg
a szuperszonikus, V > c sebes-
séggel közlekedõ mentõautó
esetét is!

A gondos fizikus persze nem
csak a mentõautó hangjának ma-
gasságát, hanem irányát is megfi-
gyeli. Ugyanakkor optikai eszkö-
zökkel (például a szemével) is
követi a mentõautó helyzetét (a
fénysebességet jelen esetben

végtelennek tekinthetjük). Ábrázoljuk a látott mentõ-
autó irányszögének függvényében a hallott mentõ-
autó irányszögét! Diszkutáljuk a szubszonikus (V < c ),
a szuperszonikus (V > c ) és a kritikus (V = c ) sebessé-
gû mentõautók esetét!
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Általános megjegyzések

1. ábra. Az y tengely mentén V sebességgel mozgó mentõautó a τ
idõpontban a P pontban van. Az x tengely M pontjában nyugvó
megfigyelõ a t idõpontban észleli a P pontban kibocsátott hangot. A
c sebességû hang (t − τ ) idõ alatt teszi meg az r távolságot.
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A feladatra 14 megoldás érkezett, ebbõl 4 volt majd-
nem teljes (a magyar versenyzõk közül Takátsy János,
akkor harmadéves fizikus hallgató kapott maximális
pontszámot), 3 nagyrészt helyes, a többiek súlyos elvi
hibákat követtek el. Az ember azt hinné, hogy ilyen
egyszerûen érthetõ, akár középiskolás szinten is meg-
oldható klasszikus fizikai feladatok esetén nem lehet
„súlyos elvi hibákat” elkövetni – pedig dehogynem…

Az utóbbi évek Ortvay-versenyeinek egyre általáno-
sabb tapasztalata, hogy a korszerû számítógépek, nu-
merikus és szimbolikus programok birtokában a fizi-
kával foglalkozó hallgatók jelentõs része úgy véli: a
gépek és a programok minden problémát megoldanak,
belegondolásra, a kérdések értelmezésére már nincs is
szükség. Elsõ – gyakran hibás – ötleteiket azonnal be-
ütik a gépbe, az hamarosan igen tetszetõs képletekkel
vagy görbékkel válaszol, a fizikus pedig azt hiszi, hogy
már készen is van a megoldás. Mások pedig a hagyo-
mányosabb utat követve több-kevesebb kézi vagy gépi
számolással eljutnak egy bonyolult, áttekinthetetlen
képlethez, és boldogan felsóhajtva azt adják be megol-
dásként. Pedig a feladat neheze még csak most követ-
kezne: az eredmények, számadatok, grafikonok értel-
mezése, fizikai interpretációja, érvényességi határának
megállapítása, a következtetések levonása… Persze ez
csak akkor lehetséges, ha a számítási, numerikus és
grafikus munka elõtt a megoldó a feladat elõzetes vé-
giggondolását sem mulasztotta el. Ez az Ortvay-feladat
tipikus példája volt a fentieknek. A beérkezett megol-
dások jelentõs részében csak egy elõzetes vázlat (lásd
az 1. ábrát ), majd a számítógép által kinyomtatott gör-
bék fénymásolata következett – gyakran koordinátaten-
gelyek, skálázás és bármiféle értelmezés nélkül. A meg-
oldás javítója azt sem tudta, mit ábrázolt a szerzõ minek
a függvényében, miért éppen négy, egymáshoz nagyon
hasonló görbét küldött be, miben különbözött az egyes
ábrákon vizsgált fizikai helyzet, és milyen következte-
téseket lehet az eredményekbõl levonni. Mit jelent pél-
dául az, ha egy Doppler-effektusra vonatkozó feladat
számítógép által kiadott megoldásgörbéjén a frekvencia
bizonyos esetekben mínusz végtelenhez tart? Vajon mi
ennek a fizikai értelme? Sajnos a megoldásokból ez
nem derült ki… Mások pedig egy másfél soros képlet
birtokában, minden értelmezés és magyarázat nélkül
vélték megoldottnak a feladatot. Az alábbiakban nem
akarunk ezekbe a hibákba esni, ezért a képletek durr-
bele felírása helyett elõbb megpróbáljuk a feladat fizi-
kai hátterét alaposan végiggondolni.

Fizikai alapok

Kezdjük egy szubjektív megjegyzéssel. Amikor gye-
rekkoromban egy ismeretterjesztõ fizikakönyvben
elõször megláttam a Doppler-effektus észlelõje felé
száguldó mentõautót, majd a másik képen a már távo-
lodó kocsit, biztos voltam benne, hogy a mentõ viszi
magával az elgázolt észlelõt is. De nem, az ábrán a

megfigyelõ továbbra is ott állt, a mentõautó után bá-
mulva. Ha viszont az észlelõ nem pontosan az autó
útjának egyenesében állt, akkor a közölt számolás
nem lehet teljesen helyes… Ez a kérdés azóta is izga-
tott, és amikor elõször utánaszámoltam, meglepõ
mélységeket fedeztem fel benne. Mai ésszel azt mon-
dom: ezt a problémát Newton és Doppler is Ortvay-
feladatnak teremtette.

Elsõ ránézésre a megoldás nagyon egyszerûnek tû-
nik. A mentõautó állandó V sebességgel mozog, hely-
zete ezért a τ idõ lineáris függvénye (a τ jelölésnek
nincs köze a relativitáselméletben használt sajátidõ-
höz, csupán a jel kibocsátásának τ pillanatát kívánjuk
megkülönböztetni a jel észlelésének t pillanatától). Azt
gondolhatjuk, hogy csak meg kell határoznunk, egy
adott pillanatban milyen messze van az autó a megfi-
gyelõtõl, majd meg kell állapítanunk e távolság idõ
szerinti deriváltját, azaz a sebességvektor megfigyelõ
irányú komponensét, azután alkalmazhatjuk a Dopp-
ler-eltolódás szokásos formuláit. Az elsõ bökkenõ
abban rejlik, hogy ekkor a keresett mennyiségeket a
hang kibocsátása pillanatának függvényében kapjuk
meg – a feladat pedig a megfigyelés pillanatának idõ-
adatai szerinti függvényekre kérdez rá (logikusan, hi-
szen a megfigyelõ nem tudja közvetlenül, legfeljebb
kikövetkeztetheti, mikor indult el az adott pillanatban
észlelt hangjel). Az elsõ feladat tehát annak kiszámítá-
sa, hogy a megfigyelõ a t pillanatban a mentõautó me-
lyik korábbi τ idõpontban kibocsátott hangjelét észle-
li, azaz a τ (t ) függvény meghatározása. Ez a matemati-
kai probléma a fizika számos területén (akusztika,
elektrodinamika, optika, kvantumelmélet) felbukkan –
mindenhol, ahol egy idõben változó helyzetû objek-
tum által kibocsátott véges sebességû jel (hang, fény,
elektronhullám stb.) terjedését kell vizsgálni. A feladat
a „retardált” (magyarul késleltetett) beérkezõ jel kibo-
csátási idõpillanatának meghatározása a beérkezés
idejének függvényében. Ez a „retardálási” probléma
általános esetben (ha a forrás elegendõen komplex
mozgást végez) bonyolult implicit egyenlethez vezet,
amely zárt alakban nem, csak numerikus módszerek-
kel oldható meg. Szerencsénkre az egyenes vonalban,
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állandó sebességgel mozgó hangforrás az analitikusan
kezelhetõ esetek közé tartozik, és késõbb meg is adjuk
a megoldást. (Meg kell jegyeznünk, hogy a feladat
megoldásával próbálkozók közül többen nem is vettek
tudomást errõl a kérdésrõl, egyszerûen a jel kibocsátá-
sának idejével számoltak.)

A második kérdés az, hogy mit is kezdjünk a to-
vábbiakban a kiszámított τ (t ) függvénnyel. Hogyan
lesz ebbõl Doppler-effektus? A szokásos tárgyalás
során más-más Doppler-képletet alkalmaznak köze-
ledõ és távolodó források frekvenciájának kiszámítá-
sára. (Arról nem is beszélve, hogy további képletek
érvényesek abban az esetben, ha nem a forrás,
hanem a megfigyelõ mozog a hanghullám hordozójá-
hoz, a levegõhöz képest. Esetünkben ezzel nem kell
foglalkoznunk, hiszen a feladat kikötötte, hogy a
megfigyelõ nyugszik.) De mi a helyzet akkor, ha a
hangforrás nem nyílegyenesen közeledik a megfigye-
lõhöz, vagy távolodik tõle, hanem ferde vonalban, a
forrást és a megfigyelõt összekötõ szakasszal mindig
más szöget bezárva mozog? Ennek megértéséhez
vissza kell mennünk a monokromatikus hullám ma-
tematikai leírásához.

Egy ω0 frekvenciájú monokromatikus hangforrás
által kibocsátott jel a τ idõpont függvényében a kö-
vetkezõ alakba írható:

ahol A a hullám amplitúdója, ϕ pedig a kezdõfázisa.

f (τ ) = A sin ω0 τ ϕ ,

Ebbe a képletbe kell behelyettesíteni a geometriai és
kinematikai alapon kiszámított τ (t ) függvényt, így
kapjuk meg a megfigyelõ által a t pillanatban észlelt
jel alakját. Emellett még figyelembe kell venni a jel
amplitúdójának 1/r 2-tel arányos gyengülését is, ahol r
a kibocsátás és az észlelés pontjának az idõtõl ugyan-
csak függõ távolsága. A τ (t ) és az r (t ) függvény álta-
lában igen bonyolult, nemlineáris alakú, így a megfi-
gyelõ által észlelt

jelalak egyáltalán nem monokromatikus, egyetlen ω

F (t ) =
A sin ω0 τ (t ) ϕ

r 2(t )

frekvenciával jellemezhetõ függvény lesz. Ha nagyon
precízek akarnánk lenni, kiszámíthatnánk e jel Fou-
rier-transzformáltját, meghatározva spektrumát, azaz
az egyes frekvenciákhoz tartozó monokromatikus
komponensek relatív súlyát (ez talán a következõ
évek egyik Ortvay-feladata lesz…).

