
 

 

A hang 
 
 
Az érzelmünkre, a hangulatunkra a hangok gyakorolják a legnagyobb hatást. Jókedvünkben éneke-
lünk, zenét hallgatunk. Egy jó szám elűzheti az ember rosszkedvét és fordítva. Egy hatalmas 
mennydörgés megijeszthet bennünket. A hangok hírt adnak közeli és távolabbi eseményekről. A 
hang igen fontos információforrás. 
 
Vajon mikor keletkezik hang? 
 
Leejtünk valamit, autó, vagy villamos megy az utcán és zörög. Alig van olyan mozgás, amely nem 
jár zajjal. Ha hangot hallunk, legtöbbször önkéntelenül is keressük, hogy mi az, ami megmozdult. 
 
Mi a hang? 
 
A hang egy hullám. Minden mozgás, ütődés a környező közegben hullámokat kelt, amelyek nagy 
sebességgel terjednek. A hullámokban terjedő energia alkalmas információ továbbítására. Az evo-
lúció során ki is alakultak az élővilágban érzékszervek, amelyekkel ezeket észlelni lehet. A halló-
szervünk által felfogható mechanikai rezgéseket hangnak nevezzük.  
 
Hogyan keletkezik a hang? 
 
Az ütődéskor, mozgáskor a rezgésbe jövő testek meglökik a melléjük függesztett golyót, de ugyan-
úgy meglökik a levegőrészecskéket is. A meglökött levegő összenyomódik sűrűbb lesz, így nyomá-

sa is nagyobb lesz, ezért minden irányban tovább és tovább terjed. 
Ezt követik a rezgő test többi lökéseiből eredő sűrűsödések is, 
ezek a levegőben terjedve eljutnak a fülünkig. 

Mi szükséges a hangérzet keletkezéséhez? Fül, hangforrás, 
közvetítő közeg. Ez a közeg lehet levegő, víz, stb. Levegőben a 
hang terjedési sebessége 330 m/s körüli, a vízben 1500 m/s. Ha 
melegebb van nagyobb a hang terjedési sebessége. Miért? Mert 
ritkább lesz a közeg. A levegő együtt halad-e a hanggal? Nem! 
Rezgőmozgásban van. 

 
A hang jellemzői 

 
Három fontos tulajdonságról szoktunk beszélni: magasság, erősség és színezet. 
 
A hang magassága a frekvenciájától függ. (A frekvencia meghatározza, hogy 1 másodperc alatt 
hány lökés éri a dobhártyát). Pl. érintsünk egy fogaskerékhez egy papírlapot, ha a forgatás sebes-

sége nem változik, akkor állandó magasságú hangot hallunk. A 
kísérletet elvégezhetjük egy Seebeck féle lyukszirénával is. 
 
Az emberi fül 16 Hz és 20000 Hz közötti tartományban képes a 
hanghullámokat érzékelni (a denevér 60000 Hz-ig). Egyénileg válto-
zó, hogy a fülünk milyen magas hangot képes érzékelni. A 16 Hz-
nél kisebb frekvenciájú hangokat infrahangnak, a 20000 Hz-nél na-
gyobb frekvenciájú hangokat ultrahangnak nevezzük. 
 
 A hang erőssége a rezgés amplitúdójától függ. Nagyobb erejű ütés 

erősebb hangot kelt. Minél nagyobb az amplitúdó annál erősebb a rezgés által keltett hang. 
 
A különböző hangok közül ki tudjuk választani az ismerősök hangját. 
A hangszereknek is jellegzetes hangja van. A különböző hangforrá-
soknak más és más a hangszínezete. Mi lehet ennek az oka? Az hogy 
a rezgésbe hozott test nem csak a saját (alaphang) frekvenciájával 
rezeg, hanem ennek egész számú többszörösével is (felhangok). Te-
hát a hang színezetét az alaphanggal felhangzó felhangok keveréke 
határozza meg, azaz a hang spektruma. A hangforrás egyedi jellegét 



 

 

az szabja meg, hogy a doboza milyen felhangokat erősít fel, és melyeket fojt el. (Stradivári hegedű, 
száj stb.) 
 
Dörejnek nevezzük a lökésszerű erős hangokat. 
Zörejnek nevezzük a nem periodikus hangokat. 
Zenei hangnak nevezzük a periodikus hangokat. 
 
Két egyidejűleg megszólaltatott hang magasságának arányát hangköznek nevezzük. A zenében 
nem folytonos a frekvencia eloszlás, hanem meghatározott frekvenciájú hangokat használnak. 
 
A diatonikus hangskála: 

        

1

2

1

c d    e    g a    h  c     a  435 Hz

9 5 4 5 15
: 1 2

8 4 3 3 8







  

 
 
A hangközök nem egyformák. Ha a két zenei hang aránya egyszerűbb racionális szám, akkor a 
hangköznek neve is van. Pl. oktávnak nevezzük, ha az arány 2:1. 
 
A diatonikus hangskála kibővített változata a temperált skála, amely 12 hangból áll úgy, hogy bár-
mely két egymás utáni hangköz ugyanakkora. 


