
 

 

Interferencia 
 
 
Vizsgáljuk meg a szuperpozíciót kétdimenziós tartóshullámok esetén!  

 
Legkönnyebben úgy indíthatunk azonos fázisban két hullámot, hogy egy 
kettőscsúcsot periódikusan a vize ütögetünk. 
 
 

 
Két azonos fázisban levő hullámforrás 
hullámterében a szuperpozíció során egy időben 
állandó mintázat alakult ki. Ha a hullámok 
szuperpozíciója esetén tartósan megmaradó 
mintázat alakul ki, akkor a szuperpozíciót 
interferenciának nevezzük. Vajon hogyan jön létre 
ez a mintázat? Nézzük meg a víz felszínét! 
 
 
Ha megfigyeljük a hullámteret, akkor láthatjuk, hogy 
hiperbolaszerű kidudorodások vannak rajta, ahol 
maximális a rezgés amplitúdója és vannak olyan 
helyek, ahol nem mozog a víz felszíne. Vagyis egyes 

helyeken erősítést, más helyeken gyengítést 
tapasztaltunk. Mivel a hullámokban rezgések 
terjednek, a szuperpozíció azt jelenti, hogy a 
hullámok találkozásakor az egyes pontok rezgései 
adódnak össze. A rezgések összetételénél akkor 
volt maximális az erősítés, amikor a rezgések 
azonos fázisban voltak. Tehát két hullám az olyan 
helyeken fogja maximálisan erősíteni egymást, ahol 
azonos fázisban vannak (hegy találkozik a heggyel, 
és völgy találkozik a völggyel). Ekkor a hullámok 
útkülönbsége éppen a hullámhossz, vagy annak 
egész számú többszöröse. Két hullám az olyan 
helyeken fogja maximálisan gyengíteni egymást, 
ahol ellentétes fázisban vannak (hegy találkozik a 
völggyel, és völgy találkozik a heggyel). Ekkor a 
hullámok útkülönbsége éppen a fél hullámhossz, 

vagy annak páratlan számú többszöröse. Ezt a kötélhullámok segítségével ellenőrizhetjük.  
 

Azonos fázisú kötélhullámmok interferenciája 
 

Ellentétes fázisú kötélhullámmok interferenciája 
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Interferencia akkor jöhet létre, ha a találkozó hullámok fáziskülönbsége állandó (koherens 
hullámok). 

Tehát a maximális erősítés feltétele: s = 2k k,l Z
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A maximális gyengítés feltétele:  s 2l 1
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Nézzük meg, hogy a magyarázatunk alapján megszerkeszthető-e a kettőscsúccsal előállított 
mintázat. Rajzoljuk le, hogy az első becsapódás után 3 periódusidő múlva hol vannak a 
hullámhegyek és a hullámvölgyek. Rajzoljuk meg pirossal a hegyeknek és zölddel a völgyeknek 
megfelelő hullámfrontokat:  
 

 
 
Ugyanaz a minta adódik, amit a 
kísérletben láttunk. A maximális 
erősítés nem azt jelenti, hogy ott 
mindig maximális az amplitúdó, 
hanem azt hogy ott a legkevesebb 
a rezgés. 
 
Szerkeszd meg a hullámképet, ha 
a két hullámforrás ellentétes 
fázisban van.    
     
 Olvasnivaló 
 
 
Természetesen térbeli hullámokra is igaz, amit elmondtunk. 
 
 

A lebegés 
 
 

 
A szuperpozíciónak egy másik speciális 
esete a lebegés. Ha a találkozó hullámok 
frekvenciája egy kicsit eltér, akkor a 
fáziskülönbség lassan változik, a hullámok 
egyszer erősítik egymást, máskor meg 
gyengítik egymást. Emiatt az eredő hullám 
amplitúdója is periódikusan változik. A 
lebegés frekvenciája a két hullám 
frekvenciájának a különbsége.   

leb 2 1      

 
 

 
 

     
 Olvasnivaló: A hullámcsomag 

 
 
!!  Ha egy jelenségnél interferenciát lehet létrehozni, akkor az hullámjelenség! 
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