Mégis van rá mód, hogy ezt az F (t ) függvényt –
legalább a t pillanat egy rövid Δt környezetében –

alakba írjuk, ha az idõtõl függõ ω (t ) pillanatnyi frek-

F (t ) = A ′ sin ω (t ) Δ t ψ

venciát így értelmezzük:

ω (t ) = ω0
dτ
dt

.

Ekkor a τ (t ) függvény t körüli sorba fejtésével a szi-
nuszfüggvény argumentuma valóban Δt lineáris függ-
vénye lesz. Az abszolútérték-jelre azért van szüksé-
günk, mert elõfordulhat – és mint látni fogjuk, elõ is
fordul –, hogy a τ (t ) függvény nem monoton, deri-
váltja elõjelet vált. Viszont a szinusz argumentumában
továbbra is pozitív frekvenciát szeretnénk látni. A
fentiek alapján a beérkezõ jel pillanatnyi frekvenciája
a τ (t ) függvény deriválásával megkapható. Elsõ lé-
nyeges megállapításunk tehát az, hogy a Doppler-
effektusnak a nyugvó megfigyelõ és tetszõlegesen
mozgó forrás esetére vonatkozó általános képlete a
következõ:

ahol ω0 a forrás által kibocsátott rezgés frekvenciája,

(1)ω (t )
ω0

= dτ
dt

,

ω (t ) a nyugvó megfigyelõ által a t idõpontban észlelt
jel pillanatnyi frekvenciája, a τ (t ) függvény pedig a
forrás retardált τ ideje a jel beérkezésének t idõpont-
jával kifejezve.

Ennek az eljárásnak természetesen csak akkor van
értelme, ha a hullám belsõ változásaira jellemzõ
1/ω (t ) nagyságrendû idõ jóval rövidebb, mint az ω (t )
függvény változására jellemzõ „külsõ” karakterisztikus
idõtartamok. Ez a feltétel nem teljesül például abban
az esetben, amikor a formális számolásból ω → 0 adó-
dik. Másrészt a sorfejtéses eljárás az ω → ∞ határeset-
ben sem mûködik – ilyenkor a beérkezõ jel alakja
annyira távol van a harmonikus rezgéstõl, hogy sem-
miféle értelmes módon nem rendelhetõ hozzá pilla-
natnyi frekvencia. Látni fogjuk, hogy a szuperszoni-
kus mentõautó fizikájának tanulmányozása során
ebbe a jelenségbe is belebotlunk.

A részletes számolás elõtt még néhány szót kell szól-
nunk arról, mit is jelent a mentõautó „hang alapján tör-
ténõ észlelése”. Az embernek két füle van, ezért az ész-
lelt hanghullámok fáziskülönbsége alapján az agy meg
tudja határozni a beérkezõ hang forrásának irányát. Ez
a képesség gyakorlással jól fejleszthetõ. Ideálisnak fel-
tételezett megfigyelõnket tehát úgy képzelhetjük el,
hogy rögzített megfigyelõhelyén állva folyamatosan ar-
ra fordul, amerrõl a mentõautó éppen beérkezõ hangját
hallja. Ha rálát a mentõautó által bejárt országútra,
akkor látóvonalát meghosszabbítva ki tudja metszeni az
út azon pontját, ahol az autó az általa éppen meghallott
hangot kibocsátotta. Ez lesz tehát a mentõautó adott t
pillanathoz tartozó látszólagos, vagyis inkább „hallat-
szólagos” helye. (Ha megfigyelõnk fülének intenzitás-
érzékelése is elég kifinomult, akkor standard mentõ-
autó-hangerõ ismeretében a hangerõsség változása
alapján, az 1/r 2-es képletet felhasználva távolságot is
tud becsülni, így közvetlen vizuális kapcsolat híján,
pusztán az észlelt hang elemzésével is meg tudja állapí-
tani a hang forrásának helyét.)

A feladat második kérdése a „látott” és a „hallott”
mentõautó helyének összehasonlítására vonatkozik.
Mivel a fénysebességet végtelennek vehetjük, a men-
tõautó „látott” helye megegyezik a t pillanatbeli valódi
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helyével. A „hallott” mentõautó helyét pedig az elõb-
biek alapján a beérkezõ hang irányából meghatároz-
hatjuk, ezzel (tudván, hogy a mentõautó állandó se-
bességgel mozog) egyben a beérkezõ hang kibocsátá-
sának τ pillanatát is megtudhatjuk. Jó fülû megfigye-
lõnk a hallott hang irányába fordulással tehát tulajdon-
képpen a τ (t ) függvény mérését végzi el. A gondolat-
menetet megfordítva: ha elméleti úton kiszámítjuk a
τ (t ) függvényt, akkor ezzel reprodukáljuk a megfigye-
lõ mérését, és máris válaszoltunk a feladat második
kérdésére. (Pontosabban: a feladat szövege a „látott”
és a „hallott” mentõautó irányszögére kérdez – a lineá-
ris koordináták szögekre való átszámításának és újbóli
ábrázolásának triviális feladatától megkíméljük az ol-
vasót.) Másrészt – mint fentebb láttuk – e τ (t ) függ-
vény deriváltja egyben választ ad a feladat elsõ, az
észlelt frekvencia változására vonatkozó kérdésére is.

A retardált helyzet meghatározása

Számításaink elsõ lépéseként helyezzük el szereplõin-
ket egy koordináta-rendszerben. Mozogjon a mentõ-
autó a sík y tengelye mentén, pozitív irányba. A meg-
figyelõ helyezkedjen el az x tengelyen, az origótól H
távolságra levõ M pontban. Az idõszámítás nulla
pontját válasszuk meg úgy, hogy a mentõautó éppen
a τ = 0 pillanatban legyen az origóban. Ezzel a men-
tõautó út-idõ függvénye igen egyszerû alakú lesz:
y (τ ) = Vτ. Az y tengely P pontjában levõ mentõautó
és a megfigyelõ távolságát jelöljük r -rel. Mindezt az
1. ábrán vázoltuk fel.

A mentõautó egyszerû út-idõ kapcsolatának isme-
retében a feladatunkban keresett τ (t ) függvény he-
lyett az y (t ) függvényt is vizsgálhatjuk. A továbbiak-
ban ennek meghatározására koncentrálunk.

Ábránkról látható, hogy a Pitagorasz-tétel alapján

A P pontban a τ pillanatban kibocsátott hangjel a t

r = H 2 y 2 .

pillanatban érkezik meg a megfigyelõ M pontjába,
tehát az r távolságot t−τ idõ alatt teszi meg, miköz-
ben a hang c sebességével mozog. Ezért r = c (t−τ ).
Ebben a képletben a τ idõt kifejezhetjük a P pont y
koordinátájával: τ = y /V. Behelyettesítve az r távolság
korábbi kifejezését az alábbi összefüggést kapjuk:

Egyenletünk az y és a t változó közti kapcsolatot feje-

(2)H 2 y 2 = c
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

t − y
V

.

zi ki implicit formában, azaz megadja, hogy a megfi-
gyelõ a t pillanatban az y tengely mely pontjából ér-
kezõ hangot hallja meg. Az egyenletet négyzetre
emelve és rendezve y -ban és t -ben is másodfokú
egyenletet kapunk, amelyet akár kézzel is megoldha-
tunk. Eddig az eredményig sok megoldó eljutott –
csak éppen a lényeg, a kissé ijesztõ kifejezés fizikai
interpretációja maradt el.

Az olvasók elborzasztására mi is ideillesztjük a má-
sodfokú egyenlet megoldásával kapott y (t ) függvény
érdemi vizsgálatra és diszkusszióra teljesen alkalmat-
lan alakját:

Ígérjük, hogy a késõbbiekben egy betût sem haszná-

(3)y (t ) = V c 2 t ± V V 2 c 2 t 2 c 2 − V 2 H 2

c 2 − V 2
.

lunk fel belõle.
Persze a képlet csak akkor értelmes, ha V ≠ c, ezért

külön meg kellene vizsgálni a V = c esetet, kideríteni,
mikor lesz nemnegatív a gyök alatti kifejezés értéke,
mit jelent a két megoldás, melyik elõjelet kell válasz-
tani, lehet-e esetleg fizikai értelme mind a két megol-
dásnak.

A fentieket természetesen mind megtehetjük, de ez
reménytelenül fáradságos, unalmas – és legfõképpen
egyáltalán nem szemléletes.

Ehelyett egészen más utat választunk az eredmény
elemzésére. Visszatérünk a retardálás fizikai feltételét
kifejezõ (2) egyenlethez. Ezt négyzetre emelve y -ban
és t -ben is másodfokú egyenletet kapunk. Ez az
egyenlet a (t, y ) síkon egy másodrendû görbe, azaz
kúpszelet egyenlete. Vajon milyen fajta kúpszelet
lehet? Mivel a feladat fizikai feltevései alapján tudjuk,
hogy az y változó, azaz a mentõautó helyzete a moz-
gás során −∞-tõl +∞-ig változik, ezért görbénk két
irányban is a végtelenbe nyúlik, így a kúpszeletek
közül csak a hiperbola jöhet szóba.

