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1. ábra. Kísérleti elrendezés az ultrahangszkennerrel végzett alap-
mérés esetén.
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Írásunkban egy saját fejlesztésû és alacsony költség-
vetésû ultrahangszkenner elnevezésû eszköz alkal-
mazási lehetõségeit mutatjuk be egy középiskolai
fizikaóra keretei között. A kísérleti eszköz alkalmas
több ismert interferenciakísérlet demonstrálására ult-
rahangok segítségével. Az osztálytermi alkalmazáson
túl röviden beszámolunk a kísérletsorozathoz kap-
csolódó kiscsoportos felmérés eredményeirõl, amely
az eszköz hatékonyságát vizsgálta az attitûdformálás
és az ismeretátadás terén.

✧
Kísérleti eszközünk megtervezésekor olyan automati-
kus mérõrendszert igyekeztünk fejleszteni, amellyel
érzékletesen bemutathatjuk, hogy az ultrahanghullá-
mok is mutatnak interferenciajelenségeket. Ultrahang-
forrásként egy UH távolságmérõbõl származó adót
használtunk. E piezoelektromos elven mûködõ hang-
források rezonanciafrekvenciája 40 kHz, így az eszköz
által keltett hullámok hullámhossza levegõben 8,5
mm. Ez a hullámhossz lehetõvé teszi, hogy a keletke-
zõ hullámtér intenzitását akár mm-es felbontásban is
letapogassuk egy vonal mentén mozgatott detektorral

(mikrofonnal). A mozgatott mikrofon jelét mérve a
hanghullámok intenzitásáról kapunk képet a hely
függvényében. A hullámtér letapogatásához egy lese-
lejtezett síkágyas szkenner mechanikáját használtuk
fel. A berendezés egy Arduino mikrokontroller segít-
ségével vezérelhetõ. A mérés közben a COM-portra
küldött adatokat egy Excel adattáblában gyûjtjük a
Microsoft Data Streamer bõvítmény segítségével, majd
egy x-y változós pontdiagramon ábrázoljuk.

Az eszköz megépítéséhez szükséges részletes leírás
és az Arduino kód megtalálható egy korábbi publiká-
cióban [1].

Az ultrahangszkenner mûködése

A kísérleti összeállítás az 1. ábrán látható. Az alapkí-
sérlet során az ultrahangadó pozíciója igény szerint
változtatható, a szkenner mechanikája pedig a mikro-
font mozgatja a mintavételezõ szakasz mentén. Az
elrendezés a különbözõ interferenciakísérletek bemu-
tatásához szükséges módon átalakítható.
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A program az Arduino-kód futtatásakor

2. ábra. A mért hangintenzitás a hely függvényében akadály nélkül
(zöld görbe) és két különbözõ átmérõjû hengeres akadály esetén
(piros és kék görbe).
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3. ábra. Intenzitásgörbék az ultrahang hullámhosszá-
val különbözõ mértékben összemérhetõ szélességû
akadályok esetén.

inicializálja a mûködéséhez fontos válto-
zókat, majd megkezdi a hardver mûködte-
tését. Egy új mérés kezdetén fontos rögzí-
teni a nulla hangintenzitáshoz tartozó
egyenfeszültség szintjét, ezért a szkenne-
lés kezdete elõtt, amikor a mikrofon még a
0 mm koordinátájú helyen áll, kikapcsol-
juk a hanggenerátor kimenetére adott je-
let, majd megmérjük és eltároljuk a csend-
hez tartozó jelszintet, és a mikrofont kez-
dõ pozícióba állítjuk vissza. Miután eltá-
roltuk ezt az értéket, bekapcsoljuk a hul-
lámforrás hangját. Ezt követõen megkezd-
jük a mikrofon mozgatását a hullámtér-
ben. Mozgatás közben adott lépésközön-
ként (5 lépésenként végezzük a mérést)
megmérjük a hang intenzitását, majd a
mért értékbõl levonva a csendhez tartozót
kiküldjük az így számított intenzitást, vala-
mint az intenzitáshoz tartozó lépésszámér-
téket arra a COM-portra, amelyen keresz-
tül az Arduino kommunikál a vele kapcso-
latban lévõ PC-vel. Amikor a mikrofon el-
érkezett pályájának legszélsõ pontjához –
ez a lépésszámból kiszámítható – az elõre-
léptetés megáll, és a mikrofon a lehetõ
legnagyobb sebesség mellett visszatér a

kiindulási helyére. A mikrofon ebben a pozícióban
várja a parancsot egy újabb szkennelési folyamat
végrehajtására.

