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A mérés célja 
 

A bemutató mérés célja, hogy megismertesse a hallgatókat a rugók alapvető 

mozgásdinamikájával, a rezonancia jelenségével, valamint ezen keresztül az atomerő 

mikroszkóp működésének nagyvonalú alapjaival. 

 

A mérés során felhasznált eszközök 

A mérés alapeszköze egy laprugó, mely vízszintesen van rögzítve, s melynek szabad 

nyelvének végén egyrészt egy állandó mágnes, másrészt egy súlyok rögzítésére alkalmas 

tartórúd található. A rugó mellett, annak lapjával mindig egy síkban egy tükör fekszik, ezt egy 

rögzített szögben álló lézer világítja meg. A lézer visszaverődő fénypontja egy skálára vetül, 

melyen leolvasható a fénypont állása, vagy kitérése. A fénypont állása a visszaverődési szög 

tangensével arányos. Kis szögekre a tangens megegyezik a szöggel, így a tangens változása 

megfeleltethető a szögváltozásnak, az elhajlási szögből pedig kiszámolható az elhajlás 

abszolút értéke is.  

Ahhoz, hogy megkapjuk a laprugó végének kitérését centiméterben, a skálán látható értéket 

2,6-al kell osztani. 

 

A mérés során a görbeillesztéseket Origin 8.6 programmal végzem. 

 

A mérés menete 
 

Első mérés: 

 

A mérés során 40, 80 és 120 gramm súlyokat erősítünk a laprugó szabad végére, majd 

lemérjük a lézerfény elhajlását a mérőskálán. Az órán megadott 2,6-os átszámítási konstanssal 

leosztva a skálán látott értékeket, a centiméterben mért elhajlást fogjuk megkapni. Ebből a 

rugóállandó meghatározható az           képlet alapján, melyben F a rugóra ható 
erő, m a rugót lehúzó tömeg, g a gravitációs állandó, k a rugóállandó, x pedig a rugó végének 

kitérése. 

 

Második mérés: 

 

A rugó szabad végére rendre 0, 40, 80 és 120 gramm súlyt helyezünk, majd a rugót az annak 

közepén található mágnes segítségével rezgésbe hozzuk. 

Ehhez mágneses csatolásba hozunk a rugó alján lévő mágnessel egy olyan elektromágnest, 

melynek gerjesztését egy függvénygenerátorról irányítjuk. A függvénygenerátorral az 

elektromágnes mágneses mezejének frekvenciája és amplitúdója változtatható, ami így a 

laprugó szabad rezgésének frekvenciáját és amplitúdóját adja meg. 

A mérés során változtatva a gerjesztés frekvenciáját, igyekszünk azt a pontot megtalálni, ahol 

a laprugó kitérésének amplitúdója a lehető legnagyobb. Ez a frekvencia fogja megadni a 

laprugó saját frekvenciáját. 

A mérés lényege, hogy megfigyeljük, hogyan változik a tömeggel a saját frekvencia. 

 

Harmadik mérés: 

 

Az elektromágnessel rezgésbe hozott rugó alatt egy olyan fa elemet tolunk végig, melybe 

nagyjából egy centiméter kalapátmérőjű fém csavarokat tettek. Eközben centiméterenként 
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mérjük a laprugó rezgésének amplitúdóját. A rugó végének alján egy mágnes helyezkedik el, 

mely kölcsönhatásba lép a fém csavarokkal, így a rugó rezgési amplitúdója megváltozik. 

 

A mért értékek 
 

Az összes mérés során a centiméterben mért értékeket úgy kapjuk meg, hogy a skálán mért 

értéket osztjuk 2,6-al. 

 

Első mérés: 

 

A mérés során különböző tömegekkel terheljük a laprugót, és az elhajlásból a rugóállandót 

határozzuk meg. 

 

A mért értékek: 
 

terhelő tömeg [g] elhajlás a skálán elhajlás [cm] 
40 g 0,4 0,15385 cm 
80 g 0,75 0,28846 cm 

120 g 1,1 0,42308 cm 
 

Az értékek ábrázolása: 
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Az illesztett egyenes paraméterei: 
 
Equation   elhajlás  = a + b * Terhelő tömeg   
Weight    No Weighting   
Residual Sum of Squares 1,76415E-31   
Pearson's r   1   
Adj. R-Square   1  
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   Value  Standard Error 
 a  0,01923 6,41588E-16 
 b  0,00337 7,42494E-18 
 

          

 

   
   

 
     

 

   
 

 
 

 

A g értéke Magyarországon 9,8085 m/s
2 

 

Ezek alapján k = 291,05 N/m 

 
(Mivel [m] = g és [x] = cm, ezért [g/b] = N/m*10, így a N/m-ben mért értékhez a számtani 

eredményt 10-el kell osztani.) 