Egy hiperbolát egyértelmûen meghatároz, ha meg-
adjuk egy pontját és két aszimptotáját. A keresett
görbe, azaz az y (t ) függvény egy pontját könnyen ki-
találhatjuk. Van olyan idõpillanat, amikor a mentõ-
autó hangját a megfigyelõ éppen az x tengely irányá-
ból hallja. Ezt a hangot a mentõautó az O ponton
áthaladva bocsátotta ki, az idõmérés nulla pontjában.
A hang innen a megfigyelõ M pontjáig H távolságot
futott be, ehhez H /c idõre volt szükség. Van tehát a
keresett y (t ) függvénygörbén egy K pont, amelynek
koordinátái: y = 0 és t = H /c (a pont K jele a pálya
M -hez legK özelebbi pontjára utal).

Már csak a hiperbola aszimptotáit kell meghatároz-
nunk. Amikor az y koordináta a negatív vagy a pozitív
végtelenbe tart, a (2) egyenlet bal oldalán a gyök alatt
a véges H mennyiség elhanyagolhatóvá válik, a gyök
értéke pedig |y| lesz. A hiperbola aszimptotáinak
egyenlete tehát

Ezt az y változóban elsõfokú egyenletet lényegesen

(4)y = c
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

t − y
V

.

könnyebb diszkutálni, mint a görbe másodfokú
egyenletének (3) megoldását. Az |y| értéket aszerint
kell szétválasztani, hogy a mentõautó az y tengely
negatív vagy pozitív részén jár. Másrészt azt is meg
kell különböztetnünk, hogy szubszonikus (V < c ),
szuperszonikus (V > c ) vagy kritikus sebességû (V =
c ) mentõautóval van dolgunk.
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Elõször vizsgáljuk meg a hangsebességnél lassab-

2. ábra. A felsõ ábrasor a szubszonikus (a), kritikus sebességû (b), illetve szuperszonikus (c) mentõautók esetében ábrázolja az y (t ) függ-
vényt, azaz az autó „hallatszólagos” helyzetét a megfigyelõ észlelési idõpontjának függvényében. Az ábrákon szaggatott vonallal jeleztük a
hiperbolák aszimptotáit, ezek meredeksége a t → −∞ és t → +∞ határesetben érvényes látszólagos sebességnek felel meg. Az alsó ábrasor a
megfigyelõ által a t pillanatban észlelt ω (t ) frekvencia és a mentõautó által kibocsátott ω0 frekvencia arányát ábrázolja. Az alsó ábrák görbéi
a felsõ görbék deriváltjának abszolút értékével arányosak (lásd az (1) képletet). A K „közelpontban” a mentõautó hangja az x tengely men-
tén, az O origóból érkezik, ekkor a megfigyelõ által észlelt hang frekvenciája megegyezik az eredeti ω0 frekvenciával.

y
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ban mozgó mentõautó esetét! Az y tengely negatív
tartományában a (4) egyenlet

alakú lesz, amelyet y -ra megoldva megkapjuk az

−y = c
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

t − y
V

aszimptota egyenletét:

Az y tengely pozitív tartományában az

y = V c t
c − V

.

egyenletet kapjuk, amelynek megoldása:

y = c
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

t − y
V

Az eredmény áttekinthetõbb lesz, ha külön jelölést veze-

y = V c t
c V

.

tünk be a két aszimptotikus egyenes sebességdimenziójú
meredekségére, melyeket kissé más alakba írunk át:

(5)u− = V
1 − V /c

, = V
1 V /c

.

A (V < c ) feltétel miatt mindkét sebesség pozitív, és az
is könnyen belátható, hogy u− > V > u+. Az y tengely
(és így egyben a t tengely) negatív felén tehát az y (t )
függvényt ábrázoló hiperbola aszimptotája az y = u− t
egyenes, a pozitív felén pedig az y = u+ t egyenes. Eze-
ket az aszimptotákat szaggatott vonallal berajzoltuk a 2.
ábra a) részén, a felsõ grafikonon. Ugyanezen az ábrán
feltüntettük a korábban meghatározott K pontot is.
Ezután már könnyû megrajzolni a K ponton átmenõ, az
elõbbi két aszimptotához simuló hiperbolaágat, ami a
felsõ ábrákon vastagon rajzolt görbe lesz.

Hasonló számolás végezhetõ el a c hangsebesség-
nél gyorsabb mentõautó esetében is. Az aszimptoták
egyenlete és a megoldás azonos a szubszonikus eset-
tel, de a (V > c ) feltétel miatt a meredekségekre más
jelöléseket vezetünk be:

u+

w+

Mindkét bevezetett mennyiség pozitív, és az is

(6)w− = V
V /c − 1

, = V
V /c 1

.

könnyen belátható, hogy w− > c > w+. Az y tengely
pozitív felén az aszimptota egyenlete y = w+ t, amely
a t tengelynek is a pozitív feléhez tartozik. Az y ten-
gely negatív oldalán azonban az aszimptota egyenlete
y = −w− t lesz, ami egy jobbra lefelé mutató félegye-
nest jelent. A 2. ábra c) részén, a felsõ grafikonon eze-
ket az aszimptotákat is berajzoltuk, majd a K ponton
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átmenõ hiperbolaágat is ábrázoltuk. Ez most az elõzõ
esettel szemben teljes egészében az ábra jobb alsó és
felsõ síknegyedébe esik. Az eredmény fizikai értelme-
zésével a következõ alfejezetekben foglalkozunk.

Hátra van az az eset, amikor a mentõautó V sebessé-
ge pontosan megegyezik a kibocsátott hang c sebessé-
gével. Ekkor az y tengely pozitív felén a (4) egyenlet

alakú lesz, amelynek megoldása

y = c
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

t − y
c

lesz – ez az eredmény V = c behelyettesítésével köz-

y = c t
2

vetlenül is megkapható az elõzõ két eset megfelelõ
formuláiból. Érdekesebb az y tengely negatív felének
vizsgálata. Ekkor a (4) egyenlet

alakú lesz, amelynek megoldása t = 0. Ez azt jelenti,

−y = c
⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

t − y
c

hogy a keresett hiperbola egyik aszimptotája maga az y
tengely, pontosabban annak negatív fele. A 2. ábra b)
részén, a felsõ grafikonon berajzoltuk ezeket az
aszimptotákat, majd a K ponton átmenõ hiperbolaágat
is ábrázoltuk. (Megjegyezzük, hogy fáradságos munká-
val természetesen ugyanezeket a hiperbolaágakat kap-
tuk volna a (3) függvény gondos elemzésével is.)

Látható, hogy a szubszonikus (V < c ) esetrõl a szu-
perszonikus (V > c ) esetre való áttérés során az y (t )
függvényt ábrázoló hiperbola bal oldali aszimptotája
mintegy „átfordul” az ábra bal alsó negyedébõl a jobb
alsó negyedbe, és a kritikus sebességnél (V = c ) az
aszimptota éppen megegyezik az y tengellyel.

Megoldottuk tehát a bevezetõben kijelölt elsõ fel-
adatot. A kapott három görbe (a 2. ábra három felsõ
részábráján) a fizikailag különbözõ három esetben
megadja a megfigyelõ t idejének függvényében az ab-
ban a pillanatban beérkezõ hangot kibocsátó mentõ-
autó y koordinátáját a jel kiindulásának τ pillanatában.

Megjegyezzük, hogy mindhárom ábránkon a K
pont t koordinátája arányos a H értékkel, ami a megfi-
gyelõ távolságát jelöli a mentõautó útjának egyenesé-
tõl. Ha a megfigyelõ egyre közelebb húzódik az út-
hoz, akkor a hiperbolaágak egyre közelebb kerülnek
az aszimptotákhoz, míg végül a H → 0 határesetben
azonossá válnak velük – ekkor az y (t ) függvényt áb-
rázoló „görbe” a két aszimptota megfelelõ félegyene-
seibõl álló törött vonal lesz.

Fizikai értelmezés – a Doppler-effektus
újragondolása

A 2. ábra felsõ sorában a három vastagon kihúzott
görbe az y (t ) függvényt ábrázolja – ez a mentõautó
„hallatszólagos” út-idõ diagramja, amit a megfigyelõ a

beérkezõ hangjelek alapján kikövetkeztet. Ezen görbe
t idõpontbeli meredeksége jelenti tehát a mentõautó
pillanatnyi sebességét a hang kibocsátásának idõ-
pontjában – megint csak a megfigyelõ véleménye
szerint. Hangsúlyozzuk, hogy ez a kikövetkeztetett
sebesség nem egyezik meg a mentõautó valódi sebes-
ségével, annál kisebb és nagyobb, sõt a c) esetben
negatív is lehet.