Az Excelben az intenzitásértékeket a függõleges
tengelyen, a helykoordinátákká konvertált lépésszá-
mokat pedig a vízszintes tengelyen vesszük fel. Mivel
a léptetõmotor lépésszáma 20 cm-en 1000, így 1 lépés
0,02 cm távolságnak felel meg. Ezért az 5 lépésenként
végzett mérés pontossága éppen 1 mm.

Interferenciakísérletek az ultrahangszkennerrel

Az elsõ próbaméréseink egyikében elõször egy hang-
sugárzó ( f = 40 kHz) iránykarakterisztikáját vettük fel
úgy, hogy az ultrahangforrás a mikrofon pályájától 10
cm távolságra, a pálya középpontjára merõlegesen
helyezkedett el. Ezt követõen a hullámtérbe helyez-
tünk egy 8 mm, majd egy 19 mm átmérõjû hengeres
akadályt. A három mérés eredményét egy diagramon
ábrázoltuk, amely a 2. ábrán látható. A kapott kvali-
tatív eredmény könnyedén meggyõzhet bárkit mérõ-
rendszerünk használhatóságáról.

A mérést különbözõ átmérõjû akadályokkal elvé-
gezve (3. ábra ) szemléletesen meggyõzõdhetünk a
hullámhossz és az akadály méretének összemérhetõ-
ségének fontosságáról az interferencia esetén.
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Precíz beállítás mellett a mérés kvantitatív módon

4. ábra. Az intenzitásgörbe a hely függvényében 14,1 mm széles
hengeres akadály esetén, 67 mm távolságban a detektor egyenesétõl.
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1. táblázat

A mérési pontatlanság becslésének részeredményei

x L tgα = x/L α sinα λ d = λ/sinα

mért 46 mm 67 mm 8,5 mm

hiba ±4 mm ±1 mm ±0,1 mm±

min. 42 mm 66 mm 0,6176 31,701° 0,5255 8,4 mm 13,91

max. 50 mm 68 mm 0,7576 37,147° 0,6039 8,6 mm 16,36

is alátámasztja az interferenciáról tanult ismereteket.
Ebben az esetben egy körülbelül 16 cm magas és

14,1±1 mm széles hengeres akadályt helyeztünk a
vevõ útvonalának középpontjától L = 67±1 mm-re, az
ultrahangforrás hullámterébe. A mérés során kapott
görbe a 4. ábrán látható. Az intenzitásgörbén két
szomszédos csúcs távolsága x = 46±4 mm, az ultra-
hang hullámhossza pedig λ = 8,5±1 mm. A hengeres
akadály átmérõje a jól ismert módon [2] a

összefüggés segítségével meghatározható, ahol α ki-

d = λ
sinα

számítható a csúcsok távolsága, valamint a detektor-
akadály távolság ismeretében:

Ügyelnünk kell azonban arra, hogy ebben az esetben

tgα = x
L

.

az akadály és a detektor távolsága nem kellõen nagy,
így a megszokott tgα = sinα közelítés most nem alkal-
mazható!

A mérési eredmények alapján az akadály átmérõje
15 mm-nek adódik, ami megbízható eredménynek
tekinthetõ, ha megvizsgáljuk a mérés pontosságát.

A hibaterjedés szabályai a középiskolai fizikaórán
még kevéssé ismertek a diákok körében, de a mérési
pontosság lényeges eleme a mérõkísérleteknek, így –
a tanulók számára is érthetõ módon – mindenképpen
ajánlatos kitérni rá néhány mondat erejéig. Ehhez
érdemes végiggondolni, milyen eredményre jutunk,
ha a mért adatok abszolút hibájából származó szélsõ-
séges értékekkel végezzük el a számítást. Természe-
tesen ügyelni kell rá, hogy a felsõ
határ becsléséhez a mûvelettõl füg-
gõen a megfelelõ értékkel számol-
junk tovább. Például szorzás esetén
a maximális értékeket szorozzuk
össze, osztásnál pedig a maximális
értéket osszuk a minimális értékkel.
A számítás részeredményei az 1.
táblázat tartalmazza.