 

Második mérés: 

 
A második mérés folyamán többféle tömeggel terheljük a laprugót és vizsgáljuk, majd 

gerjesztéssel adott frekvenciájú rezgést kényszerítünk rá és vizsgáljuk, hogyan változik a 

rezgés amplitúdója. 

 
A mért értékeket minden esetben ábrázolom, majd görbét illesztek rájuk, és az illesztés 

alapján igyekszem meghatározni a sajátfrekvenciát. 

Az órai munka során azt a javaslatot kaptuk, hogy a mérési eredményekre Gauss görbét 

illesszünk.  

A kényszerített, csillapításos harmonikus oszcillátor lengésének amplitúdó (frekvencia) 

függvénye azonban, bár a rezonancia frekvencia környékén közelíti a Gauss görbét, 

alapvetően más szerkezetű. 

Az amplitúdó(frekvencia) függvény alakját a rendszer differenciál egyenleteit megoldva 

vezethetjük le. A levezetéstől annak terjedelme miatt eltekintek, a szakirodalom ezt 

részletesen tárgyalja. Az alábbiakban csupán a kiindulási egyenleteket és a végeredményt 

ismertetem. 

 

A kényszerített, csillapított harmonikus rezgőmozgás egyenletei: 
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A feladat során mindkét típusú görbét illeszteni fogom, és elemzem az általuk adott 

eredmények eltérését, valamint az illesztés hibáját. A harmonikus rendszer amplitúdó 

görbéjének illesztéséhez felhasználom a rugóállandó kimért értékét, mivel ezen érték nélkül 

nem elegendő a 7 mérési pont az illesztéshez.  

 

A különböző tömegekkel elvégzett mérések az alábbi eredményeket hozták: 

 
terhelő tömeg: nincs 

 
   frekvencia [Hz] fél amplitúdó a skálán amplitudó [cm] 

29 Hz 0,3 0,11538 cm 
29,5 Hz 0,4 0,15385 cm 
29,6 Hz 0,45 0,17308 cm 
29,7 Hz 0,4 0,15385 cm 

30 Hz 0,3 0,11538 cm 
31 Hz 0,2 0,07692 cm 
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A Gauss illesztés paraméterei: 

 
Model   Gauss   
Equation  y=y0 + (A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(-2*((x-xc)/w)^2)   
Reduced Chi-Sqr 1,16477E-4   
Adj. R-Square  0,90645   
   

Value  Standard Error 
 y0  0,07684 0,01089 
 xc  29,51652 0,05633 
 w  0,78671 0,13216 
 A  0,08571 0,02173 
 sigma  0,39336 0,06608 
 FWHM  0,92628 0,15561 
 Height  0,08693 0,01298 

 

Az amplitúdó modell illesztési paraméterei: 
 
Model   Amplitude (User)   
Equation  F/k * 1/( sqrt( (1-(f/fn)^2 )^2 + ( 2*kszi*f/fn )^2) )   
Reduced Chi-Sqr 2,21907E-4   
Adj. R-Square  0,82177 
   
   Value  Standard Error 
 F  1,944332 3,6551 
 beta  0,02093 0,00453 
 fn  29,55496 0,10048 
 k  291,05  0 

 

A rezonancia frekvencia tehát 0 gramm terhelő tömeg mellett: 

Gauss modell szerint f0 = 29,51 Hz 

Amplitúdó modell szerint f0 =29,55 Hz 

 

Bár a Gauss görbéből származó illesztés hibája kisebb, a görbe korrelációja pedig jobb, az 

adatsort végignézve a valósághoz közelebb állhat az amplitúdó modellből származó érték. 

Azonban mindkét érték belül van a másik modell illesztési hibahatárán, így elmondható, hogy 

a két modell jelen esetben nagyjából hasonlóan teljesített. 