Alkalmazzuk most az (1) egyenletet. A képletben
szereplõ τ változót a mentõautó mozgását leíró y =
V τ egyenlõség alapján kicseréljük y -ra, így megkap-
juk a Doppler-effektus esetünkre alkalmazott kép-
letét:

Kimondhatjuk tehát, hogy az egyenes vonalban moz-

(7)ω (t )
ω0

= 1
V

dy (t )
dt

.

gó mentõautó esetén a megfigyelõ által észlelt ω (t )
frekvencia és a mentõautó által kibocsátott valódi ω0
frekvencia aránya megegyezik a t pillanatbeli látszó-
lagos sebesség (dy /dt ) abszolút értéke és a valódi V
sebesség arányával. A 2. ábra alsó három grafikon-
ján az ω (t )/ω0 értéket ábrázoltuk a megfigyelõ t ide-
jének függvényében, a felsõ ábrasor y (t ) görbéinek
deriváltjai alapján. Szaggatott vonallal berajzoltuk e
frekvenciagörbék aszimptotáit is – ezek vízszintes
egyenesek, amelyek függõleges koordinátája a felsõ
ábrasor aszimptotáinak meredeksége osztva a V se-
bességgel.

Elõször vizsgáljuk meg a hagyományos, hangnál
lassabb mentõautó esetét (a 2. ábra a) oszlopa)! Ha
megnézzük a hiperbola két távolba veszõ ágát, azt
látjuk, hogy egyre közelednek az aszimptotákhoz (a
H → 0 határesetben egybe is esnek velük.) A t → ±∞
határesetekben tehát a mentõautó látszólagos sebes-
sége állandó értékhez tart, ami megegyezik az
aszimptoták meredekségével, a t → −∞ esetben ez a
sebesség u−, a t → +∞ esetben pedig u+. A megfigyelõ
közelében a látszólagos sebesség folytonosan csök-
ken u−-ról u+-ra. Ezt mutatja a 2.a ábra alsó része,
ahol a vastag görbe az y (t ) függvény deriváltjával
arányos. Ha a megfigyelõ nem az út mellett áll, ha-
nem az úton (azaz H = 0), akkor a hiperbola egybe-
esik az aszimptotával, az alsó ábra ereszkedõ görbéje
pedig az u− és u+ magasságban meghúzott két fél-
egyenesbõl álló lépcsõs függvényre redukálódik.

De vajon mi okozza a mentõautó „hallatszólagos”
sebességének a valódi sebességhez képesti megnöve-
kedését, illetve csökkenését? Ennek megértéséhez
érdemes egy téridõ-diagramot készíteni, amin a meg-
figyelõ és a mentõautó mozgása mellett a hangjelek
terjedését is feltüntetjük (3. ábra ). Az egyszerûség
kedvéért csak a H = 0 esetet ábrázoltuk, ekkor egy
kétdimenziós ábra is jól jellemzi a helyzetet. Az ábrán
a vízszintes idõtengely és a függõleges y tengely egy-
ségeit úgy választottuk meg, hogy c = 1 legyen, azaz a
hangjelek terjedését +45° vagy −45° meredekségû
egyenesek ábrázolják (ilyenek a PP ′, QQ ′, RR ′ és
SS ′ szakaszok). Az M jelzésû vízszintes egyenes a
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megfigyelõ „világvonalát” áb-

3. ábra. A vízszintes egyenes a megfigyelõ, a ferde egyenes a szubszonikus mentõautó téridõbeli
világvonala. A ±45° meredekségû egyenesek a hangjelek terjedését ábrázolják, ezek a jelek a men-
tõautó történetének egységnyi hosszúságú PQ, illetve RS idõszakaszait a megfigyelõ történetének
egységnyinél rövidebb P ′Q ′, illetve egységnyinél hosszabb R ′S ′ idõintervallumába képezik le.

1
1

K

V < c

y

M

P

P�Q�

Q

R
S

P Q� � < 1

R S� � > 1

S�R�
t

rázolja: az idõ múlik, de a
megfigyelõ y koordinátája fo-
lyamatosan 0 marad. A felfelé
emelkedõ egyenes a mentõ-
autó világvonala. Ennek me-
redeksége kisebb 1-nél, hi-
szen V < c.

Vegyünk fel az M jelû víz-
szintes egyenes t < 0 felén
egy egységnyi hosszúságú
szakaszt (az ábrán 1 jelöli, és
vastag vonallal kihúztuk). Ez
a megfigyelõ történetének két
egymást egységnyi idõvel
(például 1 másodperccel) kö-
vetõ eseményét jelöli. Az idõ-
szakasz kezdõ és végpontjá-
val egyidejû események a
mentõautó világvonalának P
és Q pontjai. Vizsgáljuk meg
az e pillanatokban kibocsátott
hang terjedését! Ehhez a P és Q pontokból +45° me-
redekségû egyeneseket indítunk. Ahol ezek az egye-
nesek metszik a megfigyelõ világvonalát (P ′ és Q ′
pontok), ott hallja meg a megfigyelõ a P, illetve a Q
pontokban elindult hangjeleket. Az ábrán világosan
látszik (de természetesen számítással is követhetõ),
hogy P ′Q ′ <1, azaz a közeledõ mentõautó által egy-
ségnyi idõkülönbséggel kibocsátott hangjelek beérke-
zése között egységnyinél kisebb idõszakasz telik el.

A mentõautó világvonala a t = 0 pillanatban a K
„közelpontban” metszi a megfigyelõ világvonalát (mi-
vel most feltevésünk szerint H = 0, ezért a 2.a ábra
hiperboláján a K és az O pont egybeesik). Ismételjük
meg az elõbbi konstrukciót az idõtengely pozitív fe-
lén! Itt is bejelöltünk egy egységnyi hosszúságú idõ-
szakaszt, majd megkerestük ennek megfelelõjét a
mentõautó világvonalán, ezek az R és S pontok. Az
innen kiinduló hangjeleket most −45° meredekségû
egyenesek ábrázolják, hiszen a mentõautó már túlha-
ladt a megfigyelõn, és õ csak a „visszafelé” terjedõ
hangot hallhatja meg. Az R és S pontokból kiinduló
hangjelek a megfigyelõt az R ′, illetve S ′ pontban
érik el. Ismét jól látszik (és természetesen ki is számít-
ható), hogy R ′S ′ > 1, azaz a távolodó mentõautó
által egységnyi idõkülönbséggel kibocsátott hangjelek
beérkezése között egységnyinél nagyobb idõszakasz
telik el.

Megtaláltuk tehát a jelenség leglényegesebb voná-
sát: a mentõautó történetének idõegységnyi hosszúsá-
gú PQ, illetve RS szakaszát a véges sebességû hangje-
lek az álló megfigyelõ történetének egységnél rövi-
debb idõtartamú P ′Q ′, illetve egységnél hosszabb
idõtartamú R ′S ′ szakaszába képezik le. Hangsúlyoz-
ni kell, hogy ez tisztán kinematikai effektus: sehol
sem használtuk fel, hogy a P pontból a P ′-be az in-
formációt éppen a hullámjellegû hang viszi – az infor-
máció hordozója lehetett volna puskagolyó, lovasfu-
tár vagy bármi más.

A relativitáselméletrõl szóló könyveken edzõdött
olvasóban persze felmerül a kérdés, mit is jelent a
fenti megfogalmazásban az „álló” kifejezés. Természe-
tesen arról van szó, hogy a hang (vagy a lovasfutár)
esetén létezik egy kitüntetett inerciarendszer (amely-
ben a levegõ, illetve a préri nyugalomban van), ehhez
képest a hang (vagy a futár) terjedési sebessége a
különbözõ irányokban (jelen esetben elõre és hátra)
ugyanaz. Ezt a rendszert nevezhetjük „állónak”: kiin-
duló feltevésünk szerint a megfigyelõ ehhez a rend-
szerhez képest nyugszik, azaz „áll”.

Képzeljük most el, hogy az egész idõtengely fel
van osztva egységnyi hosszúságú szakaszokra. A c
sebességgel haladó hang ezek mindegyikét leképezi a
megfigyelõ történetének egy egységnél rövidebb,
illetve hosszabb szakaszára – attól függõen, hogy a t =
0 pillanat elõtt vagy után kibocsátott jelrõl van szó. A
mentõautó által idõegység alatt megtett s = V útról
tehát a megfigyelõ azt gondolja, hogy t < 0 esetben
s /V = 1 idõegységnél rövidebb, t > 0 esetben pedig
ennél hosszabb idõ alatt tette meg a mentõautó. Az
idõszakaszoknak ez a furcsa transzformációja okozza
azt, hogy a közeledõ mentõautót u+ > V, a távolodót
pedig u− < V sebességûnek „hallja” a megfigyelõ. A
kétféle sebesség közt a t = 0 pillanatban hirtelen a
váltás: az y (t ) függvény két félegyenesbõl álló grafi-
konja az origóban megtörik.

Most már végiggondolhatjuk, mit is jelent a mentõ-
autó monokromatikus, ω0 frekvenciájú hangkibocsátá-
sa. A hangforrás periodikus jele egyforma (T = 2π/ω0)
szakaszokra osztja az idõt, és a terjedõ hang ezeket a
szakaszokat képezi le a megfigyelõ történetének ha-
sonlóképpen egyforma, de t < 0 esetben T -nél rövi-
debb, t > 0 esetben pedig T -nél hosszabb szakaszok-
ra. A megfigyelõ tehát a közeledõ autó esetében rövi-
debb periódusidõt, azaz nagyobb frekvenciát, a távo-
lodó autó esetén pedig hosszabb periódusidõt, tehát
kisebb frekvenciát észlel. Ha visszalapozunk az (5)

274 FIZIKAI SZEMLE 2019 / 7–8



definíciókhoz, láthatjuk, hogy a közeledõ mentõautó
u− sebességébõl kiszámítható

frekvenciaarány éppen megegyezik a Doppler-effek-

ω (t )
ω0

=
u

V

tus hagyományos tárgyalásakor megkapott

értékkel, a távolodó autó esetében

1
1 − V /c

pedig megadja az ismert

ω (t )
ω0

=
V

értéket.

