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A tevékenység rövid leírása: Teszteljük le egy hangszóróval, ki milyen magas és mély hangokat hall!
Cél: A tanuló ismerje a hangmagasság fogalmát; tudja, hogy a hallástartományának vannak határai a magas 
és a mély hangok esetében is; legyen képes a magas és a mély hangok megkülönböztetésére; fejlődjék a 
tudatos mobiltelefon-használata; korábbi ismeretek mozgósítása; problémamegoldó képesség fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség – érzékszervek, hallás 
Tantárgyi kapcsolódás: digitális kultúra 
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: rezgéskeltő (Vibration Generator) vagy hangszóró, a rezgéskeltőhöz egy Chladni lemez (négy-
zet vagy kör alakú lemez, amelyet a rezgéskeltőre rögzíthetünk), erősítő a rezgéskeltő vagy hangszóró meg-
hajtására, mobiltelefon, applikáció androidos mobiltelefonra: Function Generator: 1. melléklet, kábelek az 
eszközök összekötésére, Jack-Jack kábel a mobiltelefon és az erősítő összekötésére, banándugók a rezgés-
keltő meghajtásához
Időigény: 30 perc

Katona László7/1
tevékenység

Hangteszt
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1. Rakjuk össze a rezgéskeltő berendezést!
A rezgéskeltő lényegében egy hangszóró, ami különböző frekvenciájú rezgéseket képes előállítani a hang-
szórókhoz hasonló elven.
Ezt megrezegtetni egy erősítőn keresztül, egy telefonnal fogjuk. Dugjuk össze a rezgéskeltőt és az erősítőt! 
Az erősítőt kössük össze egy Jack-csatlakozón keresztül egy telefonnal!
A telefonon indítsunk el egy zenét, hogy leteszteljük a rendszer működőképességét!

2. Hangszalagok bemelegítése
a. Próbáljatok kiadni egy folyamatos hangot. Mondjátok hangosan és folyamatosan, hogy 

„Ááááááááááááááá”!
b. Próbáljatok kiadni egy folyamatos hangot. Mondjátok hangosan és folyamatosan, hogy „Bééééééé-

ééééééé”!

3. Frekvencia és a hangmagasság kapcsolatának tisztázása
a. Próbáljatok meg minél mélyebb hangot kiadni!
b. Próbáljatok meg minél magasabb hangot kiadni!
c. Tanári magyarázat: A hangmagasságot a frekvenciával jellemezhetjük. Ez a fizikai mennyiség meg-

mutatja, hányat rezeg a hangszalagunk egy másodperc alatt. Ennek a mértékegysége a Hz. Minél 
vékonyabbnak hallunk egy hangot, annál nagyobb a frekvenciája. Minél mélyebbnek, annál kisebb.

A TEVÉKENYSÉG MENETE
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Egy jó hangszóróval is helyettesíthető a rezgéskeltő, csak itt is érdemes erősítővel meghajtani a hangszórót, 
mert különben elég halk lesz, és kevésbé lesz érzékelhető a diákok számára. Ez esetben az erősítőnek is 
kellően nagy átviteli frekvenciatartománnyal kell rendelkeznie.
A hangszalagok bemelegítése akár egy közös énekléssel vagy skálázgatással is lehetséges. 
Más program is használható, akár laptopról is meg lehet hajtani az erősítőt. A lényeg, hogy össze lehessen 
kapcsolni az eszközöket valamilyen kábellel: Mobil • Erősítő • Rezgéskeltő
Egy vezeték nélküli hangszóróval is megpróbálható a teszt, ha annak is megfelelően nagy a kiadható frek-
venciatartománya. Így kiiktathatók a kábelek és az erősítő.
Az iskolai védőnőtől is kérhető hallásvizsgáló készülék, amellyel szintén elvégezhetők a tesztek.
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4. Hangteszt
Megfigyelési szempont: A teszt során, amikor valaki hallja a hangszóró vagy rezgéskeltő által kiadott 
hangot, akkor legyen fent a keze! Ha még vagy már nem hallja, akkor tegye le a kezét! Jegyezzétek meg, 
melyik frekvenciát halljátok elsőként és azt is, hogy mennyi a legnagyobb frekvencia, amit még hallotok!
A mobiltelefonon indítsuk el a Function Generator alkalmazást és állítsunk be a WaveForm résznél szi-
nusz hullámot (Shine wave) és a FREQ gombbal aktiváljuk a kézi frekvenciaszabályzást! Ilyenkor a felette 
lévő csúszka segítségével tudjuk szabályozni a kiadott frekvenciát (1. melléklet). Ezt, ha kellően alacsony-
ról indítjuk (pl. 5 Hz), akkor lassan haladjunk magasabb frekvenciák felé! Minden fontosabb pontnál 
mondjuk be, hogy hány Hz-es frekvenciánál járunk, így fogják a diákok beazonosítani, hogy ők mennyit 
hallanak. A folyamatot ne szakítsuk meg, csak lassítsuk a frekvencia növelését a csúszka segítségével! Így 
jussunk el kb. 18 000-20 000 Hz-ig!

