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A hang fizikai leírása és hangtani alapfogalmak  

• Mi a zaj? 

– Fizikai meghatározás és mérés szempontjából 
hang és zaj azonos fogalom. 

– Hangnak hívjuk egy rugalmas közegben terjedő 
hullámot, amit egy rezgőrendszer keltett, és az 
emberben hangérzetet kelt. 

 

 

 

 

 



Hullám 

• A közeg részecskéi nem haladnak a hullámmal, hanem 
egy megadott egyensúlyi helyzet körül rezegnek és csak 
hatás teszi meg a távolságot. 
 
 

 Transzverzális hullám: részecskék 
merőlegesen rezegnek a haladási 
irányra 
 
Longitudinális hullám: a kitérés 
egybeesik a hullám haladási irányával 
 
Hullámhossz (λ)   
 
 
Hatás terjedési sebessége (v) 
 



A hangok csoportosítsa  

• A hangok kategorizálása a szerint milyen 
közegben terjed: 

• Szilárd testben  testhang 
• Folyadékban  folyadékhang 
• Gázban  léghang 

• Hangsebesség jele:c [m/s] 
– Hanghullám terjedési sebessége -> nem 

független a közeg tulajdonságaitól 
– Gázokban való terjedési sebesség főleg a 

hőmérséklettől függ: 
 

 



A hang jellemzői II. 

   Hangnyomás és hangtér 

• A hallás alapja a levegő nyomás változásának 
érzékelése.  

• Hangtér hanghullámok töltik ki 

– Hangtér leírása nyomásingadozással műszerek 
ezt mérik és alakítják jellé 

– Nyomás pillanatnyi értéke eltér a normál 
légnyomástól eltérés értéke = hangnyomás (Pa) 

 



• Hangteljesítmény 

– Hangforrás  

– Hangteljesítmény  

• Hangintenzitás 

• Hangforrás gömbhullámokat kelt 

– Intenzitás távolság  

négyzetével arányos (I~1/r2 ) 

A hang jellemzői III. 



Hangszintek  

• Szint: A hang jellemzőinek, jelen esetünkben nyomás és az 
intenzitás, és ezekhez adott viszonyító érték arányának a 
logaritmusa. 

 

 

• Fülünkre is érvényes a Fechner-Weber-féle törvény  

– Fizikai inger és az érzet között logaritmikus kapcsolat áll fenn.
  

Decibel (bel tizedrésze) bevezetésének előnyei:  

1. kezelhető skála (0-140 dB) 2. emberi fül érzékenységéhez jobban 
igazodik 

    



Egyenértékű (ekvivalens) 
hangnyomásszint (LAeq)  

• Zajok általában nem állandók idő 
függvényében változnak , kisebb nagyobb 
mértékben. 

 

 

• megad egy olyan állandó intenzitású zajt, 
aminek a hatása az emberre azonos, mint a 
vizsgált változó zajé 



A hang terjedése során fellépő jelenségek  

A hanghullámok 
mozgásuk 

során különböző 
fajtájú gátakba, 

akadályokba vagy  

határfelületekbe 
ütközhetnek.  

Visszaverődés Határoló felület a hullámhossznál sokkal nagyobb kiterjedésű 
Elnyelések  Valamilyen anyag a hang intenzitását elnyeli részben vagy teljesen 
Elhajlások  akadály, rések méretbeli kiterjedése nem elég nagy a 
hullámhosszhoz képest  ezért akadály mentén a hang elhajlása lép fel 

 
 



A hang fajtái 
• Frekvencia- és a hangnyomásszint függvényében:  

– Hallható hangok (20-16000 Hz) 

– Infrahangok (alacsony) (f<20 Hz) 

– Ultrahangok (magas) (f> 16kHz) 



Hallás 

• Emberi fül a levegő mechanikai rezgéseit elektromos 
jellé alakítja és eljutatja a megfelelő helyre. 

 

Agyunk a jeleket értelmezi és képes megállapítani a hangforrás helyzetét, a 
hang magasságát, hangosságát illetve a színezetét.  képesek vagyunk a 
hang és zaj között különbséget tenni. 



Zaj fogalma bővebben 

• Zaj szociológiai és pszichikai fogalom és nem csak 
fizikai.  

Függ az ember pszichés és egészségi állapottól 

   vizsgára tanuló diák esete 

 

Zajnak nevezünk minden olyan nem kívánatos vagy 
túl hangos hangjelenséget, amely az egyén 
életfunkcióit, munkáját, munkájának és 
pihenésének egyensúlyát zavarja. 



A zaj forrásai  

• Zajforrások geometriája 
 szerinti kategóriák: 

– Pontforrás 
– Vonalforrás 
– Felületi zajsugárzó 

• Zajforrás milyen 
tevékenységhez kapcsolódik: 
– Ipari zaj 
– Közlekedési zaj elsődleges 

forrás 
– Épületen belüli zaj 
– Szórakozóhelyeken fellépő zaj 

 



Városi zajszennyezés 
• Mérés komplex, időigényes és költséges 

• Zaj hatása a városra  zajtérképek 

Zaj hatásai: stressz, szervezet  

fizikai és lelki kimerülése, 

ingerlékenység fokozódik, 

csökken a tolerancia képesség. 

Lohmann 4 csoportja 

• 30 dB felett pszichés gondok 

• 65 dB felett vegetatív idegrend. 

van hatása 

• 90 dB hallószervi károsodás 

• 160 dB dobhártyarepedés 

(140 dB fájdalomküszöb, 175 dB  

halálos adag) 

Nyugodt pihenés:  30 dB alatt (WHO) 



A zaj elleni védekezés és megelőzés 
alapjai  

• 1996 Európai Unió zajvédelmi zöld könyve zajtérképek +cselekvési 
tervek előírása 

• Zaj terjedés 3 fő szakasza, ezeknél való csökkentés 
• Védekezés 

• Fizikai- illetve technikai védelem (zajvédő fal, füldugó) 
• Jogi védelem (törvények, jogszabályok stb.)  

 
 

A zajvédő falakkal a transzmisszióba (terjedés) avatkozunk be. 



Zajvédő falak 

• Legtöbbször használt forgalmi zajcsökkentő 
módszer. 

• Felosztás: - 

– Anyaga szerint(beton, fa, üveg, fémlemezek stb. 

– Fizikai működés szerint (hangvisszaverők, hangelnyelők) 

 



Konkrét zajvédő fal hatásosságának 
mérése  

• Helye: Bp. III. kerület Jégtörő út mentén 

• Időpontja: 2014. május 10. 

• Mérési idő: 14.00-tól 16.20-ig 20 percenkénti 
(14db) mintavétel 



Adatok feldolgozása és kiértékelése  
• Két műszer ugyan olyan távolságra voltak  a forrástól és ugyanabban 

az időben történt a mintavétel két műszer különbségének eredménye 

= zajvédő fal hatásosságának. 

Ezek alapján a zajvédő falnak van létjogosultsága és használatával elérhető, 
hogy a zajszennyezés a törvényben megadott határérték alatt maradjon.  



Összefoglalás 

• Zaj fizikai alapja és az emberre gyakorolt 
hatása miatt foglalkozni kell a 
zajvédelemmel 

• Nem rögtön megtérülő befektetés emberek 
egészségének javulásából való profitálás 

• Lezárásképp: Világ fejlődik ennek hatására a 
zajszennyezés is nő! 



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

 