1
1 V /c

Eredményünk szerint tehát a Doppler-effektus
egyáltalán nem hullámtani jelenség, hanem kinema-
tikai: a lényeg az, hogy a véges sebességû informá-
cióterjedés a mozgó test történetének egyforma idõ-
szakaszait az álló megfigyelõ történetének más hosz-
szúságú szakaszaira képezi le. A mozgó test által ki-
bocsátott periodikus, monokromatikus hullám pusz-
tán segédeszköz: arra szolgál, hogy kényelmesen
„megcímkézhessük” a test történetének ezeket az
egyforma idõszakaszait, illetve hogy a megfigyelõ
könnyen (akár füllel is) észrevehesse az idõszaka-
szok hosszának megváltozását.

A 3. ábrán alapuló fenti az elemzés a H = 0 esetre
vonatkozott. Ha a megfigyelõ kissé távolabb áll az
úttól, azaz H ≠ 0, akkor az y (t ) függvényt törött
vonal helyett hiperbola ábrázolja, ennek deriváltja,
azaz a hangforrás látszólagos sebessége pedig folyto-
nosan csökken az u− értékrõl az u+-ra. Ezért a megfi-
gyelõ által észlelt hang frekvenciája – amely a (7)
egyenlõség szerint arányos a látszólagos sebességgel
– sem pillanatszerûen változik, hanem folytonos
függvény szerint csökken a közeledõ autó aszimpto-
tikusan magas hangjáról a távolodó autó aszimptoti-
kusan mélyebb hangjára. A 2. ábra alsó részén az is
látszik, hogy az ω (t )/ω0 arány épp a K „közelpont-
ban” veszi fel az 1 értéket – az O pontban kibocsá-
tott, a megfigyelõhöz a mentõautó útjára merõlege-
sen beérkezõ hang éppen az eredeti, ω0 frekvenciá-
val észlelhetõ. Röviden: nincs „transzverzális” Dopp-
ler-effektus.

Miért kell ezt hangsúlyozni? Mert tudjuk: a speciá-
lis relativitáselméletben transzverzális Doppler-ef-
fektus is fellép. Ezért szólnunk kell néhány szót az
eddig elmondottak és a relativitáselmélet viszonyá-
ról. Röviden: az olykor hasonlónak kinézõ képletek
és „az idõintervallumok transzformációja” ellenére
tárgyalásunknak semmi köze a relativitáselmélethez!
Ha ugyanezt a gondolatmenetet a relativitáselmélet
keretei között próbálnánk végigvinni, az érvelés ott

bicsaklana meg, amikor az M megfigyelõ világvona-
lán felvett egységnyi idõszakaszt leképezzük a
mozgó test világvonalára, és a kapott PQ szakaszt
ugyancsak egységnyi hosszúnak tekintjük. A relati-
visztikus fizikában ez az azonosítás nem áll fenn,
nincs abszolút idõ, és a különbözõ inerciális mozgá-
sú testek (itt a megfigyelõ és a mentõautó) által mért
idõintervallumok között egy relativisztikus szorzóté-
nyezõt kell alkalmaznunk. Mindazonáltal a bemuta-
tott kinematikai érvelés a relativitáselmélet keretei
közt is érvényes, csak a PR, illetve az RS szakaszok
mérõszámát nem szabad egységnyinek tekintenünk.
A relativisztikus Doppler-effektusnál fellépõ frek-
venciatorzulási arány tehát két tényezõ szorzata: az
egyik a relativisztikus idõdilatáció, a másik pedig az
itt kiszámított kinematikai faktor. (A képletet szán-
dékosan nem írjuk fel. Ne felejtsük el, hogy eddigi
tárgyalásunkban c mindig a hang sebességét jelen-
tette, ami a hangot hordozó közeg tulajdonságaitól
függõen igen különbözõ értékû lehet. A relativiszti-
kus faktorokban szintén fellép egy – szokás szerint –
ugyancsak c -vel jelölt paraméter. Ez azonban nem
anyagfüggõ, hanem univerzális állandó, és – mel-
lékesen – megegyezik az elektromágneses hullámok
vákuumbeli sebességével. A hangterjedés Doppler-
effektusának relativisztikus képletében gondosan
meg kellene különböztetnünk a kétféle c paramé-
tert.) A K közelponton való áthaladáskor a kinemati-
kai tényezõ 1, de a relativisztikus idõdilatáció to-
vábbra is fennáll – ez okozza a transzverzális Dopp-
ler-effektust.

Korábban láttuk, hogy a közeledõ mentõautó lát-
szólagos u− sebessége nagyobb a valódi V sebesség-
nél. De vajon hogyan viszonylik a hang c sebességé-
hez? Nos annál sokkal nagyobb is lehet! Könnyen
kiszámítható, hogy az

sebesség nagyobb lesz c -nél, ha V > c /2. Sõt u− a

u− = V
1 − V /c

hangsebesség N -szeresénél is nagyobb lesz, ha

ahol N akármilyen nagy szám lehet. Ha tehát a köze-

V > N c
N 1

,

ledõ mentõautó sebessége eléggé megközelíti a c
hangsebességet, akkor a látszólagos, a megfigyelõ
hangélményébõl kikövetkeztetett sebessége akár a
hangsebesség százszorosát is meghaladhatja! Ezért, ha
pusztán az álló megfigyelõ által begyûjtött hangok
hordozta információra szorítkozunk, igen furcsa el-
képzeléseink támadhatnak a mentõautók közlekedési
szabályaira vonatkozóan: egy hangsebességnél las-
sabban mozgó jármûvet szuperszonikusnak, sõt szu-
per-szuperszonikusnak vélhetünk. Megnyugtatásul
megjegyezzük, hogy a távolodó mentõautó aszimpto-
tikus u+ sebessége mindig kisebb V -nél, ezért c -nél is
– lásd az (5) képletek utáni megjegyzést.

u+

Fentebb megemlítettük, hogy az információt hang
helyett akár lovasfutár is továbbíthatja. Ez viccnek
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hangzik, de nem az, sõt véresen komolyan vehetõ.
Képzeljük el a következõ szituációt: Napóleon serege
állandó sebességgel közeledik Moszkva felé (az al-
kalmi pihenõktõl és csatáktól most tekintsünk el),
naponta 45 mérföldet téve meg. Az orosz sereg óva-
tos távolságból követi a támadókat, és minden reggel
egy lovasfutárt indítanak a fõvárosba, hogy beszá-
moljon az ellenség helyzetérõl. A lovasfutárok sebes-
sége legyen naponta 54 mérföld. Az (5) egyenlõsé-
gek elsõ képlete szerint ekkor u− = 270 mérföld/nap
– amire az akkori viszonyok szerint persze semmi-
lyen sereg sem lenne képes (egyébként a lovasfutá-
rok sebességét is jelentõsen meghaladja). Hogyan
magyarázható meg ez a hihetetlen számadat? Tegyük
fel, hogy Napóleonnak 2700 mérföldet kell megten-
nie az indulástól a Moszkvába érkezésig, ehhez a
fentiek szerint 60 napra van szüksége. Az elsõ nap
elinduló futár a 2700 mérföldet 54 mérföld/napos
sebességgel 50 nap alatt teszi meg. Az ellenséges had
elindulása utáni elsõ 50 napban tehát a fõvárosban
semmilyen hírt nem kapnak a közeledõ seregrõl.
Ekkor viszont megjelenik az elsõ futár, a Napóleon
érkezéséig hátralevõ 10 nap alatt pedig sorra befut a
késõbb elindult többi futár is, mind a hatvan. Az utol-
só tíz napon tehát naponta hat futár érkezik, négy
óránként egy. És mindegyik azt az üzenetet hozza: az
ellenség az elõzõ futár jelentette helyzethez képest
45 mérfölddel közelebb van! Egy nap alatt hat ilyen
jelentés: egy nap alatt az ellenség 270 mérfölddel
közeledett… Ebbõl a példából világos, hogy az így
kiszámolt, és a megfigyelõk által érzékelt u− érték a
valóságban semmiféle fizikai objektum sebességét
sem jelenti, ez csak a véges jelterjedési sebesség
okozta torzulás miatt kialakuló hamis adat. Ha a je-
lentések (majdnem) végtelen sebességgel mozogná-
nak (például futárok helyett mobiltelefont használná-
nak), akkor a fõvárosban real time tudnák követni az
ellenség mozgását.