 

terhelő tömeg: 40 gramm 
 

   frekvencia [Hz] fél amplitúdó a skálán amplitúdó [cm] 
12 Hz 0,2 0,07692 cm 

12,8 Hz 0,5 0,19231 cm 
13 Hz 2,2 0,84615 cm 

13,1 Hz 2,15 0,82692 cm 
13,2 Hz 1,1 0,42308 cm 

14 Hz 0,2 0,07692 cm 
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A Gauss illesztés paraméterei: 

 
Model   Gauss   
Equation  y=y0 + (A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(-2*((x-xc)/w)^2)   
Reduced Chi-Sqr 1,29646E-4   
Adj. R-Square  0,99898  
  
   Value  Standard Error 
 y0  0,07866 0,00796 
 xc  13,0433 0,00226 
 w  0,23981 0,00538 
 A  0,24836 0,00659 
 sigma  0,1199  0,00269 
 FWHM  0,28235 0,00634 
 Height  0,82634 0,01195 

 

Az amplitúdó modell illesztési paraméterei: 

 
Model   Amplitude (User)   
Equation  Fo/k * 1/( sqrt( (1-(f/f0)^2 )^2 + ( 2*beta*f/f0 )^2) )   
Reduced Chi-Sqr 0,00158   
Adj. R-Square  0,98755 
   
   Value  Standard Error 
 Fo  2,816213 3,0025 
 beta  0,00435 8,90494E-4 
 k  291,05  0 
 f0  13,05085 0,00575 

 

A rezonancia frekvencia tehát 40 gramm terhelő tömeg mellett: 

Gauss modell szerint f0 = 13,04 Hz 

Amplitúdó modell szerint f0 =13,05 Hz 
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Mindkét modell illesztési hibája és korrelációja is nagyon jó, a kapott értékek pedig 

gyakorlatilag azonosak. 

 

 

terhelő tömeg: 80 gramm 
 

   frekvencia [Hz] fél amplitúdó a skálán amplitúdó [cm] 

9 Hz 0,4 0,15385 cm 
9,5 Hz 0,8 0,30769 cm 
9,6 Hz 1,2 0,46154 cm 
9,7 Hz 3,1 1,19231 cm 
9,8 Hz 2,5 0,96154 cm 
10 Hz 0,8 0,30769 cm 
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A Gauss illesztés paraméterei: 

 
Model   Gauss   
Equation  y=y0 + (A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(-2*((x-xc)/w)^2)   
Reduced Chi-Sqr 0,00737   
Adj. R-Square  0,95727 
   
   Value  Standard Error 
 y0  0,25035 0,05213 
 xc  9,73407 0,0078 
 w  0,15193 0,02219 
 A  0,19782 0,02795 
 sigma  0,07596 0,01109 
 FWHM  0,17888 0,02613 
 Height  1,0389  0,10544 
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Az amplitúdó modell illesztési paraméterei: 

 
Model   Amplitude (User)   
Equation  Fo/k * 1/( sqrt( (1-(f/f0)^2 )^2 + ( 2*beta*f/f0 )^2) )   
Reduced Chi-Sqr 0,00172   
Adj. R-Square  0,99005 
   
   Value  Standard Error 
 Fo  4,357609 3,08014 
 beta  0,00474 7,43731E-4 
 k  291,05  0 
 f0  9,74081 0,00293 

 

 

A rezonancia frekvencia tehát 80 gramm terhelő tömeg mellett: 

Gauss modell szerint f0 = 9,73 Hz 

Amplitúdó modell szerint f0 =9,74 Hz 

 

A modellek illesztési hibája mindkét esetben alacsony, a kapott frekvencia értékek 

gyakorlatilag egybeesnek, azonban jelen esetben az amplitúdó görbe korrelációja 

szignifikánsan jobb, mint a Gauss görbéé. 

 

 

terhelő tömeg: 120 gramm 
 

   frekvencia [Hz] amplitúdó a skálán amplitúdó [cm] 
7 Hz 0,3 0,05769 cm 

7,8 Hz 1 0,19231 cm 
7,9 Hz 5,6 1,07692 cm 

8 Hz 2,8 0,53846 cm 
9 Hz 0,2 0,03846 cm 
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A Gauss illesztés paraméterei: 

 
Model   Gauss   
Equation  y=y0 + (A/(w*sqrt(PI/2)))*exp(-2*((x-xc)/w)^2)   
Reduced Chi-Sqr 1,84911E-4   
Adj. R-Square  0,99904 
   