Látható, hogy a mérõeszköz pon-
tatlanságainak figyelembevételével

az akadály átmérõjének 13,9 mm és 16,4 mm közé
kell esnie, azaz a 15 mm-es mért érték és hibája össz-
hangban van a ténylegesnek tekinthetõ 14,1 mm-es
értékkel.

A kísérleti berendezés további interferenciakísérle-
tek demonstrálására is alkalmas. Mint az az 5. ábrán
is jól látható, az akadályt megfelelõ szélességû résre
vagy kettõsrésre (például d = 0,8 mm) cserélve az
optikából ismert interferenciamintához nagyon ha-
sonló intenzitásgörbét kaphatunk.

A kísérlethez használt rések 2 mm vastag sörkar-
tonból készültek. Ez az anyag már kellõen szilárd, de
nem túl vastag, így külsõ tartóeszköz nélkül, saját
lábazattal is stabilan elhelyezhetõ vagy befogható a
legtöbb iskolában megtalálható, fából készült optikai
tartóelemekbe. Vastagsága miatt a réseket lézergraví-
rozással vágattuk a lemezbe, de megfelelõ rés szilár-
dabb kartonpapírból házilag is elkészíthetõ.

A kísérleti összeállítás gyorsan és könnyedén át-
alakítható, hogy alkalmas legyen a Lloyd-féle interfe-
renciakísérlet bemutatására is. A mozgó mikrofon
egyetlen csavar segítségével leszerelhetõ a szkenner
mozgatómechanikájáról. Helyére egy vastagabb kar-
tonlapból kivágott táblát erõsítünk, amely a mozgó
tükör szerepét játssza majd a kísérlet során. A lesze-
relt mikrofont az adóval egy vonalban, a szkenner
túloldalán helyezzük el úgy, hogy a mozgó tükör az
adó-vevõ pár között félúton helyezkedjen el. A szim-
metrikus elrendezés megkönnyíti a kísérlet kvantita-
tív értelmezését, demonstrációs kísérlet esetén azon-
ban eltekinthetünk tõle. Az adó és a vevõ stabil, de
igény szerint átalakítható, méretezhetõ talapzata né-
hány duplo kocka és mágnesek segítségével egysze-
rûen kivitelezhetõ.

A kísérleti elrendezés és az intenzitásgörbe a 6.
ábrán látható. Az intenzitásgörbérõl a maximális erõ-
sítéseket jelzõ szélsõértékhelyek könnyen leolvasha-
tók, így jó becslést készíthetünk az ultrahangforrás
hullámhosszára.

Osztálytermi tapasztalatok, avagy a szkenner
bevetésen

A kísérleti eszköz tanórai alkalmazására is sor került.
Elsõ alkalommal 11. évfolyamon mutattuk be az esz-
közt és a fent említett interferenciakísérletek közül
néhányat olyan fizikacsoportoknak, ahol alapóra-
számban tanulták a fizikát. Tapasztalataink alapján az
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eszköz jól kezelhetõ, a diákok számára jól látható, a

5. ábra. Intenzitásgörbe a hely függvényében rés és kettõsrés esetén.
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6. ábra. A Lloyd-féle interferenciakísérlet elrendezése és a kapott
intenzitásgörbe a hely függvényében.
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7. ábra. A 11. osztályos tanulók körében készített felmérés során,
általában a fizika és az ultrahangszkenner iránt mutatott érdeklõdés-
re vonatkozó kérdésre kapott válaszok (1: egyáltalán nem, 6: teljes
mértékben) eloszlása.
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kísérletek bemutatása sikeresen megtörtént. A bemu-
tatóhoz kapcsolódóan kérdõíves felmérést végeztünk
a diákok körében. A felmérés során elsõsorban azt