Megjegyzés: Érdemes az elején kis lépésközzel bemondani a frekvenciákat, pl.: 5-6-7-8-9-10-15-20-30-40-
50-100 Hz. Ezt a frekvenciát már a diákok bőven szokták hallani. A továbbiaknál lehet gyorsítani a frek-
venciák növelését és utána már elég 500-1000 Hz-enként bemondani, hol járunk. Nem kell pontos érték, 
csak körülbelüli érték is elég, mert pontos mérést nem tudunk végezni. A 100-16 000 Hz-es tartományban 
szinte mindenki fogja hallani a hangokat. A vége felé, a 16 000 Hz feletti tartományban szintén lassítsunk 
és kb. 500-200 Hz-enként érdemes bemondani a frekvenciákat. A vége kb. 19 000-20 000 Hz lesz. Ekkor már 
a hangkeltő sem biztos, hogy képes kiadni a hangokat.

5. A „hallottak” megbeszélése, ki mettől-meddig hallotta a hangokat
Közös megbeszélés. Következtetések levonása:

– Minden ember füle más és más. Különbözők vagyunk – ez természetes.
– Nem mindenki hall minden frekvenciát.
– Az emberek hallástartománya kb. 20-20 000 Hz-ig tart.

Megjegyzés: A középiskolás korosztály kb. 20-19 000 Hz-ig szokta hallani a hangokat. Magasabbakat vagy 
mélyebbeket már lehet, hogy a rezgéskeltő sem képes kiadni.

Kiegészítés:
– A 20 000 Hz feletti hangokat az emberek már nem hallják, de pl. a kutyák igen. Ezeket a hangokat 

ultrahangnak hívják.
– A 20 Hz alatti hangokat infrahangoknak nevezik.

VÁLTOZAT
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HÁTTÉR
A frekvencia a fizikában a hangmagasságot adja meg. Jele: f, mértékegysége: 1/s vagy Hz. Ez az érték megmu-
tatja, hogy az az adott hang vagy rezgés másodpercenként hányat rezeg, vagyis hány teljes rezgés játszódik 
le másodpercenként. (Forrás: Saját ábra)

A fiatalabbak nagyobb frekvenciatartományban képesek hallani, mint az idősebbek. Minél idősebbek va-
gyunk, annál inkább lefelé tolódik a felső hallásküszöbünk, vagyis egyre alacsonyabb lesz az a maximális 
frekvencia, amit még hallunk, tehát a magasabb hangokat egyre inkább nem halljuk.

1. melléklet: A Function Generator alkalmazás linkje, képernyője és alapbeállításai a hangteszthez

3 

Változat:  
1. Egy jó hangszóróval is helyettesíthető a rezgéskeltő, csak itt is érdemes erősítővel meghajtani 

a hangszórót, mert különben elég halk lesz, és kevésbé lesz érzékelhető a diákok számára. Ez 
esetben az erősítőnek is kellően nagy átviteli frekvenciatartománnyal kell rendelkeznie. 

2. A hangszalagok bemelegítése akár egy közös énekléssel vagy skálázgatással is lehetséges.  

3. Más program is használható, akár laptopról is meg lehet hajtani az erősítőt. A lényeg, hogy 
össze lehessen kapcsolni az eszközöket valamilyen kábellel: 
MobilErősítőRezgéskeltő 

4. Egy vezeték nélküli hangszóróval is megpróbálható a teszt, ha annak is megfelelően nagy a 
kiadható frekvenciatartománya. Így kiiktathatók a kábelek és az erősítő. 

5. Az iskolai védőnőtől is kérhető hallásvizsgáló készülék, amellyel szintén elvégezhetők a tesztek. 

 

Háttér: A frekvencia a fizikában a hangmagasságot adja meg. Jele: f, mértékegysége: 1/s vagy Hz. Ez 
az érték megmutatja, hogy az az adott hang vagy rezgés másodpercenként hányat rezeg, vagyis hány 
teljes rezgés játszódik le másodpercenként. (Forrás: Saját ábra) 

 

 

 

 

A fiatalabbak nagyobb frekvenciatartományban képesek hallani, mint az idősebbek. Minél idősebbek 
vagyunk, annál inkább lefelé tolódik a felső hallásküszöbünk, vagyis egyre alacsonyabb lesz az a 
maximális frekvencia, amit még hallunk, tehát a magasabb hangokat egyre inkább nem halljuk. 

Mellékletek:  

1. melléklet: A Function Generator alkalmazás linkje, képernyője és alapbeállításai a 
hangteszthez 

 

  

Egy teljes rezgés 