Ez a nem hullámtani jellegû példa a Doppler-effek-
tus szokásos tárgyalásának még egy sajátosságára is
rávilágít. Mi felel meg a fizikai feladatokban az elsõ
ötven napnak, amikor semmiféle hír nem érkezett
Moszkvába? Semmi – mert a fizikai feladatokban álta-
lában stacionárius esetekkel számolunk. Azaz a vizs-
gált viszonyok a t = −∞-tõl kezdve változatlanul fenn-
állnak – mintha Napóleon is az idõ és a tér messzi
végtelenjébõl érkezne seregével. A valóságban persze
semmilyen fizikai folyamat nem tart örökké, a hullám-
tanban vizsgált jelenségek is csak véges idõvel ezelõtt
kezdõdtek el. Ezért a folyamat elején a történelmi
példához hasonló átmeneti jelenségek („tranziensek”)
észlelhetõk, csak ezeket az egyszerûbb tárgyalás ér-
dekében nem szoktuk figyelembe venni. Mintha a
moszkvai eseményeket a történészek csak az elsõ
futár beérkezése után kezdték volna rögzíteni. Ekkor
valóban ijesztõ lenne folyamatosan azt hallani, hogy
az ellenség négy óránként 45 mérfölddel került köze-
lebb – igencsak szélsebes hadseregrõl lenne szó…

Ha viszont figyelembe vesszük a kezdeti informá-
ciócsendet, a látszólagos sebességnövekedésnek na-

gyon egyszerû és szemléletes magyarázatát kapjuk: so-
káig nem jött semmi hír, aztán befutott az összes futár,
a legutolsó csak néhány órával a megérkezõ ellenség
elõtt. Tehát az összes jelentés a had mozgásáról erre az
utolsó néhány napra koncentrálódik – ezért, aki szó
szerint veszi a jelentéseket, és nem számol a futárok
retardálásával, azt gondolhatja, hogy a sereg is ezalatt
a néhány nap alatt tette meg a teljes utat.

Az olvasóra bízzuk annak végiggondolását, hogy a
Moszkvából menekülõ Napóleon esetében (feltéve,
hogy a sereg és a futárok sebessége ugyanaz, mint a
közeledõ sereg esetében) hogyan lehet köznapi nyel-
ven, képletek nélkül elmagyarázni a sebesség látszóla-
gos lecsökkenését, és kihozni a képletbõl adódó u+ lát-
szólagos sebességet. Vajon a távolodó sereg esetében
mikor és milyen jellegû tranziensek lépnek fel?

Ha a Doppler-effektus ennyire kinematikai jelle-
gû, és teljesen független az információhordozó fizi-
kai jellegétõl, akkor óhatatlanul felmerül a kérdés:
vajon fellépnek-e a fentebb tárgyalt jelenségek
akkor is, ha hang helyett fénnyel továbbítjuk az in-
formációt? Elsõ ránézésre a válasz: nem – hiszen a
fényterjedés a relativitáselmélet hatáskörébe tarto-
zik, és már láttuk, hogy magyarázataink kihasználták
a klasszikus fizika „abszolút idõ” fogalmát, azaz a 3.
ábrán a megfigyelõ világvonalán 1-gyel jelölt idõ-
szakasz és a mentõautó világvonala PQ szakaszának
egyforma hosszúságát – ez pedig a relativitáselmé-
letben nem áll fenn. Igen, a magyarázatnál felhasz-
náltuk az abszolút idõt – de korábban, a (2) egyenlet
levezetésénél és megoldásánál nem! E lépések során
végig egyetlen inerciarendszerben, a megfigyelõ
rendszerében gondolkodtunk és számoltunk, min-
den számadat ebben a rendszerben volt érvényes.
Ezért az ott leírtak és eredményeik, a 2. ábra görbéi,
valamint a látszólagos aszimptotikus sebességre vo-
natkozó (5) képletek változatlanul érvényesek akkor
is, ha a képletekben c nem a hang, hanem a fény
sebességét jelenti! (A 2. ábra c) oszlopát és a (6)
képletet természetesen nem kell figyelembe ven-
nünk, hiszen a c fénysebességnél gyorsabb mentõ-
autó vagy ûrhajó nem létezik.)

Emlékezzünk vissza viszont arra, hogy a jelforrás
u− látszólagos közeledési sebessége nagyobb lehet a
valóságos jelterjedési sebességnél, azt akárhányszoro-
san meghaladhatja. Elõfordulhat tehát, hogy egy fényt
kibocsátó objektum közönséges, c -nél lassabb, de
c /2-nél gyorsabb sebességgel közeledik hozzánk –
ekkor képleteink szerint az u− látszólagos közeledési
sebesség nagyobb lesz a fénysebességnél. Ilyen jelen-
séget a csillagászok valóban tapasztaltak már: bizo-
nyos aktív galaxismagok robbanása nyomán a látóirá-
nyunkhoz képest ferde szögben kibocsátott gázcsó-
vák a fénysebességnél látszólag nagyobb sebességgel
mozognak felénk. Ezt a megfigyelést egyes felületes
értelmezõk mint a relativitáselmélet cáfolatát emleget-
ték a sajtóban – holott csak a közönséges klasszikus
kinematikát kellett volna alaposan megtanulniuk,
vagy Napóleon kalandjainak utánaszámolni a fenti
számpélda alapján…
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4. ábra. A szuperszonikus V sebességgel mozgó hangforrás Mach-
kúpja, amely a különbözõ pillanatokban kibocsátott, gömbszimmet-
rikusan terjedõ hanghullámok burkolófelülete (kausztikája). A kúp
ϕ félnyílásszögét a sebességek aránya határozza meg: sinϕ =
PBM/PBXB = c/V.

V

XB

rBPB

O H
M

ϕ

A szuperszonikus eset

Vizsgáljuk meg a valóban szuperszonikus, azaz a
hangsebességnél gyorsabb mentõautó esetét! Igaz,
hogy ilyenek manapság nem szaladgálnak az utcá-
kon, de gondolhatunk mentõautó helyett mentõrepü-
lõgépre is, esetleg arra, hogy a mentõautó egy másik
bolygón száguld, amelynek légköre nehéz gázmole-
kulákból áll, ezért a benne terjedõ hang sebessége
jóval kisebb a földi légkörben érvényesnél, így egy
közönséges autó is könnyen lehagyja a hangot. A
fizikusi és matematikai képzeletet semmi sem korlá-
tozza, és látni fogjuk, hogy ez az eset is igen érdekes
fizikai tanulságokat tartogat.

A 2. ábra c) részén, ami a szuperszonikus esetben
ábrázolja az y (t ) függvényt, azaz a mentõautó „hal-
latszólagos” helyzetét a megfigyelõ idejének függvé-
nyében, igen furcsa dolgot vehetünk észre. A görbe
teljes egészében a t ≥ tB > 0 tartományban húzódik,
ott viszont két ága van, egy növekvõ és egy csökke-
nõ. Azaz egy bizonyos (pozitív) idõpont elõtt a meg-
figyelõ egyáltalán nem hallja a mentõautót, a B ese-
mény jelenti a mentõautó hangjának elsõ észlelését.
A semmibõl hirtelen megjelenõ erõs hang miatt neve-
zik ezt a jelenséget hangrobbanásnak (B = Bumm).
Késõbb viszont a megfigyelõ már két „virtuális” men-
tõautó hangját hallja, egy közeledõét, majd késõbb
pozitív irányban távolodóét, illetve egy másikét, ami
a B eseménytõl indulva az ellenkezõ irányba távolo-
dik, arra, amerrõl az „igazi” mentõautó érkezett. A
korábbi fejezetben ábrázolt egyenleteink, mind a (2)
alapegyenlet, mind a (3) másodfokú függvény ehhez
a furcsa állású hiperbolához vezet. De mi lehet
ennek a fizikai jelentése?

Közismert, hogy a hangsebességnél gyorsabban
mozgó test körül egy „hangkúp” jön létre, a testtel

együtt mozgó kúp alakú hullámfront, amelynek men-
tén a hanghullámok összetorlódnak (hivatalos tudo-
mányos nevén Mach-kúp). Ezt ábrázoltuk vázlatosan
a 4. ábrán. (Hasonlóképp rajzolható le a közegben,
például vízben a vákuumhoz képest lecsökkent fény-
sebességnél gyorsabban mozgó elektronok által kibo-
csátott elektromágneses sugárzás Mach-kúpja is – ez
okozza az úgynevezett Cserenkov-sugárzás jelensé-
gét, amely az atomreaktorok hûtõvizében mozgó
gyors elektronok okozta kékes derengés formájában
figyelhetõ meg.) A hangforrás a t pillanatban a kúp
csúcsában, az XB pontban van. Útjának egy elõzõ, τ
idõpontjában felvett helyzetét jelzi az ábra PB pontja.
Az ekkor kibocsátott hanghullám a PB ponttól gömb-
szimmetrikusan távolodik (ne feledjük, hogy válasz-
tott koordináta-rendszerünk a levegõhöz képest nyu-
galomban van, ezért a hang minden irányban egyfor-
ma c sebességgel terjed), így t−τ idõ elteltével egy rB
= c (t−τ ) sugarú gömbfelületet alkot, ennek síkmet-
szetét jelzi az ábrán az rB sugarú kör. Adott t pillanat-
ban ezt a szerkesztést tetszõleges korábbi τ idõpont-
hoz elvégezhetjük. Az így megrajzolt körök burkoló-
görbéje az ábra két egyenese – a térben a gömbök
burkolófelülete (szakszóval: a hullámok kausztikus
felülete) egy XB csúcsú kúppalást. A kúp geometriai
adatai az ábrából könnyen kikövetkeztethetõk. Lát-
tuk, hogy t−τ idõ alatt a PB pontból kiinduló hang rB
= c (t−τ ) utat tesz meg, és épp eléri az ábra M pont-
ját. Ugyanennyi idõ alatt a hangforrás a PB pontból V
sebességgel az XB pontba jutott, így megtett útja
V (t−τ ). A két út hányadosa épp az ábrán berajzolt ϕ
szög szinusza:

ami a szuperszonikus esetben kisebb 1-nél. Ez az ér-

sinϕ =
PBM

PBXB

= c
V

,

ték független a τ idõponttól – épp ez bizonyítja,
hogy a különbözõ pillanatokban kibocsátott gömb-
hullámok burkolója egy ϕ félnyílásszögû kúp lesz.
Ha az M pontot azonosítjuk megfigyelõnk helyzeté-
vel, akkor ábránk azt a helyzetet mutatja be, amikor
a hangkúp éppen eléri a megfigyelõt. A korábbiak
szerint a megfigyelõ H távolságra van a mentõautó
útvonalától, ezért az ábrán az OM szakasz hossza
épp H lesz. Az ábrán szereplõ számos, egyaránt ϕ
szögû derékszögû háromszög lehetõvé teszi, hogy az
összes bennünket érdeklõ szakasz hosszát kifejezzük
H és ϕ segítségével:

Mivel megállapodásunk szerint a hangforrás a t = 0

rB = H
cosϕ

, OPB = rB sinϕ ,

PBXB =
rB

sinϕ
, OXB = H cosϕ

sinϕ
.

idõpontban haladt át a megfigyelõhöz legközelebbi O
ponton, ezért az OXB távolságot az autó V sebességé-
vel osztva megkapjuk azt a tB idõpontot, amelynek
pillanatfelvételét látjuk az ábrán:
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A B esemény yB helykoordinátája pedig egyszerûen

5. ábra. A szuperszonikus hangforrás Mach-kúpjának három helyzete az M pontban álló megfigye-
lõhöz képest. A tA idõpontban (a) a hangkúp még nem érte el az M pontot: a megfigyelõ nem hall
hangot. A tB idõpont (b) a hangrobbanás pillanata: a kúp palástja épp átmegy az M ponton, a meg-
figyelõ a PBM vektor irányából hirtelen erõs hangot hall. A tC idõpontban (c) az M pont már a
Mach-kúp belsejébe került. A megfigyelõ ugyanabban a pillanatban egyszerre két különbözõ, P1 és
P2 pontból érkezõ hangot észlel.

b)
t = tB

V

XB

PB

M

c)
t > tB

V

XC

P1

P2

M

a)

t < tB

V

XA

M

tB =
OXB

V
= H cosϕ

V sinϕ
= H V 2 − c 2

V c
.

az OPB szakasz hossza negatív elõjellel:

Mindkét képletben az utolsó lépésben a szögfüggvé-

yB = − rB sinϕ = − H c

V 2 − c 2

.

nyeket kifejeztük a sebességekkel. Így megkaptuk 2.c
ábra B pontjának, a hiperbola „csúcsának” tB és yB
koordinátáit.

Az eddig vizsgált 4. ábra a tB pillanatban érvényes
helyzetet mutatta be. Lépjünk most egy kicsit hátra,
illetve elõre az idõben! Ezt mutatja be az 5. ábra. A
mozgó test magával viszi a ϕ szögû Mach-kúpot. Ami-
kor tehát a mentõautó egy korábbi tA < tB pillanatban
az XA pontban volt, akkor a hangkúp is egy kicsit
lejjebb helyezkedett el, a megfigyelõ M pontja pedig
teljesen kívül esett a kúpon. Ezért nem hall hangot a
megfigyelõ a tB idõpont elõtt: a különbözõ korábbi
idõpontokban kibocsátott hangjelek a kúp palástján
járnak, és még egyikük sem érte el a megfigyelõt (5.a
ábra ). A középsõ ábrán t = tB, a helyzet megegyezik a
4. ábráéval: a kúppalást átmegy az M ponton, ezért a
PB pontban kibocsátott hangjel éppen eléri a megfi-
gyelõt: ezt jelzi a PBM nyíl. Az ábra c) része egy ké-
sõbbi tC > tB pillanatot mutat be. A hangforrás már az
XC pontban jár, a kúp feljebb tolódott, a megfigyelõ M
pontja a kúp belsejébe került. Ekkor viszont érdekes
új helyzet áll elõ: két olyan pontot is találunk (az áb-
rán a P1 és P2 pontokat),
ahonnan az ott kibocsátott
hangjel épp a vizsgált tC pilla-
natban éri el a megfigyelõt.
Geometriailag ez úgy jelenik
meg, hogy egyszerre két
olyan kört is szerkeszthetünk,
amelyek belülrõl érintik a
kúppalástot jelzõ két egye-
nest, és átmennek az M pon-
ton. A P1M és P2M nyilak jel-
zik a két beérkezõ hangjelet.
Az 5.c ábrán az is látszik,
hogy míg a P2 pont az ábra b)
részén szereplõ PB fölött van,
tehát y koordinátája nagyobb
yB -nél, addig a P1 pont PB
alatt van, ezért y koordinátája
kisebb yB -nél. Így érthetjük
meg, miért kapunk a 2. ábra
c) részén a t > tB pillanatokra
két hiperbolaívet: ezek a két
különbözõ beérkezõ hangjel-
nek felelnek meg, az egyik a
B eseménynél késõbbrõl, a
másik viszont korábbról szár-
mazik. A tB pillanat elõtt a

megfigyelõ egyáltalán nem hallotta a mentõautó
hangját – de ezek a hangjelek nem vesztek el, õk is
elérik a megfigyelõt, csak a tB idõpont után, egyszerre
egy másik hangjellel, ami viszont a hangforrás pályá-
jának késõbbi szakaszáról származik.

Érdemes megismételni a szubszonikus mentõautó
esetére vonatkozó 3. ábra szerkesztését a szuperszo-
nikus esetre is (lásd a 6. ábrát ). A hangjelek terjedé-
sét továbbra is +45°, illetve −45° meredekségû egye-
nesek jelzik, a mentõautó mozgását ebben az eset-
ben viszont egy 45°-osnál meredekebb világvonal
ábrázolja. Az egységnyi hosszúságú idõtartamoknak
a hangforrás világvonalán megfeleltethetjük a PQ,
illetve RS szakaszokat, majd ezeket hangjelekkel le-
képezzük a megfigyelõ világvonalát ábrázoló M víz-
szintes egyenesre. A távolodó mentõautó esetében
ugyanazt kapjuk, mint a 3. ábrán: az R ′S ′ szakasz
hosszabb lesz egy egységnél, azaz a megfigyelõ úgy
látja: adott s útszakasz megtételéhez a forrásnak több
idõre van szüksége, mint s /V, tehát a mentõautó lát-
szólag V -nél lassabban távolodik. A közeledõ mentõ-
autó esetében viszont új, érdekes jelenséget vehe-
tünk észre: a PQ szakasz hangjelekkel való leképezé-
sénél a P és Q pontok sorrendje megfordult, a Q ′
esemény korábbi, mint a P ′ esemény. Azaz a közele-
dõ mentõautó által késõbb kibocsátott jel korábban
érkezik meg a megfigyelõhöz, mint a korábban kibo-
csátott jel. Ez a szerkesztés mutatja meg, miért tart
lefelé 2.c ábra hiperbolájának alsó ága: ha a koráb-
ban, azaz még a megfigyelõtõl távolabb kibocsátott
jel késõbb érkezik meg, mint a késõbb, azaz a megfi-
gyelõhöz közelebb kibocsátott jel, akkor ezt a megfi-
gyelõ úgy fogja interpretálni, hogy a hangforrás távo-
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lodik tõle – mégpedig visszafelé, arra, amerrõl az

6. ábra. Ugyanaz, mint a 3. ábra, de szuperszonikus mentõautó esetére. A korábban vizsgált kine-
matikai eredetû idõintervallum-torzuláson túl új jelenség a közeledõ mentõautó PQ idõsza-
kaszának a hangjelekkel való leképezés során bekövetkezõ megfordulása a Q ′P ′ szakaszba.

1

1

K

V > c

y

M

P

P�Q�

Q

R

S

Q P� � < 1
R S� � > 1

S�R�

t

igazi mentõautó érkezett. (Ezen az ábrán a B pont, a
hangrobbanás eseménye nincs külön jelölve. Ennek
oka az, hogy a 3. és a 6. ábrák az egyszerûbb ábrá-
zolás kedvéért a H = 0 feltételezéssel készültek,
ekkor viszont a 2. ábra hiperbolái egybeesnek az
aszimptotáikkal, 2.c ábra B pontja pedig egybecsú-
szik a K közelponttal és az O origóval.)

Ha most a szubszonikus esethez hasonlóan elkép-
zeljük, hogy az idõtengelyt valamilyen módon – pél-
dául egy monokromatikus hangforrás periodikus je-
leivel – egyforma szakaszokra osztjuk, akkor a szu-
perszonikus mentõautó útja közeledõ részének min-
den ilyen idõintervalluma a PQ szakaszhoz hasonlóan
leképzõdik a megfigyelõ világvonalának egy fordított
irányú szakaszára. Az idõszakasz „elõjelváltását” a
megfigyelõ nem észleli: egy szinuszjel visszafelé le-
játszva is szinuszjel marad. Ezért kellett az (1) képlet-
be beírni az abszolút érték jelét. A megfigyelõ tehát
egyszerûen egy periodikus jelet, monokromatikus
hangot hall, amelynek frekvenciája a w− látszólagos
sebesség és a V valódi sebesség arányából számolha-
tó ki (ez az arány kisebb és nagyobb is lehet 1-nél).
Ezt a hangot a megfigyelõ azonban csak a tB idõpont
után kezdi hallani – ugyanakkor, amikor a hiperbola
másik ágának megfelelõen beérkezik a w+/V arány-
ban torzult frekvenciájú másik hang is. A hangnak a B
pontban bekövetkezõ hirtelen megjelenése után a
megfigyelõ tehát egyszerre két különbözõ magasságú
hangot észlel, a két irányban távolodó látszólagos
mentõautóknak megfelelõen.