vizsgáltuk, mennyire sikerült felkel-
teni a tanulók érdeklõdését, és azt,
hogyan korrelált az eszközhöz és a
kísérletekhez való viszony a csoport
általános attitûdjével a fizika tan-
tárgy iránt. A kérdõívet összesen 30
tanuló töltötte ki, a válaszokat 1-tõl
6-ig terjedõ skálán kellett megjelölni
(1: egyáltalán nem, 6: teljes mérték-
ben). A válaszok elemzését köve-
tõen az alábbi fõbb következteté-
sekre jutottunk. Bár a csoport általá-
nos érdeklõdése a fizika iránt nem
túl magas (átlagosan 3,4), a kísérleti
eszközt érdekesnek találták, átlago-
san 4,7 pontot kapott. A válaszok
megoszlása a 7. ábrán látható.
Szembetûnõ eredmény volt, hogy a
tanulók több mint 86%-a találta ér-
dekesebbnek az eszközt, mint általá-
ban a fizikát. Érdemes megjegyezni,
hogy a diákok saját véleményük
alapján átlagosan 3,1 pontot adtak
arra, a fizikai jelenségek számukra

általában mennyire érthetõk, az eszközzel bemutatott
interferenciakísérletek és az eszköz mûködésének
érthetõségét azonban 4,7 pontra értékelték.

A 2019/2020-as tanév végén a digitális munkarend
mellett lehetõségünk nyílt egy átfogóbb felmérésre. Két
11. osztályban, összesen 55 tanuló bevonásával végez-
tünk attitûdre és ismeretátadásra fókuszáló felmérést.
Az optika témakör befejezését követõen a teljes mo-
dern fizika anyagrész a digitális oktatás keretei között
zajlott. A két osztály tanulói teljesen azonos digitális
tananyagot kaptak a témakör elsajátítása során, elsõsor-
ban magyarázattal ellátott prezentációk formájában.
Azonos volt a feladatok ütemezése és a számonkérések
módja is. A témakör kezdetén a tanulók kitöltöttek egy
elõzetes kérdõívet, amely az általános kérdéseken túl
attitûdre, elõzetes ismeretekre és hipotézisekre vonat-
kozó kérdéseket is tartalmazott az optika és a modern
fizika témakörébõl egyaránt. A tanegység végén a kí-
sérleti csoport (25 fõ) kiegészítésként kapott egy körül-

A FIZIKA TANÍTÁSA 287



belül 25 perces kiegészítõ prezentációt, amely az ultra-
hangszkennerrel végzett kísérletsorozatról készült vi-
deókat és a mérési eredmények bemutatását és elemzé-
sét tartalmazta, a kontrollcsoport (30 fõ) azonban nem.
A témakör végén mindkét csoport tanulói kitöltöttek
egy utólagos kérdõívet is.

A kiegészítõ anyag a fent említett interferenciakí-
sérletek közül majdnem az összes variációt tartalmaz-
ta. Megvizsgáltuk az interferenciamintázatot helyette-
sítõ intenzitásgörbét résen és különbözõ átmérõjû
hengeres akadályokon történõ diffrakció esetén, vala-
mint az ismert Young-féle kettõsréskísérletet ultra-
hang segítségével.

Az elõzetes kérdõívre beérkezett válaszok alapján a
kísérleti csoport fizika iránti általános érdeklõdése kis
mértékben, de nem szignifikánsan alacsonyabb, 5
fokozatú skálán mérve 3,42 pont, míg a kontrollcso-
port esetén az átlagos pontszám 3,63 pont, 0,63 és
0,88 pontos szórás mellett. Hasonló, nem szignifikáns
eltérés tapasztalható az elõzõ tanév végi érdemjegyek
átlagát vizsgálva a kontrollcsoport javára (az érdemje-
gyek átlaga 4,13 és 4,82, a szórás pedig 0,95 és 0,48
pont). Az elõzetes tudásra vonatkozó kérdések során
a kísérleti csoport által elért átlagos pontszám nem
mutatott szignifikáns eltérést (9,88 ± 2,59 pont) a
kontrollcsoport pontjaihoz képest (9,67 ± 2,40 pont).
A tanegység végén kitöltött utólagos kérdõív során a
kontrollcsoport átlagos pontszáma 9,70 ± 2,49 pont
lett, míg a kísérleti csoport tanulói 10,33 ± 2,11 pontot
értek el. Az elektronrészecske és hullámtermészetére
vonatkozó kérdések azt mutatják, hogy a kísérleti
csoport pontszáma majdnem kétszeres növekedést
mutat a kontrollcsoport pontszámához képest.