   Value  Standard Error 
  y0 0,04808 0,00962 
  xc 7,92261 0,00127 
  w 0,12159 0,00274 
  A 0,16801 0,00396 
  sigma 0,06079 0,00137 
  FWHM 0,14316 0,00323 
  Height 1,10255 0,01822 

 

Az amplitúdó modell illesztési paraméterei: 

 
Model   Amplitude (User)   
Equation  Fo/k * 1/( sqrt( (1-(f/f0)^2 )^2 + ( 2*beta*f/f0 )^2) )   
Reduced Chi-Sqr 0,00321   
Adj. R-Square  0,98324   
   Value Standard Error 
 Fo  2,608523 5,30102 
 beta  0  624,91217 
 k  291,05  0 
 f0  7,93358 0,00434 

 

A rezonancia frekvencia tehát 120 gramm terhelő tömeg mellett: 
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Gauss modell szerint f0 = 7,92 Hz 

Amplitúdó modell szerint f0 =7,93 Hz 

 

Mindkét modell korrelációja nagyon jó, azonban az amplitúdó modell nulla értékű β értéket 

adott eredményül, ami fizikailag nem lehet valós. Feltehetőleg az illesztő algoritmust 

megzavarta, hogy itt csak 5 mért pontunk van, ami az Originnak kevés a pontos illesztéshez. 

A kapott értékek ismét hibahatáron belül egyeznek. 

 

A mérések hibája 

 
A rezonancia frekvencia mérés, valamint a rugóerő meghatározása során három jelentős 

hibaforrást kell figyelembe venni. 

 

Az első, hogy bár végig lineárisnak kezeltük, egyáltalán nem biztos, hogy a rugós 

rendszerünk valóban az, és működése ténylegesen megfelel a kiindulási 

differenciálegyenletünknek. Általában igaz, hogy a végén terhelt, kis szögkitérésű laprugó 

viselkedése nagy pontossággal lineáris, de mint később is említeni fogom, előfordulhat, hogy 

a kísérletünk során a rendszert kivezéreltük ebből a lineáris tartományból. Hogy ez mekkora 

hibát eredményez, arra csak a rendszer identifikálásával lehetne következtetni. Reményeim 

szerint bármilyen ilyen hiba relatív mértéke 3% alatt marad. 

 

A második a leolvasási hiba, mely nagyjából 0,05 skálaegység, és melynek elsődleges oka a 

lézerpont vastagsága a skála osztásához képest. Ez egyedül az utolsó mérésben eredményez 1 

%-nál nagyobb relatív hibát. 120 grammos terhelő tömeg mellett, 9 Hz-en mérve a relatív 

hiba 2,5% volt. 

Bár a mérési hiba görbeillesztési hibára gyakorolt hatása meghaladja mind az én ismereteimet, 

mind a kurzus anyagát, mindenképp meg kell jegyezni, hogy hiába garantálnak az illesztések 

standard hibái 0,1% körüli relatív hibát 99,5% konfidencia szint mellett, a valósághoz sokkal 

közelebb állhat egy 1% körüli relatív hiba. Természetesen egy bemutatóméréshez ez több 

mint elegendő. 

 

A harmadik hibalehetőség a mérőeszköz szerkezetéből ered. A mérési elrendezés nem került 

részletesen ismertetésre, azonban feltételezhető, hogy a rugó elhajlásának mérése az elhajlási 

szög segítségével történik. 

Az elhajlási szög azonban közvetlenül nem áll rendelkezésre, a skálára vetülő visszatükrözött 

lézerfény valójában a visszatükrözési szög tangensével arányos. Mivel a skála nullpontja nem 

fix, így az alapállapot és az elhajlás szögének tangense nem olvasható le külön-külön, csupán 

a tangensek különbségét láthatjuk. 

Kis szögekre azonban igaz, hogy a különbségi szög tangense megegyezik a szögek 

tangensének különbségével. 

 

Ennek a közelítésnek az abszolút hibáját ábrázolja az alábbi grafikon attól függően, hogy 

mekkora volt a kiindulási és az elhajlási visszaverődési szög. Jól látható, hogy a hiba kis 
szögekre bőven 1% alatti, azonban olyan méréseink is voltak, melyek során a szöget jelző 

lézerfény kilengése nagyobb volt, mint a skála fele. Ilyen kitéréseknél nem csak a mérési hiba 

lesz nagy, de felmerül az első pontban említett linearitási probléma is. 
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Részletesebb adatok híján a hiba pontos mértéke itt sem meghatározható, azonban ez a 

jelenség is abba az irányba mutat, hogy a rezonanciafrekvencia méréseink legfeljebb 3% 

pontosságúak.  