Ha a 6. ábrán feltételezet-
tekkel szemben H ≠ 0, azaz a
megfigyelõ kissé odébb áll,
akkor a frekvenciamenet a 2.c
ábra alsó részének megfele-
lõen alakul. A hangrobbanás
pillanatában a frekvencia for-
málisan végtelennek adódik –
korábban láttuk, hogy ekkor
valójában nem értelmezhetõ a
hanghatás frekvenciája. Utána
a két látszólagos mentõautó
hangjának frekvenciája gyor-
san csökkenni kezd, és tarta-
nak az w−/V, illetve w+/V ará-
nyok által által meghatározott
értékekhez.

Foglaljuk össze a szuper-
szonikus mentõautót kellõ H
oldaltávolságból észlelõ meg-
figyelõ tapasztalatait! Sokáig
egyáltalán nem hall semmit,
majd a tB > 0 pillanatban
(amikor a mentõautó már
ténylegesen túljutott pályájá-
nak a megfigyelõhöz legköze-
lebb esõ O pontján) egy yB< 0
koordinátájú pontból hirtelen
erõs hang érkezik hozzá

(amelynek nincs egyetlen jól meghatározott frekven-
ciája), majd a hang látszólagos forrása kettéválik. Az
egyik pozitív irányba mozog, közben folyamatosan
lassul, áthalad a megfigyelõ melletti K közelponton
(ekkor egy pillanatra a valódi ω0 frekvenciájú hang
érkezik), továbbhaladva sebessége aszimptotikusan a
(6) egyenletben meghatározott w+ < c sebességhez
tart – azaz a valójában a hangnál gyorsabban távolodó
mentõautót a megfigyelõ a hangsebességnél lassab-
ban távolodónak hallja. Ugyanakkor a hangrobbanás
pillanatában elindul visszafelé egy másik látszólagos
(vagy inkább „hallatszólagos”) mentõautó is, sebessé-
gének abszolút értéke egyre csökken, és aszimptoti-
kusan a −w− értékhez tart. A visszafelé távolodás lát-
szólagos sebességének w− értéke nagyobb a c hang-
sebességnél (V -nél viszont kisebb és nagyobb is le-
het). Megjegyezzük, hogy mindkét látszólagos mentõ-
autó hangjának erõssége az 1/r 2-es törvénynek meg-
felelõen gyengül, tehát a megfigyelõ nemcsak fejének
forgatásával, hanem a gyengülõ hang alapján is reális-
nak érezheti a két távolodó hangforrás helyzetét.

Végül röviden kitérünk a kritikus sebességû, azaz a
hangéval megegyezõ sebességgel mozgó mentõautó
esetére, amely az elõzõleg tárgyalt két eset speciális
keverékének fogható fel (erre vonatkoznak a 2. ábra
b) részének görbéi). Látszik, hogy most is van egy
olyan kritikus pillanat (t = 0), ami elõtt a megfigyelõ
nem észlel semmiféle hangot. Most nem lép fel a visz-
szafelé haladó látszólagos mentõautó furcsa jelensége,
az egyetlen látszólagos mentõautó viszont a t = 0 pilla-
nat után nagyon gyorsan lelassít a „végtelen” sebesség-
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rõl, majd a megfigyelõ mellett a közelponton túlhalad-
va a c/2 látszólagos sebességre lassul, miközben folya-
matosan csökkenõ frekvenciájú hangot bocsát ki.

A 2. ábra b) és c) részeinek végtelenbõl érkezõ gör-
beágaival kapcsolatban ismételten felhívjuk a figyelmet
arra, hogy ezek az ágak a mentõautó által a t → −∞ kö-
rül kibocsátott hang beérkezését dokumentálják. Mi-
vel a valóságos mentõautók (még a szuperszonikusok
is) nem a tér és idõ végtelenjébõl, hanem csak véges
távolságból érkeznek, a görbék végtelenbe szakadó
ágainak nincs fizikai értelme – e görbék igen nagy, de
véges értéknél kezdõdnek. Ennek tényleges meghatá-
rozása azonban csak a mentõautó indulási körülmé-
nyeinek pontos ismeretében lehetséges.

Tanulságok

A Doppler-effektust a szokásos elemi tárgyalás egydi-
menziós jelenségként kezeli: a mozgó forrás és a meg-
figyelõ egy egyenes mentén helyezkedik el. Elemzé-
sünk megmutatta, hogy ezzel az egyszerûsítéssel a je-
lenség lényeges vonásait hanyagoltuk el. Ha a megfi-
gyelõt kiemeljük a mozgás egyenesébõl, rájöhetünk,
hogy a mozgó forrás beérkezõ hangja irányának észle-
lése fontos információkhoz juttatja a megfigyelõt: en-
nek alapján rekonstruálhatja a mentõautó „hallatszó-
lagos” mozgását, amely két aszimptotikusan állandó
sebességû mozgásból és a közöttük való sima átmenet-
bõl tevõdik össze. Minél közelebb van a megfigyelõ a
mentõautó útvonalához, annál rövidebb és élesebb ez
az átmeneti szakasz – a H = 0 határesetben végtelenül
éles, egyetlen pillanatban megvalósuló sebességválto-

zást kapunk. A közeledés látszólagos sebessége meg-
haladhatja a hang (vagy más esetben a fény) sebessé-
gét, szuperszonikus esetben pedig negatív is lehet. Ha
ragaszkodnánk az egydimenziós tárgyaláshoz, észre
sem vennénk, hogy a két látszólagos mentõautó ellen-
tétes irányban távolodik – csak a két irányból érkezõ
különbözõ frekvenciájú hangokat rögzítenénk.

A megfigyelõ által észlelt hang frekvenciája a (7)
képletnek megfelelõen a látszólagos sebességgel ará-
nyos, és szintén sima átmenetet mutat. Szuperszoni-
kus vagy kritikus sebességû mentõautó esetében a
hang megjelenésének pillanatában a frekvencia for-
málisan végtelenhez tart – ennek fizikai értelmezhe-
tetlenségérõl is ejtettünk néhány szót.

Leglényegesebb eredményünk az, hogy a Doppler-
effektus nem hullámtani jelenség, hanem tisztán kine-
matikai: lényege az idõintervallumoknak a véges sebes-
ségû jelterjedés általi leképezése okozta hosszúságtor-
zulása. A mozgó test által kibocsátott monokromatikus
jel frekvenciaeltolódása csak „megcímkézi” és könnyen
észlelhetõvé teszi a jelenséget.

Végsõ tanulságként leszögezhetjük, hogy még egy
ilyen egyszerû, jól ismert(nek vélt) jelenség, mint a
Doppler-effektus esetén sem árt néha kimozdulni a
szokásos megfigyelõi pozíciónkból, szemléletmódot
váltani, és új szemszögbõl szemügyre venni a fizikai
jelenségeket. Ezzel (amellett, hogy nem üt el a mentõ-
autó) meglepõ, érdekes és messzire mutató értelme-
zéseknek, analógiáknak, a fizika más területeivel való
kapcsolatoknak juthatunk nyomába.

Nem mellékesen pedig száz pontot is szerezhetünk
az Ortvay-versenyen (melyek közül az ötvenedikre
2019. október 25. és november 4. között kerül sor).

A NUKLEÁRIS ENERGIA ELFOGADÁSA
A TANULÓIFJÚSÁG KÖRÉBEN

Radnóti Katalin az ELTE TTK-n végzett
kémia–fizika szakos tanárként. Több éves
középiskolai tanári munkája mellett egye-
temi doktorátust szerzett fizikából, majd az
ELTE Tanárképzõ Fõiskola oktatójaként a
neveléstudomány kandidátusa lett a fizika
tanítása témakörébõl. Jelenlegi munkahelye
az ELTE TTK Fizikai Intézet, fõiskolai tanár.
Több mint 200 publikációja van, tanári se-
gédletek, tanulmányok, könyvek, könyvfe-
jezetek. Kutatási területe a fizika és a termé-
szettudományok tanításának módszertana.

Radnóti Katalin
ELTE TTK Fizikai Intézet

Az energetika stratégiai szerepet tölt be hazánk gaz-
dasági életében. Az ezzel kapcsolatos döntések hosz-
szú távon éreztetik hatásukat a gazdaságban és a kör-
nyezetben egyaránt, így azokat ma már csak a lakos-
sággal, illetve az önkormányzatokkal egyetértésben

lehet meghozni. Ezért fontos, hogy a társadalom szé-
les rétegeihez közérthetõ tájékoztatás jusson el e té-
mában. Azonban ezek a kérdések összetettek, azokat
nemcsak mûszaki-tudományos értelemben, hanem a
gazdaság, a társadalom és a környezet egymásra hatá-
sának viszonylatában is tárgyalni kell.

Ha végigtekintjük hazánkban a különbözõ energia-
elõállítási lehetõségeket, beláthatjuk, hogy az atomener-
gia használata ideális egy nyersanyagban szegény, jól
képzett munkaerõben viszont gazdag ország számára. A
kõolajszállítás akadozhat az aggasztó nemzetközi hely-
zet miatt, a magyar szén nem jó minõségû és – magas
kéntartalma miatt – használata erõsen környezetszeny-
nyezõ. A megújuló energiaforrások, bár súlyuk növek-
szik energiaellátásunkban nem lesznek képesek fedezni
a jövõben megjelenõ energiaszükségleteinket.
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