A fizikával és az új kísérletsorozattal kapcsolatos,
attitûdformálásra irányuló kérdések során jelentõs vál-
tozást tapasztaltunk a kísérleti csoport válaszainak átte-
kintésekor. Az eszközre és a megtekintett kísérletekre
vonatkozó kérdésekre kapott átlagos értékeket minden

esetben a fizika iránt mutatott általános attitûdvizsgálat
során elért pontszámokhoz viszonyítottuk. Az ultra-
hangszkennert, mint kísérleti eszközt 14,53%-kal talál-
ták érdekesebbnek, és 18,66%-kal érthetõbbnek, a kí-
sérleteket pedig 10,98%-kal érdekesebbnek és 21,34%-
kal érthetõbbnek a tanulók. A válaszokból az is kide-
rült, hogy a tanulók általában kevéssé érdeklõdnek a
számításos feladatok iránt a fizikaórán, az eszközzel
végzett kísérletek kvantitatív elemzése azonban
16,67%-kal érdekesebb lenne számukra a megszokott
számítási feladatokhoz képest. Bár látható, hogy az
eszköz a digitális oktatás során is alkalmazható és a
kontrollcsoport tanulóinak 29,1%-a szerint nem veszí-
tett az érdekességébõl az online bemutatás miatt, 58,3%
úgy gondolta, számára még érdekesebb lett volna a
bemutató a hagyományos oktatás keretei között. To-
vább árnyalja azonban a képet, hogy a tanulók keve-
sebb, mint fele (46,3%) gondolta úgy, hogy élõ bemuta-
tó esetén jobban érthetõ lett volna számára a kísérletso-
rozat, míg az elõzõ kérdéshez hasonlóan 29,1% számá-
ra nem csökkent a bemutatott kísérletek érthetõsége a
digitális munkaforma következtében.

Összefoglalva a felmérés eredményeit, a feldolgo-
zott adatok azt mutatják, hogy az ultrahangszkenner-
rel végzett kísérletek segítettek a tanulóknak a hul-
lámoptikai és geometriai optikai szemlélet közötti
különbségek megértésében, az interferenciajelensé-
gek értelmezésében, az elektronnal kapcsolatos isme-
retek megújításában és az anyaghullám-szemlélet el-
fogadásában. Ezen túl árnyalta és formálta a tanulók-
ban kialakult képet a fizika, mint tudományterület
hatásáról a mindennapjainkra és a tudományos fejlõ-
désre más tudományágak esetében is.
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ÚJRA LENGETT A KESZTHELYI FÕ TÉRI TEMPLOMBAN
KUNC ADOLF FOUCAULT-INGÁJA

Farkas László
Keszthelyi Vajda János Gimnázium

A Foucault-féle ingakísérletet Magyarországon elõ-
ször 1880-ban Kunc Adolf (1841. december 18. –
1905. szeptember 12.), gimnáziumunk volt premont-
rei diákja, majd fizikatanára végezte el a szombathe-
lyi székesegyházban. E szoros kötõdés miatt is köte-
lességünknek éreztük, hogy az ifj. Zátonyi Sándor
tanár úr által meghirdetett országos rendezvényhez
csatlakozzunk. Az évforduló kapcsán Foucault 200
elnevezéssel az egész iskolát megmozgató progra-

mokat szerveztünk, amelyeken megemlékeztünk
Léon Foucault (1819. szeptember 18. – 1868. február
11.) és Kunc életérõl, munkásságáról és bemutattuk
tudományos tevékenységüket. Külön öröm volt,
hogy a fizikatanárokon kívül a magyar és francia
szakos tanárkollégák és diákjaik is csatlakoztak a
meghirdetett kétnapos programjainkhoz. A poszter-,
fotó- és eszközkiállítás egy hétig volt megtekinthetõ
a gimnázium folyosóján.
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