 

Harmadik mérés 

 

A harmadik mérés csupán demonstrációs jellegű. Lényege, hogy a rezgő rugóra ható erők 

befolyásolni képesek annak rezgését, így lehetőségünk van a rugóra ható nagyon csekély 

kölcsönhatások kimutatására. Mérésünkben ez a kölcsönhatás a rugón lévő mágnes, és a 

mérőfantomba ágyazott fém szegecsek között lépett fel. A kísérletben a rugó rezgési 

amplitúdója megnőtt akkor, amikor az a fém testek felett helyezkedett el. 

 

A mérés eredménye: 

 

csúszka állása [cm] elhajlás a skálán amplitúdó [cm] 
0 0,9 0,17308 cm 
1 1 0,19231 cm 
2 0,9 0,17308 cm 
3 1 0,19231 cm 
4 1 0,19231 cm 
5 0,9 0,17308 cm 

6 1,1 0,21154 cm 
7 1 0,19231 cm 
8 0,9 0,17308 cm 
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Mivel a mérőfantomról nem készítettem dokumentációt, a jegyzőkönyv olvasója kénytelen 

lesz elhinni, hogy az amplitúdók akkor emelkedtek meg, amikor a rugó fém test felett haladt 

át. 

 

 

Az eredmények értékelése 

 
A mérésen különösen a rezonancia frekvencia meghatározása volt érdekes.  Tekintve, hogy a 

mérés során rengeteg ismeretlen hibával, és nem részletezett jelenséggel kerültünk szembe, jó 

lenne, ha valamilyen módon validálhatnánk a mérési eredményt.  

Szerencsére erre kínálkozik egy elméleti lehetőség. Amennyiben a rugót matematikai 

ingaként kezeljük, úgy a sajátrezgés körfrekvenciája meghatározható az alábbi egyenlettel: 

 

         
 

 
 

 

Ezen a ponton mindenképp meg kell jegyezni, hogy ideális esetben a harmonikus 

rezgőrendszer teljes tömege egy pontban koncentrálódik, ami esetünkben nyilván nem igaz, 

hiszen a méréshez hozzá kell számolni a rugó és a meghajtó mágnes saját tömegét is. 

Elégedettek lehetnénk azonban akkor, ha a képlet segítségével a különböző tömegterhelésű 

esetekben jól követhető lenne a terhelő tömegek növekedése. Ez egy jó próbája lehet a hibára 

vonatkozó becslésünknek is. 

 

A különböző rendszerekhez az alábbi tömegértékeket kapjuk: 

 

Terheletlen rendszer:  

f0 = 29,55 Hz  m = 8,41 g 

 

40 grammal terhelt rendszer: 

f0 = 13,05 Hz  m = 43,15 g 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Amplitudó megváltozása 

amplitúdó [cm] 



 

14 

 

 

80 grammal terhelt rendszer: 

f0 = 9,74 Hz  m = 77,47 g 

 

 

120 grammal terhelt rendszer: 

f0 = 7,93 Hz  m = 120,62 g 

 

Az eredmények nagyságrendileg helytállóak, azaz megnyugodhatunk. Az elvégzett számítási 

sor valóban valóság közeli eredményt ad. Az 5-10%-os hiba nagyjából megfelel a 

várakozásainknak, mivel a tömeg meghatározásához a frekvencia négyzetét használjuk, így a 

frekvenciamérés hibájának kétszerese terjed rá a tömegszámításra. 

 

Összességében elmondható, hogy a mérés izgalmas és változatos jelenségeket érint, melyeket 

érdemes a gyakorlaton említettnél komolyabb mélységben elemezni. Különösen a tömeg 

visszaszámolása lehet fontos, mivel ez lehetőséget ad a hallgatóknak saját munkájuk 

ellenőrzésére, ugyanis megfelelő eredmény csak a rugóállandó helyes meghatározása és az 

illesztések pontos elvégzése után kapható. 

 

A gyakorlat utolsó része inkább csak érdekesség, bemutat egy módot arra, miként lehet a 

rezgésvizsgálatot mérésre használni. Hasonló módszer köszön vissza az atomerő 

mikroszkópok alkalmazásánál, erről a területről azonban külön gyakorlat szól, így ezt 

részletesen csak akkor fogom bemutatni. 


